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RESUMO 

 

Os limites da expansão por umidade constituem características exigíveis para 

uso das placas cerâmicas em revestimentos de paredes externas, conforme 

Anexo J da NBR 13818:1997. Segundo o mesmo Anexo, a expansão por 

umidade das placas cerâmicas é negligenciável e não contribui para os 

problemas dos revestimentos cerâmicos corretamente executados. Os 

procedimentos normalizados para determinação da expansão por umidade das 

placas cerâmicas para revestimento de paredes, incluem a requeima com a 

finalidade de retroagir o corpo-de-prova às dimensões originais, eliminando a 

expansão já ocorrida. Como este procedimento de requeima não traduz a 

prática dos revestimentos, foi analisado, comparativamente, o comportamento 

da expansão por umidade das placas cerâmicas quando não submetidas à 

requeima. Foram desenvolvidas duas metodologias alternativas, uma sem 

requeima e com tratamento em água fervente e a outra, só com imersão em 

água à temperatura ambiente. No decurso dos testes laboratoriais foi 

apropriada, também, a absorção de água de cada corpo de prova, permitindo, 

ao final, a confrontação destes resultados com a expansão por umidade.  

 

Palavras chave: EPU, expansão, umidade, absorção, cerâmica, revestimento, 

fachada. 
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ABSTRACT 

 

 

Expansions limits due to humidity, constitute exigibles characteristics for the 

use of the ceramic wall tiles, according to the 13818:1997 NBR Annex J. 

According to the same Annex the expansion due to humidity of the ceramic wall 

tiles is negligenciable and do not contribute for the external ceramic wall tiles 

accurately performed. The normalized procedures for determination of the 

expansion due to humidity of the ceramic wall tiles for retaining walls enclose 

the burning as a view to retroact the test specimens to the original size, 

eliminating the expansion already occurred. As this procedure does not 

translate the revetment performed, it has been analyzed the expansion conduct 

due to humidity of the ceramics wall tiles when they are not submitted to the 

burning. They have seen developed two alternating methodologies, the one 

without burning and with boiling water treatment and the other with immersion 

into water only at the surrounding atmosphere temperature. In the course of the 

laboratorial tests, it has been computed the water absorption of each test 

specimen, allowing, at the end, the comparison of these results with the 

humidity expansion of the ceramic wall tiles. 

 

Keywords: Ceramic wall tiles, expansion, humidity, water absorption.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Etimologia e evolução 

 

Cerâmica, que vem do grego “keramiké”1 significa “a arte do oleiro”. É a arte de 

fazer artigos úteis ou ornamentais moldados em argila ou barro e submetidos, 

em seguida, a altas temperaturas. A cerâmica já era utilizada pelos povos 

primitivos que habitavam as regiões dos atuais Egito e Oriente Próximo2, 5000 

anos a.C., na forma de utensílios para uso doméstico. Por volta de 3000 a.C. 

surgiram as primeiras peças de cerâmica vitrificada produzidas também pelos 

egípcios e por volta de 1600 a.C. a população da ilha de Creta já produzia 

objetos decorados com desenhos de formas curvas e figuras de animais. Os 

métodos cretenses de fabricação e decoração de objetos de cerâmica 

influenciaram a produção da cerâmica grega. Nas Américas do Sul e do Norte, 

tribos indígenas como os incas, os maias e os pueblos também desenvolveram 

a arte da cerâmica. Na África, por volta de 500 a.C., os oleiros do reinado de 

Noque se especializaram em fazer cerâmica decorativa em forma de cabeças 

humanas. No reino do Benin, também na África, figuras de cerâmica esculpida, 

eram utilizadas como modelos para estátuas de metal. O torno de oleiro 

começou a ser utilizado na China durante a dinastia Chang, cerca de 1500 a 
                                                           
1 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3. ed. Curitiba: Positivo, 2004. 
2 Na primeira metade do século XX, estudiosos Ingleses dividiram o Oriente em três grandes partes, de 
acordo com a aproximação geográfica com a Europa. a) O Oriente Próximo, parte do oriente mais perto 
da Europa, englobava toda a região dominada pela cultura árabe-mulçumana; b) O Oriente Médio, 
constituído pelo universo cultural hindu; c) O Extremo Oriente, que compreendia o universo cultural 
chinês.   

Disponível em http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=830, acesso em 02 jul. 2006. 
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1027 a.C. e foi durante a dinastia Tcheu que os chineses aprenderam a fazer 

porcelana, mantendo a sua técnica em segredo até que, em 1706, o químico 

alemão Johann Friedrich Böttger descobriu também como fazer porcelana 

tendo surgido então as primeiras fábricas. Por volta de 1200, os chineses 

começaram a exportar objetos de cerâmica para os países do Oriente Próximo, 

influenciando a arte dos oleiros destes países, que combinando o estilo chinês 

com seus próprios estilos, criaram novos desenhos e formas. Destas novas 

formas surgiu um tipo de cerâmica esmaltada de branco chamada de cerâmica 

majólica. 

 

No século XVIII os centros europeus de fabricação da cerâmica, especialmente 

os da Itália, copiavam a cerâmica importada das nações do Oriente Próximo 

inclusive a majólica e começaram a criar estilos próprios entre os quais estava 

a faiança, cerâmica clássica, de figuras em preto e vermelho podendo se citar a 

cerâmica mulçumana, a grafita italiana e a maiólica. A palavra faiança deriva do 

nome da cidade de Faenza, centro italiano de cerâmica do período 

renascentista (séc. XV e XVI) e designa um produto cerâmico em geral, quando 

de pasta tenra, envernizada ou revestida de esmalte opaco3.  

 

Os europeus, durante o período da colonização, difundiram as técnicas de 

fazer cerâmica, levando seus estilos para os países colonizados.  

 

                                                           
3 Disponível em : http://www.eba.ufmg.br/alunos/kurtnavigator/arteartesanato/origem.html, acesso em 02 
jul.2006. 
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1.2 Tecnologia cerâmica  

 

Por cerâmica, entendem-se todos os produtos resultantes do tratamento 

térmico a temperaturas elevadas, de matérias inorgânicas não metálicas. O 

tratamento térmico é constituído pelas etapas de secagem e queima e é de 

fundamental importância no processo de fabricação, pois confere ao produto as 

propriedades finais. 

 

 A cerâmica para revestimento constitui um segmento da indústria de 

transformação, inserido no ramo de minerais não-metálicos, que tem como 

atividade a produção de azulejos, cerâmicas e porcelanatos, representando, 

juntamente com as louças e a cerâmica vermelha (tijolos, telhas e outros 

refratários), uma cadeia produtiva, de capital intensivo, parte do complexo 

industrial de materiais de construção. 

 

As matérias-primas empregadas na fabricação de cerâmica, dividem-se em:  

 

Naturais4 – utilizadas como extraídas da natureza, sem alteração das 

suas propriedades químicas e mineralógicas e que são: agalmatolito; 

andalusita; argila; bauxita; calcita; cianita;  cromita; dolomita; feldspato; 

filitos  cerâmicos; grafita; magnesita; materiais fundentes diversos; 

pirofilita; quartzo; silimanita; talco; wollastonita; zirconita. 

                                                           

4 Disponível em http://www.abceram.org.br/asp/abc_5.asp , acesso em 05 mai. 2006. 
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Sintéticas5 – produzidas por processos químicos ou obtidas por 

processos térmicos e que são: alumina; alumina calcinada; alumina 

eletrofundida branca e marrom; alumina tabular; carbeto de silício; 

cimento aluminoso; mulita – zircônia; espinélio; sílica ativa; magnésia; 

mulita sintética.  

 

A cerâmica utilizada na construção civil é classificada de acordo com as suas 

matérias-primas, propriedades e áreas de utilização em: 

 

Cerâmica vermelha – tijolos ou blocos cerâmicos, telhas, tubos, 

manilhas, argila expandida e elementos vazados; 

 

Materiais de revestimento – na forma de placas utilizadas para 

revestimentos de pisos e paredes – azulejos, cerâmicas, pastilhas, grês, 

porcelanatos; 

 

Materiais refratários – caracterizados por sua capacidade de suportar 

temperaturas elevadas. São utilizados na indústria, principalmente na 

indústria siderúrgica, na forma de blocos e tijolos refratários; 

 

                                                           
5 Disponível em http://www.abceram.org.br/asp/abc_5.asp , acesso em 05 mai. 2006. 
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Cerâmica branca – constituída por massa branca normalmente revestida 

por uma camada vítrea. É utilizada na fabricação de louça sanitária e 

isoladores elétricos. 

 

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica6, o 

mercado inclui ainda na classificação de cerâmicas, os seguintes produtos, 

fabricados com as matérias primas básicas da indústria cerâmica: 

• Isolantes térmicos.  

• Refratários isolantes. 

• Isolantes térmicos não refratários.  

• Fibras ou lãs cerâmicas.  

• Fritas e Corantes.  

o Frita  – (ou vidrado fritado) é um vidro moído.  

o Corantes – são óxidos puros ou pigmentos inorgânicos 

sintéticos. 

• Abrasivos – a indústria de abrasivos, que utiliza matérias-primas e 

processos semelhantes aos da cerâmica, é considerada um 

segmento cerâmico. 

• Cerâmica de alta tecnologia / cerâmica avançada – produtos, que 

podem apresentar os mais diferentes formatos, são fabricados 

pelo chamado segmento cerâmico de alta tecnologia ou cerâmica 

avançada e são classificados, de acordo com suas aplicações, 

                                                           
6Disponível em http://www.abceram.org.br/asp/abc_5.asp , acesso em 05 mai. 2006. 
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em: eletroeletrônicos, magnéticos, ópticos, químicos, térmicos, 

mecânicos, biológicos e nucleares.  

 

O revestimento cerâmico utilizado em fachadas de edifícios é durável, permite 

composições estéticas agradáveis, protege as fachadas aumentando a sua 

estanqueidade, colabora para a melhoria do conforto térmico e acústico 

internos, apresenta facilidades de limpeza e manutenção, tudo se traduzindo 

na valorização dos imóveis revestidos. 

 

Por estas características e devido ao clima tropical do Brasil, quente e chuvoso, 

o revestimento cerâmico torna-se mais atrativo, principalmente em edifícios 

altos e nas regiões litorâneas, do que outras opções como a pintura, 

revestimentos com argamassas decorativas, alvenarias aparentes e até mesmo 

mais interessantes do que alguns tipos de pedras, ressalvadas as diferenças 

de custos. 

 

A abundância de matérias-primas naturais, a disponibilidade de fontes 

alternativas de energia, o acesso a tecnologias de ponta e a equipamentos 

industriais de qualidade, facilitaram a rápida evolução do setor nacional de 

produção de cerâmica. De acordo com os dados da edição de 20047 do 

Anuário Brasileiro de Cerâmica publicado pela ANFACER – Associação 

Nacional dos Fabricantes de Cerâmica (TAB. 1), o Brasil exportou em 2003 

mais de 250 milhões de dólares, ocupando o 4º lugar na produção mundial de 
                                                           
7 A próxima edição do Anuário Brasileiro de Cerâmica será referida a 2006, em comemoração dos 50 
anos do Congresso Brasileiro de Cerâmica. 



materiais cerâmicos de revestimento.

participação estimada da 

(Produto Interno Bruto), sendo 

cerâmica para revestimentos.

Números do Setor Cerâmico 
Número de Empresas

Número de Fábricas

Capacidade instalada

Produção total

Faturamento annual

Exportação (FOB)

Empregos diretos
            Fonte : ANFACER – 2003

 

A maioria das empresas brasileiras do setor tem origem familiar, são 

controladas por capital privado e estão concentradas nas regiões de Criciúma 

SC e Santa Gertrudes – 

    Gráfico 1 - Produção Brasileira de Revestimento Cerâmico 
                   Fonte : ANFACER8  

                                                          
8 Disponível em : http://www.anfacer.org.br/principal.asp?lang=P&item=4&paleta=5
2006 

cerâmicos de revestimento. Ainda segundo a ANFACER é de 1% a 

participação estimada da indústria de cerâmica de revestimento no PIB 

(Produto Interno Bruto), sendo o Brasil o 2º maior consumidor mundial de 

cerâmica para revestimentos. 

TABELA 1 
Setor Cerâmico – materiais de revestimento

Número de Empresas 

Número de Fábricas 

Capacidade instalada 628.200.000 m² /ano

Produção total 534.000.000 m² /ano

annual R$ 3.900.000.000,00

FOB) US$ 250.800.000

diretos 22.170
2003 

A maioria das empresas brasileiras do setor tem origem familiar, são 

controladas por capital privado e estão concentradas nas regiões de Criciúma 

 SP.  

Produção Brasileira de Revestimento Cerâmico (em milhões 

                   
http://www.anfacer.org.br/principal.asp?lang=P&item=4&paleta=5, acesso em 02 jul. 
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Ainda segundo a ANFACER é de 1% a 

de cerâmica de revestimento no PIB 

Brasil o 2º maior consumidor mundial de 

materiais de revestimento. 
93 

125 

628.200.000 m² /ano 

534.000.000 m² /ano 

R$ 3.900.000.000,00 

US$ 250.800.000 

22.170 

A maioria das empresas brasileiras do setor tem origem familiar, são 

controladas por capital privado e estão concentradas nas regiões de Criciúma – 

 
(em milhões de m²)   

, acesso em 02 jul. 
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Gráfico 2 - Destino das exportações brasileiras de revestimento cerâmico. 

     Fonte : ANFACER9 
 
 
 
A Itália, que detém as mais modernas tecnologias de produção, abriga as 

maiores e mais modernas indústrias de cerâmica, possui os principais centros 

de pesquisa e desenvolvimento de produtos, detém também os maiores custos 

de produção. No ano de 1999 atingiu uma produção de 600 milhões de m² de 

cerâmica para revestimentos, dos quais 413,5 milhões de m² foram exportados, 

tendo o restante sido absorvido pelo mercado doméstico.  

 

                                                                                                                                                                          
 
9 Disponível em: http://www.anfacer.org.br/principal.asp?lang=P&item=4&paleta=5,  acesso em 02 jul. 
2006. 
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Gráfico 3 - Produção mundial de revestimentos cerâmicos 2001/2004. 

                    Fonte : ANFACER8 

 
Gráfico 4 - Exportações brasileiras de revestimentos cerâmicos  

       (em milhões de m² / ano). Fonte: ANFACER8.                     
  

A Espanha, com uma produção de 635 milhões de m² em 2004, é líder no 

mercado mundial de coloríficos10 que são óxidos puros ou pigmentos 

inorgânicos sintéticos adicionados aos esmaltes ou aos corpos cerâmicos para 

conferir-lhes colorações das mais diversas tonalidades e efeitos especiais. 

                                                           

10 Disponível em http://www.abceram.org.br/asp/abc_5.asp  ; acesso em 05 mai. 2006. 
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 A estratégia espanhola combina exportações com fabricação direta em países 

onde há produção relevante de cerâmicas. O país destaca-se, nos ramos de 

produtos cerâmicos de revestimento de pisos e paredes, pelas tecnologias 

utilizadas, principalmente no processo de monoqueima porosa de azulejos, 

processo de queima de placas de revestimento cerâmico onde ocorre numa 

única etapa a sinterização do corpo cerâmico, a vitrificação dos esmaltes e 

estabilização das cores (FERRARI, 2000).  

 

Após este breve histórico da produção de cerâmica, o próximo capítulo trata do 

objetivo deste trabalho. 
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2 OBJETIVO 

 

O domínio da produção de placas cerâmicas não é condição suficiente para 

garantir o sucesso na produção de revestimentos cerâmicos de fachada. As 

soluções precisam ser sistêmicas e baseadas em critérios técnicos. O projeto é 

elemento chave, envolve pesquisas tecnológicas, treinamento de mão-de-obra 

e desenvolvimento do mercado nacional de ferramentas e equipamentos 

específicos para utilização no RCF11. (MEDEIROS, SABATINI. 1999). 

 

O objetivo principal desta dissertação é verificar se o procedimento de 

requeima dos corpos-de-prova de cerâmica para revestimento, especificado no 

Anexo J da Norma NBR 13818:1997, conduz a resultados de expansão por 

umidade diferentes daqueles obtidos quando os corpos-de-prova não são 

submetidos à requeima. Deseja-se comparar os resultados com o que ocorre 

nos casos reais de aplicação do revestimento. 

 

2.1 Justificativa 

 

Segundo CAMPANTE E BAIA (2003), a patologia numa edificação “dá-se 

quando uma parte do edifício, em algum momento da sua vida útil, deixa de 

apresentar o desempenho previsto”.  

 

No caso do revestimento cerâmico de fachadas, as patologias não só causam 

desconforto visual, em virtude do caráter estético da sua utilização, como 
                                                           
11  Revestimento cerâmico de fachada, no singular ou no plural. 
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depreciam o imóvel atingido. Acarretam custos de manutenção e outras 

despesas imprevisíveis para os construtores e, principalmente, constituem fator 

de risco pessoal e material quando ocorre a queda de placas.  

 

FRANCO, L.S.; JUST, A. (2001) afirmam que das patologias observadas nos 

revestimentos cerâmicos de fachada, aquela que apresenta o maior grau de 

incidência é o “descolamento ou perda de aderência entre a peça cerâmica e o 

suporte”. 

 

Segundo PERRY; WEST12 (1994) (apud Medeiros, J.S. Tecnologia e projeto de 

revestimentos cerâmicos de fachadas de edifícios, 1999, p. 9) 

 

“...as patologias mais típicas dos revestimentos cerâmicos de 

fachada são:  

• defeitos nas placas cerâmicas – que incluem tipicamente os 

problemas de expansão por umidade e craqueamento da 

superfície vidrada; 

• falhas nos substratos – que geralmente estão relacionadas 

aos movimentos dos edifícios (choques térmicos, deformações 

de base, fluência e retração); 

• falhas do adesivo – que podem estar associadas a problemas 

inerentes ao adesivo ou ser resultado de mão-de-obra pouco 

qualificada empregada na execução.” 
                                                           
12 PERRY, J.C. ; WEST, D.G. Principles of external tiling design. In: International Conference on         
    Building Envelope Systems And Technology, Singapore, 1994.  Proceedings. Singapore, 1994.  
    p.85-90  
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Ainda segundo MEDEIROS, J.S. (1999, p. 9) 

 

 “No Brasil, as patologias mais importantes manifestam-se 

tipicamente na forma de fissuras e perda de aderência 

(descolamentos) devido às deformações excessivas e inadequação 

das camadas do revestimento.” 

 

A NBR 13818:1997, na Tabela 1 – Usos específicos e características de 

avaliação, relaciona as características físicas das placas cerâmicas com os 

usos específicos, estabelecendo a expansão por umidade como uma 

característica para avaliação das placas para revestimento de fachadas, 

piscinas e saunas e, na Tabela 3 – Características físicas e anexos 

correspondentes (TAB.2), faz a correspondência entre as características físicas 

e os anexos da norma.   

 

TABELA 2 
NBR 13818 - Características físicas das placas cerâmicas  - Anexos  
Características físicas Anexos 

Absorção de água B 

Carga de ruptura e módulo de resistência à flexão C 

Abrasão superficial D 

Abrasão profunda E 

Gretagem F 

Expansão por umidade J 

Dureza Mohs V 

        Fonte: NBR 13818 – TABELA 3 
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A NBR 13818:1997 no item “limites de expansão por umidade”, estabelece: “Os 

valores (da EPU), em função de aplicações específicas, podem ser verificados 

pelos métodos de ensaios disponíveis e os limites estabelecidos entre as 

partes”. 

 

Segundo o Anexo T - Grupos de absorção de água, da NBR 13818:1997 

(normativo) “os limites de expansão da EPU devem ser exigíveis para 

revestimento externo de paredes”.  

 

Os Quadros II a X do mesmo Anexo, que estabelecem as características 

químicas, geométricas e visuais para cada grupo de classificação, estabelecem 

também que os limites de expansão por umidade devem ser definidos “por 

acordo entre as partes”. Consta destes Quadros, em notas de roda-pé, que: 

 

“A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão 

por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas 

dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixadas 

(instaladas). Porém, com práticas de fixação insatisfatórias ou em 

certas condições climáticas, expansão por umidade acima de 0,06% 

(0,6 mm/m) pode contribuir para os problemas.” 

 

A justificativa para este trabalho está no fato de que os procedimentos do 

ensaio para determinação da expansão por umidade das placas cerâmicas 

especificadas para revestimento de paredes e fachadas, objeto do Anexo J da 
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NBR 13818:1997, incluem no item J.3.2, a requeima dos corpos-de-prova a 

(550 ± 15)°C por um período de 2 horas. Este procedimento de requeima 

coloca os CP’s13 em condições físicas diferentes das condições das placas 

cerâmicas a serem utilizadas nas obras, embora a Norma esclareça, na nota 9, 

que a requeima  

 

“tem por finalidade eliminar a expansão por umidade já ocorrida, 

retroagindo o corpo-de-prova à dimensão equivalente da saída do 

forno, quando da sua fabricação”. 

 

Estimando-se que o procedimento da requeima coloque em condições iguais 

as peças a serem ensaiadas, diferentemente das empregadas nos 

revestimentos das fachadas, as quais, no momento da sua aplicação, já foram 

submetidas a condições de transporte e estocagem que variam de obra para 

obra, é previsível que placas cerâmicas, fornecidas num mesmo lote, em 

atendimento a um mesmo pedido, estocadas em uma única obra, estejam 

expostas a condições de umidade e temperatura diferentes que, obviamente, 

são relevadas no momento da aplicação do revestimento. MEDEIROS (1999)  

recomenda que as placas cerâmicas sejam estocadas livres de umidade. 

  

O acabamento da superfície das placas cerâmicas e a presença do 

rejuntamento restringem a área de contato da água da chuva com a massa da 

cerâmica. Ao longo da sua vida útil, o revestimento é exposto à ação do clima 

tropical, quente e úmido, com elevada precipitação pluviométrica e amplitudes 
                                                           
13 Corpos-de-prova. CP no singular. 
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térmicas consideráveis. É também previsível que os efeitos sejam mais 

sensíveis à medida que o tempo vai passando e o revestimento vai perdendo 

suas características iniciais de impermeabilidade.   

 

Segundo dados do INMET (FIG. 1), os valores das temperaturas médias 

anuais, para o período de 1931 a 1990, atingiram os 36°C, enquanto os valores 

médios mínimos anuais atingiram os 9°C.  

 

Figura 1 – Temperaturas máxima e mínima anuais no período de 1931 a 199014. 
 

Ainda segundo dados no INMET (FIG. 2), no mesmo período de 1931 a 1990, a 

precipitação anual atingiu 3300 mm para uma média anual de 279 dias de 

chuva. 

 

Neste trabalho não será estudada a ação do intemperismo sobre os RCF. 

 

                                                           
14 Disponível em < http://www.inmet.gov.br/html/clima.php >. Acesso em: 01 mai. 2006.  
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Figura 2 – Precipitação e número de dias de chuva anuais  de 1931 a 199015. 
 

As normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis ás cerâmicas 

utilizadas em revestimentos de fachadas, no que tange á expansão por 

umidade e absorção de água, serão o assunto do próximo capítulo. 

 

                                                           
15 Disponível em < http://www.inmet.gov.br/html/clima.php >. Acesso em: 01 mai. 2006. 
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3  A NORMALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

3.1 Normas Técnicas Brasileiras 

 

As Normas Técnicas Brasileiras para revestimentos cerâmicos estão 

agrupadas em três conjuntos: 

 

NBR 13816 - Terminologia 

NBR 13817 - Classificação 

NBR 13818 – Especificação e métodos de ensaio 

 

A NBR 13816:1997 define o revestimento cerâmico como “o conjunto formado 

pelas placas cerâmicas, pela argamassa de assentamento e pelo rejunte”.  

 

De acordo com a Norma NBR 13817:1997, “as placas cerâmicas para 

revestimentos podem ser classificadas segundo os seguintes critérios: 

 

a) esmaltadas e não esmaltadas; 

b) métodos de fabricação(por exemplo:prensado, extrudado e 

outros);  

c) grupos de absorção de água 

d) classes de resistência à abrasão superficial, em número de 5; 

e) classes de resistência ao manchamento, em número de 5; 
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f) classes de resistência ao ataque de agentes químicos, segundo 

diferentes níveis de concentração; 

g) aspecto superficial ou análise visual.” 

 

A NBR 13818:1997 “fixa as características exigíveis para fabricação, marcação, 

declarações em catálogos, recebimento, inspeção, amostragem, ensaios 

opcionais complementares, métodos de ensaios e aceitação de placas 

cerâmicas para revestimento...” 

 

3.1.1 Terminologia e definições 

 

Neste trabalho adotou-se preferencialmente a terminologia das Normas 

Técnicas Brasileiras nele mencionadas. Assim, de acordo com a Norma NBR 

13816:1997: 

 

“placas cerâmicas para revestimento : material composto de argila e 

outras matérias primas inorgânicas, geralmente utilizadas para 

revestir pisos e paredes, sendo conformadas por extrusão 

(representada pela letra A) ou por prensagem (representada pela 

letra B), podendo também ser conformadas por outros processos 

(representados pela letra C).” [...]” Podem ser esmaltadas ou não 

esmaltadas, em correspondência aos símbolos GL (glazed) ou UGL 

(unglazed), conforme ISO 13006” 
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Outra definição é apresentada por MEDEIROS (1999), buscando uma 

caracterização mais precisa e que melhor situe a placa cerâmica no conceito 

de revestimento cerâmico: 

 

 “Placas cerâmicas são componentes cujas duas dimensões (largura 

e altura) predominam sobre uma terceira (espessura) produzidas a 

partir de argilas e / ou outras matérias-primas inorgânicas, 

conformadas através de extrusão (tipo A) ou prensagem (tipo B) e 

sinterizadas16 por meio de processo térmico, utilizadas como 

componente principal da camada externa de revestimentos 

cerâmicos de pisos e paredes.” 

 

Alem de definir placas cerâmicas para revestimento, a Norma NBR 13816:1997 

define também os seguintes termos utilizados neste trabalho: 

 

“extrudado ou marombado: processo de fabricação de placas 

cerâmicas para revestimento, cujo corpo foi comformado no estado 

plástico em uma extrusora (maromba) para, a seguir, ser cortado”. 

 

“prensado : processo de fabricação de placas cerâmicas para 

revestimento cujo corpo foi comformado em prensas, a partir de uma 

mistura finamente moída”. 

 
                                                           
16 Sinterização: processo de queima que promove a densificação do material (aumento da massa sem 
alterar o volume) por meio de transformações de fases cristalinas, formação de material vítreo e 
recobrimento de poros, FERRARI (2000).  
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“esmalte : cobertura vitrificada impermeável”. 

 

“formato : dimensão nominal da placa cerâmica em centímetros (por 

exemplo: 10x10; 20x20; 30x30)”. 

 

A Norma NBR 13818:1997 Placas cerâmicas para revestimento – 

especificação e métodos de ensaio, define: 

 

“expansão por umidade ou dilatação higroscópica: é o aumento de 

dimensões após o processo de hidratação.” 

 

“amostra : quantidade de placas a serem ensaiadas de um mesmo 

lote.” 

 

 “lote : quantidade de placas fabricadas por um mesmo fabricante, 

com propriedades e referências uniformes pela declaração nas 

embalagens”. 

 

“pedido : quantidade de placas pedidas de uma vez, sendo que um 

pedido pode estar formado por um ou mais lotes.” 

 

3.1.2 Requisitos e critérios 

 

Consideram-se requisitos das placas cerâmicas os parâmetros qualitativos a 

que elas devem atender a fim de satisfazer as exigências dos usuários, quando 
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submetidas às condições de utilização e exposição para que foram 

especificadas. 

 

Como critérios, consideram-se os parâmetros quantitativos relativos aos 

requisitos que as placas cerâmicas devem atender. Os critérios são avaliados 

através de ensaios que devem reproduzir, na medida do possível, as condições 

reais de utilização. 

 

3.1.3 Corpos-de-prova 

 

O anexo J da NBR 13818:1997 considera como CP cada placa inteira de 

cerâmica, permitindo também a utilização de CP’s extraídos das placas 

cerâmicas mediante corte a seco, com comprimento de (100±0,2) mm e largura 

de (35±0,2) mm e espessura igual à da peça de que foram extraídos. Neste 

trabalho, em que foram ensaiadas placas cerâmicas inteiras, quadradas com 

10 cm de dimensões nominais de lado, não houve necessidade de preparar  os 

CP’s de acordo com os procedimentos descritos.  

 

Considerando que a grande maioria das obras que possuem revestimentos de 

cerâmica em fachada, utiliza peças prensadas, apenas foi selecionada uma 

amostra de cerâmica extrudada, classificada com a letra E. 

 

Os CP’s selecionados foram retirados de embalagens comerciais de cerâmica 

especificada para revestimento de fachadas e estocadas em almoxarifados de 
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obras visitadas aleatoriamente, na cidade de Belo Horizonte, no segundo 

semestre de 2005.  

 

Os CP’s correspondentes ás letras A e C foram obtidos em duas obras 

distintas, de padrão popular, executadas por empresas de médio porte, sendo 

que os CP’s da letra C estavam estocados há mais tempo, em almoxarifado no 

subsolo do prédio, com pouca organização, em contato direto com o solo, em 

presença de umidade e com as embalagens já danificadas.  

 

Os CP’s correspondentes ás letras B, D e E foram obtidos em três obras 

distintas, todas de apartamentos de alto luxo, executadas por empresas 

mineiras de primeira linha. Estavam bem estocados, em locais secos e 

protegidos da umidade. 

 

O anexo J prescreve ainda o ensaio de, no mínimo, cinco CP’s por amostra, 

retirados ao acaso de cada lote. Foram avaliados oito CP’s, pelo ensaio de 

determinação da expansão por umidade (Anexo J da NBR 13818:1997), mais 

oito seguindo os mesmos procedimentos, mas sem requeima e, finalmente, 

mais oito CP’s ensaiados sem  requeima, nos quais o tratamento em água 

fervente foi substituído pela imersão em água fria durante 48 horas. 

 

O conjunto de CP’s de cada amostra foi identificado com uma letra maiúscula, 

de A a E, formando a identificação principal. A cada CP, além da letra 

característica da amostra, foi atribuído um número de ordem de 1 a 8. Para 
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identificação dos CP’s de acordo com o tipo de ensaio a que foram submetidos, 

foi atribuída a letra R aos CP’s ensaiados com requeima conforme a NBR 

13818:1997 e a letra F aos CP’s ensaiados com imersão em água fria. Os CP’s 

das amostras ensaiadas sem requeima, mas com tratamento em água 

fervente, foram identificados apenas com a letra da respectiva amostra (FIG.3).  

 

      Letra identificadora da amostra (de A a E) 
      
       
      Letra identificadora das amostras ensaiadas 
      com requeima (R)  ou com imersão em água fria (F) 
       
      Número identificador do CP (de 1 a 8) 
      
       
       
A R ou F 7  

 
FIGURA 3 – Composição da nomenclatura dos corpos-de-prova. 

 

 

Não houve preocupação com a realização de outros ensaios, para 

caracterização das placas de cerâmica avaliadas. O objetivo deste trabalho é o 

estudo de um procedimento normalizado específico, para determinação da 

EPU, aplicado sobre o material como comercializado e utilizado na construção 

civil. Porém, face à afinidade dos procedimentos definidos pela NBR 

13818:1997, para determinação da absorção de água e expansão por umidade, 

optou-se por determinar também a absorção de água em todas as etapas dos 

testes, seguindo-se metodologia adaptada aos procedimentos adotados para 

determinação da EPU, complementando este trabalho. 
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3.2 Determinação da expansão por umidade - NBR 13818:1997 

 

Os procedimentos para determinação da expansão por umidade, descritos no 

Anexo J da NBR 13818:1997   são os seguintes: 

 

a) “Preparação dos corpos-de-prova: cada placa inteira constitui um 

corpo-de-prova, podendo também ser utilizados corpos-de-prova 

extraídos das placas cerâmicas mediante corte a seco, de 

preferência no centro da peça, com comprimento de (100 ± 0,2) mm 

e largura de (35 ± 0,2) mm e espessura igual à da peça”. 

 

b) O ensaio deve ser realizado no mínimo sobre cinco corpos-de-prova 

retirados ao acaso do lote / referência em análise.  

 

c) No caso de placas extrudadas, o comprimento do corpo-de-prova 

deve estar orientado no comprimento da extrusão.”  

 

d) “Secagem em estufa: proceder à secagem dos corpos-de-prova em 

estufa a 110ºC durante 24 h, para eliminação da umidade natural dos 

corpos-de-prova.” 

 

e) “Requeima: os corpos-de-prova acomodados na mufla17 devem 

sofrer aumento de temperatura de 150ºC/hora, até atingir a 

                                                           

17 Mufla: tipo de estufa para altas temperaturas, usada em laboratórios, principalmente de química. 
Consiste basicamente de uma câmara metálica com revestimento interno feito de material refratário e  
equipada com resistências capazes de elevar a temperatura interior a valores acima de 1000ºC. As muflas 
mais comuns possuem faixas de trabalho que variam de 200ºC a 1400ºC. 
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temperatura de (550 ± 15)ºC, sendo então mantidas por um período 

de 2 horas.” 

 

f) “Equilíbrio térmico: deixar esfriar os corpos-de-prova dentro da mufla, 

retirando-os quando a temperatura atingir (70 ±10)ºC, sendo em 

seguida acomodados em um dessecador18 e mantidos até a medição 

do comprimento dos corpos-de-prova (�o), conforme descrito a 

seguir.” 

 

g) “Leitura inicial do comprimento: efetuar uma medição inicial do 

comprimento ( �o ) , à qual serão reportadas todas as contrações e 

expansões que irão ocorrer durante o processo.”  

 

h) “Para placas inteiras: 

 

1) Colocar a placa-padrão com a dimensão de trabalho no 

quadro de medição e zerar o relógio comparador. O 

sensor do relógio comparador deve iniciar a 5 mm do 

ângulo da placa padrão; 

 

                                                                                                                                                                          
Disponível em:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Mufla.  Acesso em 02 jul.2006. 

18 Dessecador : é um recipiente de vidro, com tampa estanque, que contém em seu interior substancias 
higroscópicas, utilizado para esfriar ou preservar algum material ou reagente, sem absorção de umidade.  

Disponível em http://www.mogiglass.com.br/vidraria.shtml# . Acesso em 02jul.2006. 
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2) Retirar a placa-padrão e colocar a placa cerâmica com 

a parte superior em contato com os suportes inferiores 

do quadro de medição; 

 

3) Medir com exatidão de 0,01 mm e anotar a leitura do 

lado 1. Girar, medir com exatidão de 0,01 mm e anotar 

a leitura do lado 2.  

 

4) Tirar a média das duas medições, que deverá ser 

realizada quando a temperatura dos mesmos atingir a 

temperatura ambiente, que deverá ser realizada no 

máximo 24 h.” 

 

i) “Tratamento em água fervente: submergir os corpos-de-prova em 

água fervente durante 24 h consecutivas, mantendo no mínimo cinco 

cm de coluna de água acima dos corpos-de-prova e evitando que 

estes entrem em contato entre si ou com as paredes do recipiente.” 

 

j) “Após 24 horas de fervura consecutiva, retirar os corpos-de-prova e 

deixá-los atingir o equilíbrio térmico. 

 

k) “ Medir após 3 horas adicionais.” 
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l) “Expressão dos resultados” 

 

Para cada corpo-de-prova, deverão ser calculados os valores de 

contração e expansão, em relação ao comprimento inicial (�o) destes 

corpos-de-prova. 

EU =  �1 -  �o x 1000  (mm/m) 
                                                             �o 

 
Onde: 

• EU é a expansão por umidade, em milímetros 

por metro; 

 

• �1 é a medida da dimensão pós o ensaio, em 

milímetros; 

 

• �o é a medida da dimensão inicial, antes do 

ensaio, em milímetros.” 
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3.3 Absorção de água – NBR 13818:1997 

Determinada pela porosidade da base cerâmica, a absorção de água19 influi 

diretamente nas resistências mecânica e ao congelamento.  

A NBR 13818:1997 classifica as placas cerâmicas para revestimento,  quanto á 

absorção de água, em grupos, de acordo com o processo de fabricação, 

atribuindo a letra A ás cerâmicas extrudadas e a letra B ás cerâmicas 

prensadas (TAB 3). 

TABELA 3 
Classificação das cerâmicas quanto à absorção de água. 

Grupo Absorção de água 
AI Abs � 3 % Extrudado 
AIIa 3 % < Abs � 6 % Extrudado 
AIIb 6 % < Abs � 10 % Extrudado 
AIII Abs >10 % Extrudado 
BIa Abs � 0,5 % Prensado 
BIb 0,5 % < Abs � 3 % Prensado 
BIIa 3 % < Abs � 6 % Prensado 
BIIb 6 % < Abs � 10 % Prensado 
BIII Abs >10 % Prensado 

         Fonte : NBR 13818:1997 – Anexo T.2 Quadros II a X 

 

Numa variante dos procedimentos do Anexo B da NBR 13818:1997, mas 

aproveitando a seqüência de procedimentos da metodologia proposta neste 

trabalho, para execução dos ensaios de determinação da expansão por 

umidade, optou-se pela pesagem dos CP’s, a cada etapa de medição da EPU, 

registrando-se os valores juntamente com os demais. Foram determinados os 

índices de absorção de água até ao término do ensaio da determinação da 

EPU. A secagem em estufa, foi efetuada à temperatura de exposição dos CP’s 
                                                           
19 No restante deste trabalho a absorção de água será representada pela abreviatura Abs. 
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para determinação da EPU porem, para se seguir o que determina o Anexo B 

da Norma, os CP’s deveriam permanecer na estufa até atingirem massa 

constante. Os procedimentos para determinação da absorção de água, 

adotados pela NBR 13818:1997, no Anexo B, são: 

 

a) “Secar os corpos-de-prova em estufa à temperatura de (110 ± 5)°C, 

até que atinjam massa constante isto é, que a diferença entre as 

sucessivas pesagens efetuadas em um intervalo de 24 horas seja 

menor que 0,1%.” 

 

b) “Resfriar os corpos-de-prova no dessecador com dessecante sílica-

gel ou outro dessecante apropriado, até atingir a temperatura 

ambiente.” 

 

c) “Determinar a massa m1 de cada CP com exatidão de 0,05 g, no caso 

das dimensões dos corpos-de-prova deste trabalho.” 

 

d) “Imergir os corpos-de-prova verticalmente no recipiente cheio de 

água, deionizada ou destilada, sem que eles entrem em contato entre 

si e de maneira que o nível de água esteja 5 cm acima das placas.” 

 

e) “Manter este nível de água durante todo o ensaio, aquecendo a água 

até à fervura, mantendo-a em ebulição durante 2 h.”  
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f) “Remover a fonte de aquecimento e colocar os corpos-de-prova sob 

circulação de água na temperatura ambiente, para que os corpos-de-

prova entrem em equilíbrio.” 

 

g) “Com a camurça ligeiramente úmida enxugar suavemente as 

superfícies dos corpos-de-prova.” 

 

h) “Imediatamente após este processo, pesar cada placa e verificar a 

exatidão de pesagem, obtendo-se desta forma a massa m2 do 

material saturado.” 

 

i) “Expressão dos resultados: a absorção de água (Abs) é expressa 

percentualmente pela equação: 

 

Abs =  m2 –m1  x 100  ( % ) 
     m1 

 

Onde: 

 

• Abs é a absorção de água em porcentagem; 

• m1 é a massa seca, em gramas; 

• m2 é a massa saturada, em gramas.” 
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Para exatidão da pesagem, o Anexo B da NBR 13818-1997 adota os critérios 

constantes da Tabela B.1 – Exatidão de pesagem em função da massa 

(TAB.4). 

TABELA 4 
Exatidão da pesagem em função da massa (gramas). 

Massa da placa (m) Exatidão de pesagem 
50 < m � 100 0,001 
100 < m � 500 0,05 

500 < m � 1000 0,10 
1000 < m � 3000 0,30 

m > 3000 1,00 
Fonte: NBR 13818:1997 – Anexo B 
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3.4 ISO 13006:1998 (E) – Ceramic Tiles – Definitions, classification, 

characteristics and marking   

 

Esta norma, que é uma das referências normativas das normas NBR 

13816:1997, 13817:1997 e 13818:1997, define os termos e estabelece as 

características exigíveis para classificação comercial das placas cerâmicas 

para revestimento. Assim, segundo a ISO 13006, placas cerâmicas para 

revestimento são  

 

“...finas placas compostas de argila e/ou outras matérias-primas 

inorgânicas, geralmente utilizadas para revestimento de pisos e 

paredes, usualmente moldadas por extrusão (A) ou prensagem (B), 

podendo ser moldadas por outros processos, secadas e em seguida 

submetidas a temperaturas suficientemente elevadas para lhes 

conferir as propriedades requeridas; as placas cerâmicas podem ser 

esmaltadas (GL) ou não esmaltadas (UGL), são incombustíveis e 

não são afetadas pela luz.” 
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3.5 ISO 10545-3:1995 Part 3: Determination of water absorption, apparent 

porosity, apparent relative density and bulk density. 

 

 A Norma ISO 10545, publicada pelo Comitê Técnico ISO / TC 189, é dividida 

em partes20 descrevendo em cada uma delas os procedimentos para execução 

dos testes exigidos para determinação das características das placas 

cerâmicas de acordo com o estabelecido pela Norma ISO 13006.  

 

Também de acordo com a Norma ISO 10545-3:1995, nos testes para 

determinação da absorção de água, porosidade e densidade relativa aparente 

e massa volumétrica, deve-se proceder à secagem dos CP’s em estufa a (110 

± 5)°C e efetuar pesagens sucessivas com intervalo de 24 horas até que a 

diferença entre duas pesagens seja menor do que 0,1%, seguindo-se o 

equilíbrio térmico em dessecador.  

                                                           
20A Norma  ISO 10545 engloba as seguintes partes: 
 Part 1: Sampling and basis for acceptance 
 Part 2: Determination of dimensions and surface quality 
 Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density 
 Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength 
 Part 5: Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution 
 Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles 
 Part 7: Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles 
 Part 8: Determination of linear thermal expansion 
 Part 9: Determination of resistance to thermal shock 
 Part 10: Determination of moisture expansion 
 Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles 
 Part 12: Determination of frost resistance 
 Part 13: Determination of chemical resistance 
 Part 14: Determination of resistance to stains 
 Part 15: Determination of lead and cadmium given off by glazed tiles 
 Part 16: Determination of small colour differences  
 Part 17: Determination of coefficient of friction 
 As partes 16 e 17 estão em fase de publicação. 
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Atingida a temperatura ambiente, proceder à pesagem (m1) com a aproximação 

constante da TAB 3. 

 

TABELA 5 
Exatidão da medição em relação ao peso dos CP’s (gramas). 

Peso do CP Exatidão da medição 

50 a 100 0,02 

>100 a 500 0,05 

>500 a 1.000 0,25 

>1.000 a 3.000 0,50 

>3.000 1,00 

  

 

Submeter em seguida os CP’s ao tratamento em água fervente durante 2 

horas, deixando-os resfriar repousando dentro da água por mais 4horas ± 15 

min, podendo ser utilizado algum processo externo para resfriar a água até à 

temperatura ambiente no prazo indicado.  

 

Proceder à limpeza rápida e pesagem (m2b) com a aproximação indicada na 

TAB 5. 

 

Após, submeter os CP’s à câmara de vácuo por 30 minutos a uma 

descompressão de (100 ± 1) KPa e encharcá-los lentamente por admissão de 

água até que os mesmos estejam cobertos com 5 cm, eliminando o vácuo e 

retirando-os em seguida, submetendo-os a uma rápida limpeza com a flanela 

úmida. 
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Proceder em seguida à pesagem dos CP’s(m2v) com a aproximação indicada na 

TAB 5. 

 

Pesar novamente os CP’s (m3) imersos em água com exatidão de 0,01 gr. 

 

Com estes dados, calcular: 

 

1) Absorção de água expressa em porcentagem do peso encharcado sobre 

o peso seco:  

 

E(b) – Penetração da água nos poros facilmente  encharcáveis. 

 

E(b) = [( m2(b) – m1) / m1] x 100  (%) 

 

E(v) – Penetração da água na totalidade dos poros abertos 

 

E(v) = [( m2(v) – m1) / m1] x 100  (%) 

 

2) Porosidade aparente 

 

V – Volume externo de cada CP 

 

V = m2v – m3 (cm³)  

 

     V0 – Volume dos poros abertos 

 

V0 = m2v – m1 (cm³) 
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     Vi – Volume da parte impermeável 

 

Vi = m1 – m3 (cm³) 

 

P – Porosidade aparente expressa em porcentagem do volume de 

poros abertos sobre o volume impermeável de cada CP 

 

P = [(m2v – m1) / V] x 100 (%) 

 

3) Densidade relativa aparente da parte impermeável de cada CP 

 

T = m1 / (m1 – m3) 

 

4) Massa específica de cada CP 

 

B = m1 / V (g/cm³) 
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3.6 ASTM21 C 373 – 88 (Reapproved 1999): Standard Test Method for water 

absorption, bulk density, apparent porosity and apparent specific gravity of fired 

whiteware products22.  

 

De acordo com esta norma americana, nos testes para determinação da 

absorção de água, porosidade e densidade relativa aparente das cerâmicas de 

massa branca, deve-se proceder à secagem dos CP’s em estufa a 150°C 

seguindo-se o equilíbrio térmico em dessecador.  

 

Atingida a temperatura ambiente, proceder à pesagem (D) com aproximação 

de 0,01 gr.  

 

Submeter em seguida os CP’s ao tratamento em água destilada fervente 

durante 5 horas, deixando-os resfriar e repousar dentro da água por mais 24 

horas. Em seguida, proceder à limpeza rápida da face e tardoz do CP, com 

flanela úmida e proceder à pesagem com aproximação de 0,01 gr obtendo-se: 

S – peso dentro da água  

M – peso fora da água  
                                                           
21 American Society for Testing and Materials 
22 Outras normas afins emitidas pela ANSI – American National Standars Institute, em conjunto com a 
ASTM , relativas aos mínimos exigíveis para a fabricação de cerâmicas para revestimentos: 

ASTM C 368 - Modified Impact resistance 
ASTM C 424 Crazing 
ASTM C 482 Bond strength 
ASTM C 485 Warpage 
STM C 499 Facial dimensions 
ASTM C 501 Abrasive hardness 
ASTM C 502 Wedging 
ASTM C 648 Breaking strength 
ASTM C 650 Chemical resistance 
ASTM C 1026 Freeze / thaw resistance 
ASTM C 1028 Coefficient of  friction 
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Com estes dados, calcular: 

 

• A massa aparente V, a massa dos poros abertos Vop e a massa 

impermeável Vip dos CP’s: 

 

V = M – S (g) 

Vop = M – D (g) 

Vip = D – S (g) 

 

• A porosidade aparente P, em porcentagem, que exprime o volume 

dos poros abertos do CP em relação ao seu volume aparente. 

 

P = [(M-D) / V] x 100    (%) 

 

• A absorção de água A, em porcentagem, que exprime o peso de 

água absorvida em relação ao peso do CP: 

 

A = [(M-D) / D] x 100    (%) 
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3.7 BS 6431-11:1983 / EN 99:1991 Ceramic floor and wall tiles – Part 11: 

Method for determination of water absorption. 

 

Norma européia aprovada pelo CEN em 17/07/1997, estabelece os 

procedimentos para o teste de absorção de água em placas cerâmicas de 

revestimento. 

 

Na norma BS 6431-11:1983,  o teste de absorção de água se inicia também 

pela secagem dos CP’s em estufa a (110±5)º C, até que entre pesagens 

consecutivas efetuadas a intervalos de 24 horas estes apresentem variação de 

massa menor que 0,1%, sendo então colocados em dessecador resfriando até 

atingirem a temperatura ambiente. 

 

Atingida a temperatura ambiente, a norma BS 6431-11:1983  manda proceder 

à pesagem (m1) com a exatidão constante da sua Tabela 1 – Tile mass: 

accuracy of measurement (TAB. 6). 

 

TABELA 6 
Exatidão da medição em relação ao peso dos CP’s (gramas). 

Peso do CP Exatidão da medição 

50 a 100 0,02 

>100 a 500 0,05 

>500 a 1.000 0,25 

>1.000 a 3.000 0,50 

>3.000 1,00 
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Submeter em seguida os CP’s ao tratamento em água fervente durante 2 

horas, removendo então a fonte de calor e deixando-os resfriar repousando 

completamente imersos por mais 4 horas.  

  

Proceder à limpeza rápida e pesagem (m2) com a exatidão dada na TAB 6. 

 

Com estes dados, calcular absorção de água expressa em porcentagem do 

peso encharcado sobre o peso seco:  

 

    Abs = [( m2 – m1) / m1] x 100  (%)    

 

Conhecidos os métodos de ensaio das normas analisadas, será tratada em 

seguida a metodologia adotada neste trabalho, para determinação da 

expansão por umidade. 
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4 DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO POR UMIDADE - METODOLOGIA 

DESTE TRABALHO 

 

Buscando atingir o objetivo deste trabalho, foram ensaiados cinco tipos de 

amostras de cerâmicas nacionais de fabricantes diferentes (identificadas de A a 

E), cada uma submetida a três tipos de ensaios diferentes, sendo o primeiro 

baseado nos procedimentos da NBR 13818:1997 e os dois últimos com as 

variações a seguir indicadas: 

 

1. Com requeima e tratamento dos CP’s em água fervente – 

seguiram-se basicamente os procedimentos normalizados 

(identificados pela letra R). 

 

2. Sem requeima, mas mantendo o tratamento dos CP’s em 

água fervente – o item da requeima foi excluído e os demais 

procedimentos normalizados foram mantidos (sem identificação 

adicional). 

 

3. Sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com 

imersão dos CP’s em água fria23 por 48 horas, mantendo a 

mesma seqüência básica dos procedimentos normalizados – 

os itens de requeima e do tratamento em água fervente foram 

substituídos pela imersão dos CP’s em água fria durante 48 horas 

(identificados pela letra F). 
                                                           
23 Água á temperatura ambiente. 
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Para cada tipo de ensaio foram utilizados oito CP’s de cada amostra (A a E), 

constituídos por peças inteiras de cerâmica de 10 x 10 cm nominais, 

totalizando 120 unidades. Inicialmente, durante o período de adequação do 

laboratório, coleta de amostras, definição da metodologia e procedimentos a 

adotar, foram efetuados e descartados ensaios de outros 120 CP’s. Naquela 

fase constatou-se a possibilidade de avaliar os CP’s também quanto à 

absorção de água, seguindo, contudo, uma metodologia um pouco diferente da 

normalizada, mas adequada ao objetivo deste trabalho. Surgiu assim a 

determinação da massa de cada CP nos mesmos passos em que foram 

efetuadas leituras de dimensões. O volume de dados aumentou quando se 

decidiu efetuar a medição intermediária do comprimento dos CP’s, a cada hora 

na fase seguinte ao tratamento em água fervente. Este procedimento adaptado 

foi utilizado também para os ensaios com imersão em água fria. 

 

4.1 Metodologia adotada 

 

A metodologia utilizada para execução dos ensaios deste trabalho, foi a 

seguinte: 

 

a) Preparação dos corpos-de-prova – 1ª etapa (corte) 

 

A preparação dos corpos-de-prova se fez em duas etapas. 

Primeiramente foi efetuado o corte a seco de dois vértices opostos 



de cada CP (FIG

13.000 rpm24, formando

destinada a receber, na 2ª etapa, uma pastilha de aço inox

 

FIGURA  4 – Preparo de CP. Detalhe do corte dos cantos opostos da cerâmica.
 
 

FIGURA 5 – Placa cerâmica com dois vértices opostos cortados, formando um
                         corpo

 

                                                          
24 rpm – rotações por minuto. 

FIG.4). Foi utilizada uma serra elétrica portátil Makita

, formando-se em cada canto uma superfície plana 

destinada a receber, na 2ª etapa, uma pastilha de aço inox

Preparo de CP. Detalhe do corte dos cantos opostos da cerâmica.

Placa cerâmica com dois vértices opostos cortados, formando um
corpo-de-prova. 
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portátil Makita de 

se em cada canto uma superfície plana 

destinada a receber, na 2ª etapa, uma pastilha de aço inox colada.  

 
Preparo de CP. Detalhe do corte dos cantos opostos da cerâmica. 

 
Placa cerâmica com dois vértices opostos cortados, formando um 



b) Identificação dos CP’s

 

Em detalhe (FIG. 6)

requeima e tratamento em água fervente, o CP n.º 2 da amostra  B  

para  ensaio sem  requeima com  tratamento em água fervente e 

CP n.º 3 da amostra C para ensaio sem requeima nem tratamento 

em água fervente, mas com imersão durante 48 horas em água fria.

 

FIGURA 6 – Placas cerâmicas com dois vértices opostos cortados formando

 

 

O Quadro 1 relaciona todos 

amostra e de ensaio. 

Identificação dos CP’s 

detalhe (FIG. 6), o CP n.º1 da amostra A para ensaio  com  

requeima e tratamento em água fervente, o CP n.º 2 da amostra  B  

para  ensaio sem  requeima com  tratamento em água fervente e 

CP n.º 3 da amostra C para ensaio sem requeima nem tratamento 

em água fervente, mas com imersão durante 48 horas em água fria.

Placas cerâmicas com dois vértices opostos cortados formando
CP’s já identificados. 

O Quadro 1 relaciona todos os CP’s utilizados neste trabalho, por tipo de 
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1 da amostra A para ensaio  com  

requeima e tratamento em água fervente, o CP n.º 2 da amostra  B  

para  ensaio sem  requeima com  tratamento em água fervente e o 

CP n.º 3 da amostra C para ensaio sem requeima nem tratamento 

em água fervente, mas com imersão durante 48 horas em água fria. 

 
Placas cerâmicas com dois vértices opostos cortados formando 

os CP’s utilizados neste trabalho, por tipo de 

  



 46 

 
 

 
 

Quadro 1 
Identificação dos Corpos-de-prova 

Tipo do ensaio Amostra A 
Com requeima e tratamento em 
água fervente AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 AR7 AR8 

Sem requeima e com 
tratamento em água fervente A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Sem requeima e com imersão 
em água fria AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 

 Amostra B 
Com requeima e tratamento em 
água fervente BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8 

Sem requeima e com 
tratamento em água fervente B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Sem requeima e com imersão 
em água fria BF1 BF2 BF3 BF4 BF5 BF6 BF7 BF8 

 Amostra C 
Com requeima e tratamento em 
água fervente CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 

Sem requeima e com 
tratamento em água fervente C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Sem requeima e com imersão 
em água fria CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF8 

 Amostra D 
Com requeima e tratamento em 
água fervente DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 DR7 DR8 

Sem requeima e com 
tratamento em água fervente D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Sem requeima e com imersão 
em água fria DF1 DF2 DF3 DF4 DF5 DF6 DF7 DF8 

 Amostra E 
Com requeima e tratamento em 
água fervente ER1 ER2 ER3 ER4 ER5 ER6 ER7 ER8 

Sem requeima e com 
tratamento em água fervente E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sem requeima e com imersão 
em água fria EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 EF6 EF7 EF8 
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Quadro 2 
Simbologia adotada 

Símbolo Expressão Unidade 

�o Registro inicial do relógio comparador, efetuado após a 

colagem das pastilhas nos CP’s. Exatidão 0,001. 

 

mm 

� Comprimento total dos CP’s, medido com paquímetro. 

Exatidão 0,01. mm 

�1 Medição efetuada com relógio comparador, após a 

retirada dos CP’s da água fervente e equilíbrio térmico 

(medição à temperatura ambiente). Exatidão 0,001. mm 

�2 Medição efetuada com relógio comparador, 1 hora após 

a retirada dos CP’s da imersão em água fervente. 

Exatidão 0,001. mm 

�3 Medição efetuada com relógio comparador, 2 horas 

após a retirada dos CP’s da imersão em água fervente. 

Exatidão 0,001. mm 

�4 Medição efetuada com relógio comparador, 3 horas 

após a retirada dos CP’s do tratamento em água 

fervente. Exatidão de 0,001. mm 

m1 Pesagem inicial do CP, após o corte dos cantos 

opostos, efetuada em balança digital com exatidão de 

0,0001. gr 

m2 Pesagem do CP, após a secagem em estufa e , 

efetuada em balança digital com exatidão de 0,0001. gr 
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Quadro 2 (cont.) 
Simbologia adotada 

Símbolo Expressão Unidade 

m3 Pesagem do CP, após a requeima e equilíbrio térmico, 

efetuada à temperatura ambiente em balança digital 

com exatidão de 0,0001. gr 

m4 Pesagem do CP, após colagem das pastilhas, efetuada 

à temperatura ambiente em balança digital com 

exatidão de 0,0001. gr 

m5 Pesagem do CP, após a retirada do tratamento em 

água fervente e equilíbrio térmico, efetuada à 

temperatura ambiente em balança digital com exatidão 

de 0,0001. gr 

m6 Pesagem do CP, 1 hora após a retirada do tratamento 

em água fervente, efetuada à temperatura ambiente em 

balança digital com exatidão de 0,0001. gr 

m7 Pesagem do CP, 2 horas após a retirada do tratamento 

em água fervente, efetuada à temperatura ambiente em 

balança digital com exatidão de 0,0001. gr 

m8 Pesagem do CP, 3 horas após a retirada do tratamento 

em água fervente, efetuada à temperatura ambiente em 

balança digital com exatidão de 0,0001. gr 
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c) Determinação do comprimento total - � 

 

Depois dos CP’s serem preparados como descrito, foi feita a 

medição do comprimento total de cada unidade, utilizando-se um 

paquímetro digital Mitutoyo modelo 500-147B com exatidão de 

0,01mm (FIG. 7 e 8). Esta medição foi efetuada antes da secagem 

em estufa e colagem das pastilhas inox. 

 

Cada medida foi feita duas vezes, colocando-se as “faces de 

medição para externos” do paquímetro nas superfícies cortadas, pelo 

lado da face e pelo lado do tardoz do CP.  

 

 
FIGURA 7 – Medição do comprimento total do CP A4 – Face. 
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FIGURA 8 – Medição do comprimento total do CP A4 -Tardoz. 

 

Estas leituras foram fotografadas e seus valores constam no item 1 

das Planilhas de Registro Cronológico dos Ensaios 25. 

 

d) Determinação da massa inicial - m1 

 

Após a determinação de �1, foi efetuada a pesagem de cada CP, para 

obtenção da sua massa inicial.  As pesagens foram fotografadas e 

registradas no item 4 planilhas.  

 

Foi utilizada uma balança digital, da marca Sartorius Werke AG,  Tipo 

2442, com capacidade máxima de pesagem de 200 gramas e 

exatidão de 0,0001 gramas (FIG. 9). 

                                                           
25 No restante deste trabalho, as Planilhas de Registro Cronológico dos Ensaios, serão tratadas apenas 
como planilhas. 
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FIGURA 9 – Balança digital Sartorius  

               Werke AG tipo 2442. 
 

e) Secagem em estufa 

 

Nas três metodologias de ensaio adotadas, todos os CP’s foram 

colocados em estufa para secagem a 110°C durante 24 h26, para 

eliminação da umidade natural, conforme procedimento normalizado.  

 

Para secagem dos CP’s, foi utilizada uma estufa Quimis Q 317B-43 

para até 300°C (FIG. 10 e 11).  

 

                                                           
26 Procedimento normalizado do Anexo J da NBR 13818:1997 e adotado neste trabalho também para a 
determinação da absorção de água, numa variante do que determina o Anexo B da mesma Norma, que é  
a secagem até que os CP’s atinjam massa constante, isto é, até que a diferença entre as sucessivas  
pesagens efetuadas em um intervalo de 24 h seja menor que 0,1%.  
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FIGURA 10 –Estufa Quimis. 

 

 

 
FIGURA 11 – Potenciômetro da estufa 

 

 

f) Pesagem após a retirada da estufa - m3 

 

Nas três metodologias de ensaio adotadas, após a retirada da estufa, 

foi efetuada a determinação da massa seca de cada CP, seguida de 

registro fotográfico. Os valores obtidos encontram-se no item 8 das 

planilhas. 
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g) Requeima27 

 

Os CP’s ensaiados com requeima foram acomodados na mufla e 

submetidos a aumentos de temperatura de 150°C / h, até atingir a 

temperatura de (550 ± 15)°C, onde permaneceram por mais 2 horas. 

O resfriamento ocorreu dentro da mufla até à temperatura de (70 ± 

10)°C, sendo em seguida acomodados em um dessecador (FIG. 12) 

até á leitura inicial do relógio comparador. 

 

 
FIGURA 12  –Dessecador com a tampa. 

 

Para este procedimento foi utilizada uma mufla fabricada pela Fornos 

Lavoisier, que atinge a temperatura máxima de 1.200°C (FIG. 13, 14 

e 15), um pirômetro Minipa MT-350 para medições de temperatura 

variando de -30ºC até 550º C, com exatidão de ± 2ºC (para 

temperaturas entre -30ºC e 100ºC) (FIG. 16 e 17) e um dessecador 

da Pyrobras (FIG. 12). 

 
                                                           
27 Procedimento normalizado do Anexo J da NBR 13818:1997 
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FIGURA 13 – Mufla com a porta fechada. 

 
 
 

 
FIGURA 14 – Mufla aberta. 
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                        FIGURA 15 – Termostato da mufla. 

 

Seguindo o procedimento normalizado, os CP’s foram deixados 

dentro da mufla esfriando, sendo retirados quando a sua temperatura 

atingia (70 ± 10) ºC. 

 

Para medição da temperatura de retirada dos CP’s de dentro da 

mufla, foi utilizado o pirômetro. A temperatura é obtida mirando-se o 

pirômetro para o CP. Ao apertar o gatilho do pirômetro o visor 

registra a temperatura do objeto focado a qual se mantém visível por 

tempo suficiente para que o seu valor seja anotado. 
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FIGURA 16 – Pirômetro marcando 29,5 º C. 

 

 
FIGURA 17 – Pirômetro, vista lateral. 

 

h) Preparação dos corpos-de-prova – 2ª etapa: colagem das pastilhas 

de aço inox. 

 

Finalizando os procedimentos de preparação dos CP’s, foi feita a 

colagem de duas pastilhas de aço inox, uma em cada vértice oposto 



do CP, já previamente cortado, utilizando

cianoacrilato. 

função  permitir a montagem do

 

             
 

Na mesa de medição foi colada uma pastilha 

também de aço inox, aprumada com a agulha do relógio comparador. 

 

As pastilhas de aço inox coladas nos CP’s, são planas numa face, 

para permitir a colagem no CP e convexas na outra. 

a apoio do CP

colada. A outra, colada no 

do sensor do relógio comparador (

 

Para colagem das pastilhas, os CP’s foram fixados num torno de 

bancada (FIG.19)

do CP, já previamente cortado, utilizando-se cola de éster de 

 Estas pastilhas, usinadas em torno digital, têm como 

permitir a montagem dos CP’s no relógio comparador

             FIGURA 18 - Pastilhas de aço inox. 

Na mesa de medição foi colada uma pastilha de formato cônico

também de aço inox, aprumada com a agulha do relógio comparador. 

As pastilhas de aço inox coladas nos CP’s, são planas numa face, 

para permitir a colagem no CP e convexas na outra. U

a apoio do CP na mesa de medição, sobre a pastilha 

outra, colada no canto oposto do CP, serve

or do relógio comparador (FIG. 18).  

Para colagem das pastilhas, os CP’s foram fixados num torno de 

(FIG.19). 
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se cola de éster de 

, usinadas em torno digital, têm como 

no relógio comparador.  

 

de formato cônico, 

também de aço inox, aprumada com a agulha do relógio comparador.  

As pastilhas de aço inox coladas nos CP’s, são planas numa face, 

Uma destina-se 

a pastilha cônica ali 

serve para encaixe 

Para colagem das pastilhas, os CP’s foram fixados num torno de 



 

 

i) Pesagem após colagem das pastilhas

 

Após a colagem das pastilhas, foi 

de cada CP,

valores respectivos no item 14 das planilhas dos CP’s ensaiados com 

requeima e no item 10 das planilhas dos CP’s ensaiados sem 

requeima (FIG. 20)

 

FIGURA 19 – Colagem das pastilhas. 

Pesagem após colagem das pastilhas - m3 

Após a colagem das pastilhas, foi efetuada a determinação da massa 

de cada CP, fotografando-se as pesagens e registrando

valores respectivos no item 14 das planilhas dos CP’s ensaiados com 

requeima e no item 10 das planilhas dos CP’s ensaiados sem 

(FIG. 20). 
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efetuada a determinação da massa 

se as pesagens e registrando-se os 

valores respectivos no item 14 das planilhas dos CP’s ensaiados com 

requeima e no item 10 das planilhas dos CP’s ensaiados sem 
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                                  FIGURA 20 – Pesagem após a colagem das pastilhas do CP C8. 

 

 

j) Registro inicial do relógio comparador 

 

Após a colagem das pastilhas foi efetuado o registro da leitura inicial 

do relógio comparador para cada CP, cujos valores foram 

fotografados e anotados no item 15 das planilhas dos ensaios com 

requeima e no item 11 das planilhas dos ensaios sem requeima (FIG. 

23). 
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Para efetuar este registro inicial e medir as variações do 

comprimento dos CP’s, foi utilizado um relógio comparador digital 

Mitutoyo “ABSOLUTE” ID-C, série 543-261, com curso de 12,7 mm e 

resolução de 0,001 mm, montado em mesa de medição de alta 

exatidão com base de granito, também da Mitutoyo, série 215-151. 

Nesta mesa foi colado um cone de apoio também em aço inox que 

serviu de apoio para os CP’s, por encaixe de uma das pastilhas 

convexas coladas nos dois cantos cortados de cada um, 

constituindo-se assim o aparato apresentado esquematicamente 

(FIG. 21) e fotografado (FIG. 22) .  

 

 

 

FIGURA 21 – Aparato de medição. 
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FIGURA 22 – Relógio comparador montado na mesa de medição. 

 

 

Para todas as medições de comprimento dos CP’s foram efetuadas 

duas leituras. A primeira medição foi efetuada sempre com a face do 
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CP voltada para a frente do conjunto relógio / mesa (FIG. 24) e a 

segunda, de acordo com o Anexo J da NBR 13818:1997, após girar o 

CP 180º, com o tardoz virado para a frente do conjunto (FIG. 25). 

 

 

 
                                FIGURA 23 – CP colocado no relógio comparador – vista de tardoz. 
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FIGURA 24 - Leitura do relógio - Face. 

 
FIGURA 25 - Leitura do relógio -Tardoz. 

 

k) Tratamento em água fervente 

 

Os CP’s foram submersos em água fervente durante 24 horas 

consecutivas. Foi mantida uma coluna de água mínima de 5 cm 

acima dos CP’s, que foram colocados no recipiente afastados das 



paredes e entre si mediante o uso de espaçadores de tela 

galvanizada (FIG

 

 

l) Medição após retirada do tratamento em água fervente 

 

Depois de retirados da água fervente,

flanela úmida e colocados no relógio comparador. Foram efetuadas 

paredes e entre si mediante o uso de espaçadores de tela 

FIG. 26 e 27). 

FIGURA 26 – Tratamento em água fervente. 

Medição após retirada do tratamento em água fervente 

retirados da água fervente, os CP’s foram enxugados com 

flanela úmida e colocados no relógio comparador. Foram efetuadas 
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paredes e entre si mediante o uso de espaçadores de tela 

 

Medição após retirada do tratamento em água fervente - �1 

os CP’s foram enxugados com 

flanela úmida e colocados no relógio comparador. Foram efetuadas 



duas leituras do comprimento de cada CP, primeiro com a face e em 

seguida com o tardoz do CP voltado para a frente do relógio. Os 

valores foram fotografados e anotados no item 19 das planilhas dos 

ensaios com requeima e no item 15 das planilhas dos ensaios sem 

requeima.  

 

         FIGURA 27
                                                         

duas leituras do comprimento de cada CP, primeiro com a face e em 

seguida com o tardoz do CP voltado para a frente do relógio. Os 

es foram fotografados e anotados no item 19 das planilhas dos 

ensaios com requeima e no item 15 das planilhas dos ensaios sem 

FIGURA 27 – Telas utilizadas para separação dos CP’s
                                         imersos na água fervente. 
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duas leituras do comprimento de cada CP, primeiro com a face e em 

seguida com o tardoz do CP voltado para a frente do relógio. Os 

es foram fotografados e anotados no item 19 das planilhas dos 

ensaios com requeima e no item 15 das planilhas dos ensaios sem 

 
Telas utilizadas para separação dos CP’s 
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m) Pesagem no término do tratamento em água fervente - m5 

 

Na seqüência do item anterior, foi efetuada a determinação da massa 

de cada CP, tendo sido fotografadas as pesagens e os valores 

registrados no item 20 das planilhas dos CP’s ensaiados com 

requeima e no item 16 das planilhas dos CP’s ensaiados sem 

requeima. 

 

n) Medição 1 hora após a retirada do tratamento em água fervente - �2 

 

Uma hora após o término do tratamento em água fervente os CP’s 

foram colocados no relógio comparador e registrada a medição do 

relógio para cada CP, com a face do CP voltada para a frente do 

conjunto relógio / mesa e, em seguida, rodou-se o CP 180º tendo 

então sido efetuado o registro do valor do relógio com o tardoz do CP 

voltado para frente do conjunto. As leituras foram fotografadas e 

anotadas no item 21 das planilhas dos ensaios com requeima e no 

item 17 das planilhas dos ensaios sem requeima.  

 

o) Pesagem 1 hora após a retirada do tratamento em água fervente - m6 

 

Uma hora após a retirada dos CP’s de dentro da água fervente, 

determinou-se a massa de cada um e fotografadas as pesagens. Os 

valores foram registrados no item 22 das planilhas dos CP’s 
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ensaiados com requeima e no item 18 das planilhas dos CP’s 

ensaiados sem requeima. 

 

p) Medição 2 horas após a retirada do tratamento em água fervente - �3 

 

Duas horas após o término do tratamento em água fervente os CP’s 

foram colocados no relógio comparador tendo sido efetuado o 

registro da medição do relógio para cada CP, com a face do CP 

voltada para a frente do conjunto relógio / mesa. Em seguida, rodou-

se o CP 180º tendo então sido efetuado o registro do valor do relógio 

com o tardoz do CP voltado para frente do conjunto. As leituras 

foram fotografadas e anotadas no item 23 das planilhas dos ensaios 

com requeima e no item 19 das planilhas dos ensaios sem requeima.  

 

q) Pesagem 2 horas após a retirada do tratamento em água fervente - 

m7 

 

Duas horas após a retirada dos CP’s de dentro da água fervente, foi 

efetuada a determinação da massa de cada um, tendo sido 

fotografadas as pesagens e os valores registrados no item 24 das 

planilhas dos CP’s ensaiados com requeima e no item 20 das 

planilhas dos CP’s ensaiados sem requeima. 

 

r) Medição 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente - �4 



 68 

Três horas após o término do tratamento em água fervente os CP’s 

foram colocados no relógio comparador tendo sido efetuado o 

registro da medição do relógio para cada CP, com a face do CP 

voltada para a frente do conjunto relógio / mesa. Em seguida, rodou-

se o CP 180º tendo então sido efetuado o registro do valor do relógio 

com o tardoz do CP voltado para frente do conjunto. As leituras 

foram fotografadas e anotadas no item 25 das planilhas dos ensaios 

com requeima e no item 21 das planilhas dos ensaios sem requeima.  

 

s) Pesagem 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente - 

m8 

 

Três horas após a retirada dos CP’s de dentro da água fervente, foi 

efetuada a determinação da massa de cada um, tendo sido 

fotografadas as pesagens e os valores registrados no item 26 das 

planilhas dos CP’s ensaiados com requeima e no item 22 das 

planilhas dos CP’s ensaiados sem requeima. 

 

O registro cronológico de todos os ensaios realizados faz parte do Apêndice 

deste trabalho (p. 139). 
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Quadro 3 – Procedimentos das metodologias de ensaio utilizadas. 

Proc. Ensaio com requeima e 
tratamento em água 

fervente 

Ensaio sem requeima e 
com tratamento em 

água fervente 

Ensaio sem requeima e 
com imersão em água 

fria 

1 Medição do comprimento 
total de cada CP  - � 

Medição do comprimento 
total de cada CP  - � 

Medição do comprimento 
total de cada CP  - � 

2 Pesagem inicial  - m1 Pesagem inicial  - m1 Pesagem inicial  - m1 

3 Secagem em estufa a 
110°C durante 24 horas 

Secagem em estufa a 
110°C durante 24 horas 

Secagem em estufa a 
110°C durante 24 horas 

4 Retirada da estufa Retirada da estufa Retirada da estufa 

5 Pesagem após a retirada 
da es- tufa - m2 

Pesagem após a retirada 
da es- tufa - m2 

Pesagem após a retirada 
da es- tufa - m2 

6 Requeima a (550 ± 15)°C 
mantida por 2 horas 

  

7 Equilíbrio térmico   

8 Pesagem após a 
requeima - m3 

  

9 Colagem das pastilhas de 
aço inox 

Colagem das pastilhas de 
aço inox 

Colagem das pastilhas de 
aço inox 

10 Pesagem após colagem 
das pastilhas de aço inox 
- m4 

Pesagem após colagem 
das pastilhas de aço inox 
- m3 

Pesagem após colagem 
das pastilhas de aço inox 
- m3 

11 Registro inicial do relógio 
comparador - �o 

Registro inicial do relógio 
comparador - �o 

Registro inicial do relógio 
comparador - �o 

12 Imersão em água fervente 
por 24 horas 

Imersão em água fervente 
por 24 horas 

Imersão em água fria, à 
temperatura ambiente, por 
48 horas 
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Quadro 3 (cont.) – Procedimentos das metodologias de ensaio utilizadas. 
 

Proc. Ensaio com requeima e 
tratamento em água 

fervente 

Ensaio sem requeima e 
com tratamento em 

água fervente 

Ensaio sem requeima e 
com imersão em água 

fria 

13 Medição após retirada do 
tratamento em água 
fervente - �1 

Medição após retirada do 
tratamento em água 
fervente - �1 

Medição após retirada da 
água fria - �1 

14 Pesagem após retirada do 
tratamento em água 
fervente -  m5 

Pesagem após retirada do 
tratamento em água 
fervente -  m4 

Pesagem após retirada da 
água fria - m4 

15 Medição 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �2 

Medição 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �2 

Medição 1 hora após a 
retirada da água fria - �2 

16 Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m6 

Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m5 

Pesagem 1 hora após a 
retirada da água fria - m5 

17 Medição 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �3 

Medição 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �3 

Medição 2 horas após a 
retirada da água fria - �3 

18 Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m7 

Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m6 

Pesagem 2 horas após a 
retirada da água fria - m6 

19 Medição 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �4 

Medição 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �4 

Medição 3 horas após a 
retirada da água fria - �4 

20 Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m8 

Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m7 
 

Pesagem 3 horas após a 
retirada da água fria - m7 



 71 

Ao todo foram realizados 240 ensaios, em duas baterias de 120 cada. A 

primeira série de ensaios teve a finalidade de se definir e ajustar os 

procedimentos para atendimento á metodologia adotada, razão pela qual seus 

resultados foram descartados.  

 

Ao todo, foram ensaiados 40 CP’s num total de 3.880 procedimentos de 

laboratório, em cada bateria. 

 

 Os resultados dos ensaios, que são o assunto do próximo capítulo, estão 

registrados nas planilhas constantes do Apêndice. 

 

Todas as pesagens e medições foram registradas em fotos e estão gravadas 

em  CD disponível para consulta.  
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5 RESULTADOS 

  

5.1 Amostra A 

 

A amostra A é uma placa cerâmica prensada identificada pelo fabricante como 

sendo uma cerâmica de 10 cm de lado, mas constando também na embalagem 

que a medida real é de 9 cm. Foi fabricada em 2002 e a referência de cor dada 

pelo fabricante é Marfil.  

 

5.1.1 Ensaio com requeima e tratamento em água fervente – CP’s AR 

 

5.1.1.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados pelas letras AR, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registrados os seguintes valores da EPU 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 0,028 mm/m 

• valor médio: 0,024 mm/m 

• menor valor: 0,020 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,008 mm/m 

 



CP’s AR 

Item Procedimento

�1 - �0 x 1.000
                      �

�2 - �0 x 1.000
                       �

�3 - �0 x 1.000
                      �

�4 - �0 x 1.000
                       �

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

29

30 Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

27

28

 

 

GRÁFICO 5 - CP’s AR : EPU, 3 horas após a retirada do tratamento 
 

 

O valor médio da EPU dos CP’s AR

água fervente, atingiu 40,00

 

AR1 AR2

Valor 0,028 0,020

0,000

0,010
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U
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m
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TABELA 7 

CP’s AR - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

1 2 3 4 5 6

0,048 0,064 0,036 0,040 0,032 0,044

0,040 0,028 0,024 0,028 0,028 0,040

0,036 0,024 0,024 0,028 0,024 0,032

0,028 0,020 0,024 0,028 0,024 0,024

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

   

 
CP’s AR : EPU, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente.

da EPU dos CP’s AR, ensaiados com requeima e tratamento em 

40,00% do valor máximo sugerido pela Norma.

AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 AR7

0,020 0,024 0,028 0,024 0,024 0,020
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7 8

0,044

0,044 0,048 0,040

0,031

0,040 0,024 0,032

0,027

0,032 0,020 0,024

0,024

0,024 0,020 0,024

Média =

Média =

Média =

Média =

 

 

em água fervente. 

ensaiados com requeima e tratamento em 

% do valor máximo sugerido pela Norma. 

AR7 AR8

0,020 0,024



 74 

5.1.1.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras AR, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 1,5167 % 

• valor médio: 1,3928 % 

• menor valor: 1,2505 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,2662 % 

TABELA 8 
CP’s AR - Resultados dos ensaios de Abs ( % ). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0747

 m3 - m1   x 100 -0,0729 -0,0936 -0,0811 -0,0388 -0,0698 -0,0863 -0,0917 -0,0634
                      m1

1,7025

     m5 - m4       x 100 1,5029 1,7960 1,5965 1,6938 1,7378 1,9020 1,6056 1,7854
               m4 - (m4-m3)

1,5319

     m6 - m4       x 100 1,3606 1,5479 1,4031 1,5788 1,5761 1,6917 1,4603 1,6366
               m4 - (m4-m3)

1,4523

     m7 - m4       x 100 1,2930 1,4564 1,3194 1,5067 1,4982 1,5845 1,3891 1,5709
               m4 - (m4-m3)

1,3928

     m8 - m4       x 100 1,2511 1,3879 1,2505 1,4456 1,4435 1,5148 1,3319 1,5167
               m4 - (m4-m3)

31

33

34

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em água fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em água fervente

35

32

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem inicial

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em água fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem após a retirada 
do tratamento em água fervente

 

  

De acordo com a NBR 13817:1997, a cerâmica da amostra A é classificada no 

grupo Ib (0,5 < abs � 3,0) (%). Por se tratar de uma cerâmica prensada é 

classificada de acordo com a NBR 13818:1997 no grupo de absorção BIb. 

 



 75 

 

 
GRÁFICO 6 - CP’S AR : EPU x Abs, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
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5.1.2  Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente – CP’s A 

 

5.1.2.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados com a letra A, ensaiados de acordo com a metodologia 

adotada, sem requeima e com tratamento em água fervente, foram registrados 

os seguintes valores da EPU 3 horas após o tratamento em água fervente: 

  

• maior valor: 0,028 mm/m ( o mesmo dos CP’s AR) 

• valor médio: 0,019 mm/m 

• menor valor: 0,004 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,024 mm/m 

 

TABELA 9 
CP’s A - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,042

�1 - �0 x 1.000 0,040 0,040 0,036 0,039 0,040 0,055 0,047 0,036
                       �

0,029

�2 - �0 x 1.000 0,032 0,032 0,012 0,031 0,032 0,048 0,040 0,012
                       �

0,023

�3 - �0 x 1.000 0,012 0,028 0,012 0,024 0,032 0,036 0,032 0,012
                       �

0,019

�4 - �0 x 1.000 0,008 0,024 0,004 0,024 0,028 0,028 0,028 0,012
                       �

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Média =

24 Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

26

Média =

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

25

23
Média =

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

 
  

 

Desprezando-se os dois menores resultados, correspondentes aos CP’s A1   , 

os valores da EPU 3 horas após o término do tratamento em água fervente 

passam a ser: 
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•  maior valor: 0,028 mm/m (o mesmo dos CP’s AR) 

• valor médio: 0,024 mm/m (o mesmo dos CP’s AR) 

• menor valor: 0,012 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,016 mm/m 

 
 

GRÁFICO 7 - CP’s A : EPU, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
 

 

O valor médio da EPU dos CP’s A, ensaiados sem requeima e com tratamento 

em água fervente, desprezando-se os resultados dos CP’s A1 e A 3, atingiu 

40% do valor máximo sugerido pela Norma, o mesmo registrado nos CP’s AR. 

 

5.1.2.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras A, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, sem requeima e com tratamento em água 
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fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 1,6989 % 

• valor médio: 1,4610 % 

• menor valor: 1,2756 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,4233 % 

 

TABELA 10 
CP’s A - Resultados dos ensaios da Abs ( % ). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0203
   m2 - m1     x 100 -0,0227 -0,0192 -0,0135 -0,0230 -0,0262 -0,0198 -0,0167 -0,0215

                      m1

Média = 1,7431

    m4 - m3      x 100 1,9076 1,7111 1,5291 1,6292 2,0704 1,9470 1,5467 1,6036
              m3 - (m3-m2)

Média = 1,6075

    m5 - m3      x 100 1,6931 1,6045 1,3885 1,5143 1,8988 1,8399 1,4370 1,4809
               m3 - (m3-m2)

Média = 1,5325

    m6 - m3      x 100 1,6125 1,5290 1,3420 1,4331 1,7773 1,7583 1,3637 1,4410
                m3 - (m3-m2)

Média = 1,4610

    m7 - m3      x 100 1,5198 1,4695 1,2756 1,3838 1,6989 1,6723 1,3211 1,3554
                m3 - (m3-m2)

31

28

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a retirada do 
tratamento em água fervente

27

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a retirada 
do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem na retirada do tratamento 
em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a retirada 
do tratamento em água fervente

30

29

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial Média =

 

 

GRÁFICO 8 - CP’S A : EPU x Abs, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
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5.1.3 Ensaio sem requeima e com imersão em água fria – CP’s AF 

 

5.1.3.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados com as letras AF, ensaiados de acordo com a 

metodologia adotada, sem requeima nem tratamento em água fervente, mas 

com imersão em água fria durante 48 horas, foram registrados os seguintes 

valores da EPU 3 horas após o tratamento em água fervente: 

  

• maior valor: 0,028 mm/m ( o mesmo dos CP’s AR e A) 

• valor médio: 0,022 mm/m 

• menor valor: 0,016 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,012 mm/m 

 
 

TABELA 11 
CP’s AF - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,030

�1 - �0 x 1.000 0,032 0,024 0,032 0,028 0,028 0,028 0,028 0,036
                       �

0,026

�2 - �0 x 1.000 0,032 0,020 0,024 0,024 0,028 0,020 0,024 0,036
                       �

0,024

�3 - �0 x 1.000 0,032 0,020 0,020 0,024 0,024 0,020 0,020 0,028
                       �

0,022

�4 - �0 x 1.000 0,028 0,020 0,020 0,024 0,020 0,016 0,020 0,028
                        �

23
Média =

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Média =
Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Média =
Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

24

25

26

Média =
Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

 
 

 

O valor médio da EPU dos CP’s AF, atingiu 36,67% do valor máximo sugerido 

pela Norma e 91,67% do valor médio da EPU dos CP’s AR ensaiados com 
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requeima e tratamento em água fervente e dos CP’s A ensaiados sem 

requeima e com tratamento em água fervente. 

 

 
 

GRÁFICO 9 - CP's AF : EPU, 3 horas após o término da imersão em água fria. 
 
 

5.1.3.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras AF, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, sem requeima nem tratamento em água 

fervente, mas com imersão em água fria durante 48 horas, foram registradas as 

seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 1,9329 % 

• valor médio: 1,6636 % 

• menor valor: 1,4101 %  
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• diferença entre o maior valor e o menor: 0,5228 % 

 

TABELA 12 
CP’s AF - Resultados dos ensaios de Abs ( % ). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0695
m2 - m1   x 100 -0,0996 -0,0527 -0,0772 -0,0963 -0,0990 -0,0636 -0,0422 -0,0251

                      m1

2,1821

  m4 - m3       x 100 1,9428 2,0816 2,0625 2,5194 2,2040 2,0709 2,1831 2,3928
             m3 - (m3-m2)

1,9286

 m5 - m3       x 100 1,6203 1,8067 1,8441 2,2300 1,9491 1,8760 1,9888 2,1135
            m3 - (m3-m2)

1,7645

  m6 - m3       x 100 1,4634 1,6173 1,6989 2,0547 1,8219 1,7425 1,8396 1,8773
             m3 - (m3 -m2)

1,6636

  m7 - m3       x 100 1,4101 1,5068 1,6035 1,9329 1,7319 1,6322 1,7519 1,7399
           m3 - (m3-m2)

30

Média =
Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a 
retirada da água fria

31

Média =
Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a 
retirada da água fria

29

28

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

Média =

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a 
retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem na retirada da 
água fria

Média =

27

 

 

 

 
GRÁFICO 10 - CP’S AF : EPU x Abs, 3 horas após o término da imersão em água fria. 
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5.1.4 Valores médios da EPU e da Abs da amostra A, 3 horas após o 

término do  tratamento em água fervente ou da imersão em água fria. 

 

 
 

GRÁFICO 11 - Amostra A : Resultado médio final da EPU, obtido em cada metodologia. 
 

   

 
GRÁFICO 12 - Amostra A : Resultados da Abs média obtida em cada metodologia, na retirada 

do tratamento em água fervente ou imersão em água fria e 3 horas após a 
retirada. (%). 
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GRÁFICO 13 - Amostra A : Resultado médio final da EPU e da Abs. 
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5.2. Amostra B 

 

A amostra B é uma placa cerâmica prensada identificada pelo fabricante como 

sendo uma cerâmica de 10 cm de lado, constando também na embalagem que 

a medida real é de 9,83 cm.  

 

Na embalagem não consta a data de fabricação e a referência de cor indicada 

é reflexo areia.  

 

 

5.2.1 Ensaio com requeima e tratamento em água fervente – CP’s BR 

 

5.2.1.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados pelas letras BR, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registrados os seguintes valores da EPU 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 0,086 mm/m 

• valor médio: 0,061 mm/m 

• menor valor: 0,049 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,037 mm/m 
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TABELA 13 
CP’s BR - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,094

�1 - �0 x 1.000 0,118 0,098 0,102 0,083 0,099 0,072 0,079 0,102
                      �

0,078

�2 - �0 x 1.000 0,106 0,076 0,079 0,068 0,091 0,060 0,060 0,079
                      �

0,062

�3 - �0 x 1.000 0,090 0,064 0,068 0,057 0,036 0,057 0,053 0,072
                      �

0,061

�4 - �0 x 1.000 0,086 0,064 0,064 0,049 0,063 0,053 0,049 0,060
                       �

Média =
Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Média =
Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

27

29

28

Média =
Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Média =
Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

30

 
 

Desprezando-se o valor do CP BR1, os valores da EPU, registrados 3 horas 

após o término do tratamento em água fervente passaram a ser : 

 

• maior valor: 0,064 mm/m 

• valor médio: 0,057 mm/m 

• menor valor: 0,049 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,015 mm/m 
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GRÁFICO 14 - CP’s BR : EPU, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
 

 

O valor médio da EPU dos CP’s BR, ensaiados sem requeima e com 

tratamento em água fervente, desprezado o ensaio do CP BR1, atingiu 95,00% 

do valor máximo sugerido pela Norma. 

 

 

5.2.1.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras BR, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 
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• valor médio: 3,7946 % 
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• menor valor: 1,4501 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 3,1517 % 

 

TABELA 14 
CP’s BR - Resultados dos ensaios de Abs ( %). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,1643
 m3 - m1   x 100 -0,1290 -0,1669 -0,1628 -0,1700 -0,1787 -0,1701 -0,1759 -0,1610

                     m1

4,7678

  m5 - m4       x 100 2,9102 4,8130 4,5997 5,0308 5,4416 5,1339 5,4117 4,8017
              m4(m4-m3)

4,4270

   m6 - m4       x 100 2,2343 4,4993 4,3217 4,7530 5,1281 4,8298 5,1264 4,5232
                 m4(m4-m3)

4,1128

   m7 - m4       x 100 1,8192 4,1891 4,0414 4,4714 4,6878 4,5270 4,8862 4,2803
               m4(m4-m3)

3,7946

  m8 - m4       x 100 1,4501 3,8554 3,7691 4,2116 4,2756 4,1694 4,6018 4,0239
               m4(m4-m3)

Média =

Média =

31

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em água fervente

33

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem após a retirada 
do tratamento em água fervente

34

35

32

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem inicial

Média =

Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em água fervente

 
 

Desprezando-se o valor do CP BR1, os valores da Abs registrados 3 horas 

após o término do tratamento em água fervente passaram a ser : 

 

• maior valor: 4,6018 % 

• valor médio: 4,1295 % 

• menor valor: 3,7691 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,8327 % 
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GRÁFICO 15 - CP’S BR : EPU x Abs, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
 
 
 
 
De acordo com a NBR 13817:1997, a cerâmica da amostra B é classificada no 

grupo IIa (3,0 < abs � 6,0) (%). Por se tratar de uma cerâmica prensada é 
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5.2.2 Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente – CP’s B 

 

5.2.2.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados com a letra B, ensaiados de acordo com a metodologia 

adotada, sem requeima e com tratamento em água fervente, foram registrados 

os seguintes valores da EPU 3 horas após o término do tratamento em água 

fervente: 

  

• maior valor: 0,083 mm/m  

• valor médio: 0,055 mm/m 

• menor valor: 0,030 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,053 mm/m 

 

TABELA 15 
CP’s B - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,075

�1 - �0 x 1.000 0,090 0,075 0,098 0,072 0,079 0,068 0,049 0,072
                       �

0,064

�2 - �0 x 1.000 0,083 0,064 0,086 0,045 0,071 0,057 0,038 0,068
                       �

0,059

�3 - �0 x 1.000 0,083 0,057 0,083 0,034 0,071 0,042 0,038 0,064
                       �

0,055

�4 - �0 x 1.000 0,083 0,049 0,075 0,030 0,071 0,038 0,034 0,060
                       �

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

23 Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Média =

24

25

26

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP
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Desprezando-se os resultados extremos, correspondentes aos CP’s B1 e B3, 

os valores da EPU, registrados 3 horas após o término do tratamento em água 

fervente, passaram a ser : 

 

• maior valor: 0,071 mm/m 

• valor médio: 0,047 mm/m 

• menor valor: 0,034 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,037 mm/m 

 
 

  
GRÁFICO 16 - CP’s B : EPU 3, horas após a retirada do tratamento em água fervente. 

 

 

O valor médio da EPU dos CP’s B, ensaiados sem requeima e com tratamento 

em água fervente, desprezando-se os resultados  dos  ensaios dos CP’s B1 e 

B3, atingiu 78,33% do  valor máximo sugerido pela Norma. 
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5.2.2.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras B, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 4,4426 % 

• valor médio: 3,8453 % 

• menor valor: 3,0732 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 1,3694 % 

 

TABELA 16 
CP’s B - Resultados dos ensaios de Abs ( % ). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0830
m2 - m1  x 100 -0,0851 -0,0883 -0,0796 -0,0901 -0,0729 -0,0835 -0,0778 -0,0864

                      m1

4,9851

  m4 - m3      x 100 4,6282 5,7553 4,7526 5,2535 5,1040 4,8664 4,2834 5,2376
               m3(m3-m2)

4,6120

  m5 - m3      x 100 4,3723 5,3091 4,5724 4,7674 4,8035 4,4307 3,8668 4,7740
               m3(m3-m2)

4,2559

  m6 - m3      x 100 4,1366 4,9629 4,3631 4,3749 4,4959 4,0405 3,5264 4,1466
               m3(m3-m2)

3,8453

   m7 - m3      x 100 3,8906 4,4426 4,1620 3,7886 4,2125 3,5369 3,0732 3,6563
                m3(m3-m2)

27 Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

30

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em água fervente

31

28 Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem na retirada do 
tratamento em água fervente

Média =

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 3 horas após 
a retirada do tratamento em água fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 2 horas após 
a retirada do tratamento em água fervente

29

Média =

 

 

Desprezando-se os resultados extremos, correspondentes aos CP’s B1 e B3, 

devido aos valores da EPU, as porcentagens de Abs limites acima anotadas, 
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registradas 3 horas após o término do tratamento em água fervente, não 

sofreram alteração: 

 

• maior valor: 4,4426 % 

• valor médio: 3,8948 % 

• menor valor: 3,0732 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 1,3694 % 

 

 
GRÁFICO 17 - CP’S B :  EPU x Abs, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
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5.2.3 Ensaio sem requeima e com imersão em água fria – CP’s BF 

 

5.2.3.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados com as letras BF, ensaiados de acordo com a 

metodologia adotada, sem requeima nem tratamento em água fervente, mas 

com imersão em água fria durante 48 horas, foram registrados os seguintes 

valores da EPU 3 horas após o tratamento em água fervente: 

  

• maior valor: 0,028 mm/m  

• valor médio: 0,023 mm/m 

• menor valor: 0,019 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,009 mm/m 

 

TABELA 17 
CP’s BF - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,031

�1 - �0 x 1.000 0,040 0,036 0,036 0,036 0,026 0,030 0,023 0,026
                       �

0,029

�2 - �0 x 1.000 0,032 0,028 0,032 0,036 0,026 0,030 0,023 0,026
                       �

0,024

�3 - �0 x 1.000 0,028 0,024 0,024 0,028 0,023 0,026 0,019 0,023
                       �

0,023

�4 - �0 x 1.000 0,028 0,020 0,024 0,024 0,023 0,026 0,019 0,023
                       �

23
Média =

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

26 Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Média =

24

25
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O valor médio da EPU dos CP’s BF, ensaiados sem requeima e sem 

tratamento em água fervente, mas com imersão em água fria durante 48 horas, 

foi 38,33% do valor máximo sugerido pela Norma. 

  ...................................... 

  
 

GRÁFICO 18 - CP's BF : EPU, 3 horas após o término da imersão em água fria. 
 
 

5.2.3.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras BF, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 
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TABELA 18 
CP’s BF - Resultados dos ensaios de Abs ( % ). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0712

m2 - m1   x 100 -0,0774 -0,0522 -0,0648 -0,0715 -0,0822 -0,0577 -0,0810 -0,0831
                      m1

4,7360

    m4 - m3       x 100 5,6547 3,0904 5,1567 5,1389 5,3792 3,3485 5,1602 4,9595
                m3-(m3-m2)

4,4735

   m5 - m3       x 100 5,0449 2,8042 4,9143 4,8155 5,1807 3,2208 4,9548 4,8530
               m3-(m3-m2)

4,1962

  m6 - m3       x 100 4,4010 2,5561 4,6196 4,4561 5,0353 3,0659 4,8008 4,6348
               m3-(m3-m2)

3,9509

  m7 - m3       x 100 3,8359 2,3067 4,4507 4,1905 4,8871 2,9300 4,6031 4,4030
               m3-(m3-m2)

Média =

Média =

Média =

Média =

Média =

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a 
retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a 
retirada da água fria

31

29

30

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem na retirada da 
água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a 
retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial27

28

 

 

 

 
GRÁFICO 19 - CP’S BF : EPU x Abs, 3 horas após o término da imersão em água fria. 
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5.2.4 Valores médios da EPU e da Abs da amostra B, 3 horas após o 

término do  tratamento em água fervente ou da imersão em água fria. 

 

 
GRÁFICO 20 - Amostra B : Resultado médio final da EPU, obtido em cada metodologia. 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 21 - Amostra B : Resultados da Abs média obtida em cada metodologia, na retirada 

do tratamento em água fervente ou imersão em água fria e 3 horas após a 
retirada. (%). 
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GRÁFICO 22 - Amostra B : Resultado médio final da EPU e da Abs. 
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5.3  Amostra C 

 

A amostra C é uma placa cerâmica prensada identificada pelo fabricante como 

sendo uma cerâmica de 10 cm de lado, referência de cor castor.  

 

Na embalagem não é mencionada a medida real, mas consta que foi fabricada 

em 1999.  

 

 

5.3.1 Ensaio com requeima e tratamento em água fervente – CP’s CR 

 

5.3.1.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados pelas letras CR, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registrados os seguintes valores da EPU 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 0,110 mm/m 

• valor médio: 0,069 mm/m 

• menor valor: 0,035 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,075 mm/m 
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TABELA 19 
CP’s CR - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m) 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,101

�1 - �0 x 1.000 0,101 0,138 0,099 0,126 0,087 0,122 0,082 0,055
                       �

0,083

�2 - �0 x 1.000 0,047 0,126 0,091 0,114 0,079 0,122 0,043 0,043
                       �

0,076

�3 - �0 x 1.000 0,043 0,110 0,079 0,102 0,071 0,114 0,043 0,043
                       �

0,069

�4 - �0 x 1.000 0,039 0,110 0,067 0,102 0,063 0,098 0,039 0,035
                       �

27
Média =

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

30 Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Média =

28 Média =

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

29

 

 

Desprezando-se os resultados extremos, correspondentes aos CP’s CR2 igual 

a 0,110 mm/m e CR8 igual a 0,035 mm/m, os valores da EPU 3 horas após o 

término do tratamento em água fervente passaram a ser: 

 

•  maior valor: 0,098 mm/m 

• valor médio: 0,063 mm/m 

• menor valor: 0,039 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,063 mm/m 
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 GRÁFICO 23 - CP’s CR : EPU 3, horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
 

O valor médio da EPU dos CP’s CR, ensaiados com requeima e tratamento em 

água fervente, desprezando-se os resultados dos ensaios dos CP’s CR2 e 

CR8, foi 5,00% acima do valor máximo sugerido pela Norma. 

 

5.3.1.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras CR, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 2,0102 % 

• valor médio: 1,5009 % 

• menor valor: 1,2319 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,7783 % 

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8
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TABELA 20 

CP’s CR - Resultados dos ensaios de Abs ( % ). 
Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0794
 m3 - m1   x 100 -0,0677 -0,0911 -0,0760 -0,0785 -0,0584 -0,0953 -0,0887 -0,0792

                      m1

2,2655

   m5 - m4       x 100 1,8963 2,6207 1,9310 2,0214 1,7981 2,6802 2,7040 2,4722
               m4(m4-m3)

1,9165

   m6 - m4       x 100 1,5157 2,3254 1,7837 1,7779 1,6275 2,3700 2,2791 2,0617
               m4(m4-m3)

1,6450

    m7 - m4       x 100 1,3337 2,1875 1,6493 1,6680 1,4471 2,1701 1,9968 1,7980
                m4(m4-m3)

1,5009

   m8 - m4       x 100 1,2319 2,0102 1,5631 1,5811 1,3520 1,9957 1,7756 1,5818
               m4(m4-m3)

Média =

Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem após a retirada 
do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem inicial Média =

Média =

Média =

31

35

32

33

34

 

 

Desprezando-se os resultados correspondentes aos CP’s CR2 e CR8, devido 

aos valores obtidos da EPU, as porcentagens de Abs acima anotadas, 

registradas 3 horas após o término do tratamento em água fervente, passaram 

a ter os seguintes valores: 

 

• maior valor: 1,9957 % 

• valor médio: 1,5832 % 

• menor valor: 1,2319 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,7638 % 
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GRÁFICO 24 - CP’S CR : EPU x Abs, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
 

 

De acordo com a NBR 13817:1997, a cerâmica da amostra C é classificada no 

grupo Ib (0,5 < abs � 3,0) (%). Por se tratar de uma cerâmica prensada é 

classificada de acordo com a NBR 13818:1997 no grupo de absorção BIb. 
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5.3.2  Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente – CP’s C 

 

5.3.2.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados com a letra C, ensaiados de acordo com a metodologia 

adotada, sem requeima e com tratamento em água fervente, foram registrados 

os seguintes valores da EPU 3 horas após o tratamento em água fervente: 

  

• maior valor: 0,121 mm/m  

• valor médio: 0,079 mm/m 

• menor valor: 0,054 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,079 mm/m 

 

 
TABELA 21 

CP’s C - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m) 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,089

�1 - �0 x 1.000 0,128 0,070 0,070 0,113 0,074 0,090 0,083 0,086
                       �

0,087

�2 - �0 x 1.000 0,128 0,070 0,070 0,113 0,066 0,090 0,075 0,082
                       �

0,085

�3 - �0 x 1.000 0,128 0,070 0,070 0,113 0,062 0,086 0,071 0,082
                       �

0,079

�4 - �0 x 1.000 0,121 0,070 0,054 0,101 0,058 0,086 0,063 0,078
                       �

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

24

23

25

26 Média =Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP
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Desprezando-se os resultados de maior valor, correspondentes aos CP’s C1 e 

C4, os valores da EPU, registrados 3 horas após o término do tratamento em 

água fervente, passaram a ser : 

 

• maior valor: 0,086 mm/m 

• valor médio: 0,068 mm/m 

• menor valor: 0,054 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,032 mm/m 

 
 

 
 

 GRÁFICO 25 - CP’s C : EPU, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
 

 

O valor médio da EPU dos CP’s C, ensaiados com requeima e tratamento em 

água fervente, desprezando-se os maiores resultados obtidos, correspondentes 

aos CP’s C1 e C4, ficou 13,33% acima do valor máximo sugerido pela Norma. 
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5.3.2.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras C, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 2,3674 % 

• valor médio: 1,8443 % 

• menor valor: 1,4204 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,9470 % 

 
TABELA 22 

CP’s C - Resultados dos ensaios de Abs ( % ). 
Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0372
m2 - m1  x 100 -0,0402 -0,0336 -0,0297 -0,0317 -0,0304 -0,0368 -0,0565 -0,0384

                      m1

2,4161

    m4 - m3      x 100 3,0356 1,8409 1,9257 2,3700 2,1441 3,0120 2,7510 2,2491
               m3-(m3-m2)

2,1569

    m5 - m3      x 100 2,7534 1,6461 1,6760 2,0890 1,9108 2,7084 2,5324 1,9391
                m3-(m3-m2)

1,9854

    m6 - m3      x 100 2,5456 1,5352 1,5392 1,9433 1,7578 2,5054 2,3320 1,7249
               m3-(m3-m2)

1,8443

    m7 - m3      x 100 2,3674 1,4378 1,4204 1,8140 1,6368 2,3325 2,1313 1,6146
                m3-(m3-m2)

Média =

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

29

30

27

28

31

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem na retirada do 
tratamento em água fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 3 horas após 
a retirada do tratamento em água fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em água fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 2 horas após 
a retirada do tratamento em água fervente

 

 

Desprezando-se os resultados correspondentes aos CP’s C1 e C4, devido aos 

valores obtidos da EPU, as porcentagens de Abs acima anotadas, registradas 
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3 horas após o término do tratamento em água fervente, passaram a ter os 

seguintes valores: 

 

• maior valor: 2,3325 % 

• valor médio: 1,7622 % 

• menor valor: 1,4204 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,9121 % 

 

 

 
GRÁFICO 26 - CP’S C : EPU e Abs, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
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5.3.3 Ensaio sem requeima e com imersão em água fria – CP’s CF 
 

5.3.3.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados com as letras CF, ensaiados de acordo com a 

metodologia adotada, sem requeima nem tratamento em água fervente, mas 

com imersão em água fria durante 48 horas, foram registrados os seguintes 

valores da EPU 3 horas após o tratamento em água fervente: 

  

• maior valor: 0,031 mm/m  

• valor médio: 0,031 mm/m 

• menor valor: 0,031 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0 mm/m 

 
TABELA 23 

CP’s CF - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,038

�1 - �0 x 1.000 0,042 0,038 0,038 0,038 0,038 0,042 0,034 0,034
                       �

0,038

�2 - �0 x 1.000 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,042 0,034 0,034
                       �

0,037

�3 - �0 x 1.000 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,034 0,034
                       �

0,031

�4 - �0 x 1.000 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031
                       �

24

25

26

Média =

Média =

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

23 Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

 
 

O valor médio da EPU dos CP’s CF, ensaiados sem requeima e sem 

tratamento em água fervente, mas com imersão em água fria por 48 horas, foi 

51,67% do valor máximo sugerido pela Norma. 
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GRÁFICO 27 - CP's CF : EPU, 3 horas após o término da imersão em água fria. 

 
 

 

5.3.3.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras CF, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 3,3094 % 

• valor médio: 2,5993 % 

• menor valor: 1,8915 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 1,4179 % 
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Desprezando-se os resultados de maior valor, correspondentes aos CP’s CF3 

e CF4, os valores da Abs, registrados 3 horas após o término do tratamento em 

água fervente, passaram a ser : 

 

• maior valor: 2,9503 % 

• valor médio: 2,4109 % 

• menor valor: 1,8915 % 

• diferença entre o maior valor e o menor: 1,0588 % 

 

TABELA 24 
CP’s CF - Resultados dos ensaios da absorção de água ( % ). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0315
m2 - m1   x 100 -0,0339 -0,0300 -0,0354 -0,0341 -0,0277 -0,0296 -0,0273 -0,0337

                      m1

3,1628

  m4 - m3       x 100 2,9598 2,9386 3,7541 3,4292 2,4844 3,4413 2,8230 3,4717
              m3-(m3-m2)

2,9047

  m5 - m3       x 100 2,3889 2,5941 3,5623 3,2702 2,3096 3,2527 2,6253 3,2341
              m3-(m3-m2)

2,7371

  m6 - m3       x 100 2,1152 2,4464 3,4224 3,1224 2,1600 3,0875 2,5019 3,0412
              m3-(m3-m2)

2,5993

  m7 - m3       x 100 1,8915 2,3093 3,3094 3,0199 2,0565 2,9503 2,3783 2,8795
              m3-(m3-m2)

27

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a 
retirada da água fria

31

28

29

30

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a 
retirada da água fria

Média =

Média =

Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem na retirada da 
água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a 
retirada da água fria

Média =

Média =
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GRÁFICO 28 - CP’S CF : EPU e Abs, 3 horas após o término da imersão em água fria. 

 
 
 
 

5.3.4 Valores médios da EPU e da Abs da amostra B, 3 horas após o     

        término do  tratamento em água fervente ou da imersão em água fria. 

 

 
 

 
GRÁFICO 29 - Amostra C : Resultado médio final da EPU, obtido em cada metodologia. 
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GRÁFICO 30 - Amostra C : Resultados da Abs média obtida em cada metodologia, na retirada 

do tratamento em água fervente ou imersão em água fria e 3 horas após a          
retirada. (%). 

 

 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 31 - Amostra C : Resultado médio final da EPU e da Abs. 
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5.4  Amostra D 

 

A amostra D é uma placa cerâmica prensada identificada pelo fabricante como 

sendo uma cerâmica de 10 cm de lado, com a medida real  de 9,50 cm de lado, 

referência de cor neve, fabricada em 2005.  

 

 

5.4.1 Ensaio com requeima e tratamento em água fervente – CP’s DR 

 

5.4.1.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados pelas letras DR, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registrados os seguintes valores da EPU 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 0,048 mm/m 

• valor médio: 0,034 mm/m 

• menor valor: 0,024 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,020 mm/m 
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TABELA 25 
CP’s DR - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,081

�1 - �0 x 1.000 0,079 0,083 0,079 0,076 0,083 0,083 0,091 0,072
                       �

0,041

�2 - �0 x 1.000 0,040 0,040 0,044 0,036 0,040 0,036 0,052 0,040
                       �

0,037

�3 - �0 x 1.000 0,028 0,036 0,040 0,032 0,036 0,036 0,048 0,040
                      �

0,034

�4 - �0 x 1.000 0,024 0,028 0,036 0,032 0,036 0,032 0,048 0,040
                       �

28

30

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

27 Média =

Média =

29 Média =

Média =

 

 

  
GRÁFICO 32 - CP’s DR : EPU, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 

 

 

O valor médio da EPU dos CP’s DR, ensaiados com requeima e com 

tratamento em água fervente, atingiu 56,67% do valor máximo sugerido pela 

Norma. 
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5.4.1.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras DR, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 3,1326 % 

• valor médio: 2,7554 % 

• menor valor: 2,5828 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,550 % 

 

Desprezando-se o resultado de maior valor, correspondente ao CP’s DR7, os 

valores da Abs, registrados 3 horas após o término do tratamento em água 

fervente, passam a ser : 

 

• maior valor:  2,9022 % 

• valor médio: 2,702 % 

• menor valor: 2,5828 % 

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,319 % 
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TABELA 26 
CP’s DR - Resultados dos ensaios da absorção de água ( % ). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,2300
 m3 - m1       x 100 -0,2135 -0,2308 -0,2173 -0,2160 -0,2318 -0,2477 -0,2483 -0,2347

                      m1

3,2856

  m5 - m4       x 100 3,2103 3,4681 3,1569 3,2196 3,0787 3,5044 3,5805 3,0660
               m4(m4-m3) 

3,1003

   m6 - m4       x 100 3,0023 3,2725 2,9615 3,0522 2,8677 3,3210 3,4221 2,9029
               m4(m4-m3) 

2,9235

   m7 - m4       x 100 2,7986 3,0904 2,7926 2,8909 2,6499 3,1454 3,2783 2,7417
               m4(m4-m3) 

2,7554

   m8 - m4       x 100 2,5828 2,9022 2,6301 2,7480 2,4407 2,9875 3,1326 2,6195
               m4(m4-m3) 

34

35

32

31 Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem inicial

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem após a retirada 
do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em água fervente

Média =

Média =

Média =

Média =

33 Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em água fervente

 

 

De acordo com a NBR 13817:1997, a cerâmica da amostra D é classificada no 

grupo Ib (0,5 < abs � 3,0) (%). Por se tratar de uma cerâmica prensada é 

classificada de acordo com a NBR 13818:1997 no grupo de absorção BIb. 

 
 
 

 
GRÁFICO 33 - CP’S DR : EPU e Abs, 3 horas após a retirada do tratamento em  água fervente. 
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5.4.2  Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente – CP’s D 

 

5.4.2.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados com a letra D, ensaiados de acordo com a metodologia 

adotada, sem requeima e com tratamento em água fervente, foram registrados 

os seguintes valores da EPU 3 horas após o tratamento em água fervente: 

  

• maior valor: 0,080 mm/m  

• valor médio: 0,057 mm/m 

• menor valor: 0,044 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,036 mm/m 

 

TABELA 27 
CP’s D - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,097

�1 - �0  x 1.000 0,139 0,107 0,111 0,099 0,087 0,076 0,087 0,072
                       �

0,069

�2 - �0  x 1.000 0,087 0,068 0,076 0,079 0,060 0,052 0,072 0,060
                       �

0,063

�3 - �0  x 1.000 0,083 0,064 0,068 0,076 0,060 0,048 0,056 0,052
                       �

0,057

�4 - �0  x 1.000 0,080 0,056 0,060 0,068 0,048 0,048 0,052 0,044
                       �

25

26

Média =

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento de 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento de 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Média =

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento de água 
fervente, em relação comprimento total do CP

24

23 Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento de 
água fervente, em relação comprimento total do CP

 

 
O valor médio da EPU dos CP’s D, ensaiados sem requeima e com tratamento 

em água fervente, atingiu 95,00% do valor máximo sugerido pela Norma. 
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GRÁFICO 34 - CP’s D : EPU, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
 

5.4.2.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras D, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 2,4903 % 

• valor médio: 2,3271 % 

• menor valor: 1,9366 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,5537 % 
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TABELA 28 

CP’s D - Resultados dos ensaios de Abs ( % ). 
Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0942
   m2 - m1  x 100 -0,1019 -0,0933 -0,0904 -0,0924 -0,0955 -0,0926 -0,0896 -0,0980

                         m1

3,0759

 m4 - m3      x 100 3,4047 2,8808 3,0566 3,1226 2,7123 3,2929 3,0577 3,0799
              m3 - (m3-m2)

2,8098

 m5 - m3      x 100 3,0840 2,6154 2,8032 2,8728 2,4372 3,0220 2,8260 2,8178
              m3 - (m3-m2)

2,5673

 m6 - m3      x 100 2,7749 2,3842 2,5790 2,6967 2,1721 2,7548 2,6149 2,5618
             m3 - (m3-m2)

2,3271

  m7 - m3      x 100 2,4537 2,1510 2,3584 2,4903 1,9366 2,4514 2,4067 2,3685
             m3 - (m3-m2)

Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento de água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 2 horas após 
a retirada do tratamento de água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 3 horas após 
a retirada do tratamento de água fervente

29

30

28

Média =

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem na retirada do 
tratamento de água fervente

Média =

Média =

31

27

 

 

 
GRÁFICO 35 - CP’S D : EPU e Abs, 3 horas após a retirada do tratamento em  água fervente. 
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5.4.3 Ensaio sem requeima e com imersão em água fria – CP’s DF 

 

5.4.3.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados com as letras DF, ensaiados de acordo com a 

metodologia adotada, sem requeima nem tratamento em água fervente, mas 

com imersão em água fria durante 48 horas, foram registrados os seguintes 

valores da EPU 3 horas após o tratamento em água fervente: 

  

• maior valor: 0,032 mm/m  

• valor médio: 0,030 mm/m 

• menor valor: 0,020 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,012 mm/m 

 

TABELA 29 
CP’s DF - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,037

�1 - �0 x 1.000 0,032 0,032 0,040 0,036 0,036 0,040 0,040 0,040
                       �

0,036

�2 - �0 x 1.000 0,028 0,032 0,040 0,036 0,036 0,040 0,040 0,040
                       �

Média = 0,031

�3 - �0 x 1.000 0,028 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
                       �

0,030

�4 - �0 x 1.000 0,020 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
                       �

23

24

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

25

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Média =

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Média =

Média =

26
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O valor médio da EPU dos CP’s DF, ensaiados sem requeima nem tratamento 

em água fervente, mas com imersão em água fria durante 48 horas, atingiu 

50,00% do valor médio sugerido pela Norma. 

 

  
GRÁFICO 36 - CP's DF : EPU, 3 horas após o término da imersão em água fria. 

 
 

 

5.4.3.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras DF, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 3,8796 % 

• valor médio: 3,3916 % 
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• menor valor: 2,7842 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 1,0954 % 

 

TABELA 30 
CP’s DF - Resultados dos ensaios da absorção de água ( % ). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0870
m2 - m1      x 100 -0,0809 -0,0834 -0,0908 -0,0935 -0,0941 -0,0845 -0,0880 -0,0810

                    m1

3,9984

 m4 - m3       x 100 4,2162 3,8079 4,3590 4,3561 3,7934 3,8634 4,1373 3,4538
            m3 - (m3-m2)

3,7778

 m5 - m3       x 100 3,9151 3,5443 4,1340 4,1894 3,6236 3,6785 3,9514 3,1862
            m3 - (m3-m2)

3,5410

 m6 - m3       x 100 3,6063 3,1077 3,9218 4,0093 3,4511 3,5208 3,7716 2,9397
           m3 - (m3-m2)

3,3916

  m7 - m3       x 100 3,3816 2,9626 3,7995 3,8796 3,3155 3,3774 3,6323 2,7842
            m3 - (m3-m2)

31

28

29

30

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a 
retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial27 Média =

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a 
retirada da água fria

Média =

Média =

Média =Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a 
retirada da água fria

Média =Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem na retirada da 
água fria

 

 

Desprezando-se os resultados de menor valor, correspondentes ao CP’s DF2 e 

DF8, os valores da Abs, registrados 3 horas após o término do tratamento em 

água fervente, passam a ser : 

 

• maior valor:  3,8796 % 

• valor médio:  3,5643 % 

• menor valor:  3,3155 % 

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,5641 % 

  

Com este procedimento, a amostra D, que pelos ensaios com requeima, CP’s 

DR e D, foi classificada no grupo de absorção BIb, passa a ser classificada no 

grupo BIIa, de maior índice de absorção de água 3<Abs�6,0. A absorção de 
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água desta amostra, na prática, é maior do que a obtida pelos procedimentos 

normalizados.  

 
GRÁFICO 37 - CP’s DF : EPU e Abs, 3 horas após o término da imersão em água fria. 
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5.4.4 Valores médios da EPU e da Abs da amostra D, 3 horas após o 
término do  tratamento em água fervente ou da imersão em água 
fria. 

 

 

 
 

GRÁFICO 38 - Amostra D : Resultado médio final da EPU, obtido em cada metodologia. 
 

 

 
GRÁFICO 39 - Amostra D : Resultados da Abs média obtida em cada metodologia, na retirada 

do tratamento em água fervente ou imersão em água fria e 3 horas após a 
retirada (%). 
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GRÁFICO 40 - Amostra D : Resultado médio final da EPU e da Abs. 
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5.5  Amostra E 

 

A amostra E, como já foi dito, é uma placa cerâmica extrudada de tom azul, em 

cuja embalagem o fabricante apenas indica o número do lote.  

 

5.5.1 Ensaio com requeima e tratamento em água fervente – CP’s ER 

 

5.5.1.1 Expansão por umidade 

Nos CP’s identificados pelas letras ER, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818:1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registrados os seguintes valores da EPU 3 horas após o 

tratamento em água fervente: 

• maior valor: 0,055 mm/m 

• valor médio: 0,049 mm/m 

• menor valor: 0,040 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,015 mm/m 

TABELA 31 
CP´s ER - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,069

�1 - �0 x 1.000 0,071 0,066 0,081 0,061 0,071 0,071 0,066 0,066
                       �

0,059

�2 - �0 x 1.000 0,061 0,055 0,071 0,050 0,061 0,061 0,056 0,055
                        �

0,050

�3 - �0 x 1.000 0,050 0,045 0,066 0,040 0,050 0,050 0,050 0,050
                        �

0,049

�4 - �0 x 1.000 0,050 0,045 0,055 0,040 0,045 0,050 0,050 0,050
                        �

27

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Média =
Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

30

28

29

Média =

Média =

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP
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GRÁFICO 41 - CP’s ER : EPU, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
 

 

O valor médio da EPU dos CP’s ER, ensaiados com requeima e tratamento em 

água fervente, atingiu 81,67% do valor máximo sugerido pela Norma. 

 

5.5.1.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras ER, ensaiados de acordo com os 

procedimentos da NBR 13818: 1997, com requeima e tratamento em água 

fervente, foram registradas as seguintes porcentagens de Abs, 3 horas após o 
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TABELA 32 
CP’s ER - Resultados dos ensaios da absorção de água ( % ). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

Média = -0,0245
 m3 - m1   x 100 -0,0169 -0,0304 -0,0242 -0,0219 -0,0196 -0,0342 -0,0270 -0,0213

                       m1

Média = 0,1369

   m5 - m4      x 100 0,0664 0,1162 0,1141 0,1148 0,1157 0,3236 0,1545 0,0901
                m4(m4-m3)

Média = 0,1040

   m6 - m4       x 100 0,0513 0,0708 0,1013 0,0899 0,0726 0,2443 0,1222 0,0799
               m4(m4-m3)

Média = 0,0969

   m7 - m4       x 100 0,0477 0,0657 0,0957 0,0842 0,0664 0,2271 0,1143 0,0744
               m4(m4-m3)

Média = 0,0932

   m8 - m4        x 100 0,0453 0,0627 0,0918 0,0816 0,0627 0,2194 0,1101 0,0725
               m4(m4-m3)

32

33

34

35

31

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 1 hora após a retirada do 
tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 2 horas após a retirada 
do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 3 horas após a retirada 
do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem inicial

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem após a retirada do 
tratamento em água fervente

 

 

De acordo com a NBR 13817:1997, a cerâmica da amostra C é classificada no 

grupo Ia (0 < abs � 0,5) (%). Por se tratar de uma cerâmica extrudada é 

classificada de acordo com a NBR 13818:1997 no grupo de absorção AI. 

 

 
GRÁFICO 42 - CP’s ER : EPU e Abs, 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
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5.5.2 Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente – CP’s E 

 

5.5.2.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados com a letra E, ensaiados de acordo com a metodologia 

adotada, sem requeima e com tratamento em água fervente, foram registrados 

os seguintes valores da EPU 3 horas após o tratamento em água fervente: 

  

• maior valor: 0,030 mm/m  

• valor médio: 0,030 mm/m 

• menor valor: 0,030 mm/m.  

 

TABELA 33 
CP’s E - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,048

�1 - �0  x 1.000 0,055 0,040 0,050 0,050 0,040 0,050 0,050 0,050
                       �

0,037

�2 - �0  x 1.000 0,035 0,030 0,040 0,040 0,030 0,040 0,040 0,040
                       �

0,030

�3 - �0  x 1.000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
                       �

0,030

�4 - �0  x 1.000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
                       �

26 Média =Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

23 Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente, em relação comprimento total do CP

Média =24

Média =25

 

 

O valor médio da EPU dos CP’s E, ensaiados com requeima e tratamento em 

água fervente, atingiu 50,00% do valor máximo sugerido pela Norma e 61,22% 
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do valor médio da EPU dos CP’s ER, ensaiados com requeima e tratamento 

em água fervente. 

 

  
 

GRÁFICO 43 - CP’s E : EPU 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente. 
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tratamento em água fervente: 

 

• maior valor: 0,0562 % 

• valor médio: 0,0385 % 

• menor valor: 0,0190 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,0372 % 
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TABELA 34 

CP’s E - Resultados dos ensaios da absorção de água ( % ). 
Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0114
m2 - m1  x 100 -0,0087 -0,0112 -0,0129 -0,0143 -0,0078 -0,0123 -0,0122 -0,0118

                      m1

0,0745

  m4 - m3      x 100 0,0361 0,1191 0,0895 0,1130 0,0663 0,0618 0,0583 0,0522
              m3 - (m3-m2)

0,0452

  m5 - m3      x 100 0,0224 0,0448 0,0653 0,0559 0,0308 0,0538 0,0469 0,0418
              m3 - (m3-m2)

0,0411

   m6 - m3      x 100 0,0207 0,0399 0,0602 0,0506 0,0264 0,0497 0,0431 0,0381
              m3 - (m3-m2)

0,0385

    m7 - m3      x 100 0,0190 0,0364 0,0562 0,0478 0,0245 0,0474 0,0408 0,0359
               m3 - (m3-m2)

Média =

Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem na retirada do 
tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 2 horas após 
a retirada do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 3 horas após 
a retirada do tratamento em água fervente

30

31

28

Média =

Média =

Média =

27

29

 

 
 
 

 
GRÁFICO 44 - CP’s E : EPU e Abs, 3 horas após o tratamento em água fervente. 
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5.5.3 Ensaio sem requeima e com imersão em água fria – CP’s EF 

 

5.5.3.1 Expansão por umidade 

 

Nos CP’s identificados com as letras EF, ensaiados de acordo com a 

metodologia adotada, sem requeima nem tratamento em água fervente, mas 

com imersão em água fria durante 48 horas, foram registrados os seguintes 

valores da EPU 3 horas após o tratamento em água fervente: 

  

• maior valor: 0,031 mm/m  

• valor médio: 0,030 mm/m 

• menor valor: 0,025 mm/m.  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,006 mm/m 

 

TABELA 35 
CP’s EF - Resultados dos ensaios da EPU (mm/m). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

0,054

�1 - �0 x 1.000 0,051 0,051 0,056 0,061 0,056 0,056 0,046 0,056
                       �

0,044

�2 - �0 x 1.000 0,036 0,041 0,046 0,051 0,046 0,051 0,036 0,046
                       �

0,035

�3 - �0 x 1.000 0,031 0,036 0,036 0,041 0,036 0,041 0,025 0,036
                       �

0,030

�4 - �0 x 1.000 0,031 0,030 0,030 0,030 0,030 0,036 0,025 0,031
                        �

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

24

25

26

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Média =

23 Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

Média =

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada da água fria, em 
relação comprimento total do CP

 
 



 132 

O valor médio da EPU dos CP’s EF, ensaiados sem requeima nem tratamento 

em água fervente, mas com imersão em água fervente durante 48 horas, 

atingiu 50,00% do valor máximo sugerido pela Norma. 

  

 
 

GRÁFICO 45 - CP's EF : EPU, 3 horas após o término da imersão em água fria. 
 
 

5.5.3.2 Absorção de água 

 

Nos CP’s identificados pelas letras E, ensaiados de acordo com a metodologia 

adotada, sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão 

em água fria durante 48 horas, foram registradas as seguintes porcentagens de 

Abs, 3 horas após o término da imersão: 

 

• maior valor: 0,2196 % 

• valor médio: 0,0813 % 

• menor valor: 0,0156 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,2040 % 

EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 EF6 EF7 EF8

Valor 0,031 0,030 0,030 0,030 0,030 0,036 0,025 0,031
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U
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TABELA 36 
CP’s EF - Resultados dos ensaios da absorção de água ( % ). 

Item Procedimento 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0186
m2 - m1   x 100 -0,0116 -0,0148 -0,0170 -0,0087 -0,0172 -0,0123 -0,0180 -0,0489

                       m1

0,2831

    m4 - m3       x 100 0,1902 0,2770 0,3371 0,1726 0,2379 0,2791 0,4847 0,2862
              m3 - (m3-m2)

0,1488

    m5 - m3       x 100 0,0540 0,1346 0,2161 0,0441 0,0963 0,1655 0,3600 0,1200
               m3 - (m3-m2)

0,0921

    m6 - m3       x 100 0,0430 0,0686 0,1412 0,0222 0,0608 0,0880 0,2461 0,0673
              m3 - (m3-m2)

0,0813

    m7 - m3       x 100 0,0392 0,0602 0,1274 0,0156 0,0538 0,0727 0,2196 0,0617
              m3 - (m3-m2)

31

28

29

30

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a 
retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

Média =

Média =

Média =27

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem na retirada da 
água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a 
retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a 
retirada da água fria

Média =

Média =

 

Desprezando-se os resultados de maior valor, correspondentes aos CP’s EF3 e 

EF 7, os valores da Abs, registrados 3 horas após o término da imersão em 

água fria, passam a ser: 

• maior valor: 0,0727 % 

• valor médio: 0,0506 % 

• menor valor: 0,0156 %  

• diferença entre o maior valor e o menor: 0,0571 % 

 

 
GRÁFICO 46 - CP’s EF : EPU e Abs após o término da imersão em água.  
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5.5.4 Valores médios da EPU e da Abs da amostra E, 3 horas após o 
término do  tratamento em água fervente ou da imersão em água 
fria. 

 GRÁFICO 47 - Amostra E : Resultado médio final da EPU, obtido em cada metodologia. 
 

 
 
 

 
GRÁFICO 48 - Amostra E : Resultados da Abs média obtida em cada metodologia, na retirada 

do tratamento em água fervente ou imersão em água fria e 3 horas após a  
retirada. (%). 
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GRÁFICO 49 - Amostra E : Resultado médio final da EPU e da Abs. 

 
 

5.6 Tratamento estatístico 

Comparação de duas médias, cruzando as médias das variações de 

comprimento dos 8 CP’s de cada amostra, com e sem requeima, com requeima 

e com imersão em água fria, sem requeima e com imersão em água fria. 

 

5.6.1 Distribuição t de Student – 8 CP’s por amostra 

�  = número de CP’s de cada amostra        �     �1 = 8  �2 = 8    

�1 + �2 < 30    

�1 + �2 – 2 = 14    

Ho  = ��1 = ��2 

��1 = média da 1ª amostra do teste   
 ��2 = média da 2ª amostra do teste 
 �����    � variância da 1ª amostra do teste 
 �����   � variância da 2ª amostra do teste 
 
� = 0,05 � � / 2 = 0,025  � TAB 38 � 2,145 
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TABELA 37 – Comparação de duas médias – Ł teste 
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0,20    0,10 0,05   0,02     0,01 0,002  0,001 Nível de
0,10    0,05 0,025   0,01   0,005 0,001  0,0005 significância

1 3,078   6,314 12,71  31,82   63,66 318,3    637, 1
2 1,886    2,920 4,303   6,965   9,925 22,330  31,6 2
3 1,638    2,353 3,182   4,541  5,841 10,210  12,92 3
4 1,533    2,132 2,776   3,747   4,604 7,173     8,610 4
5 1,476    2,015 2,571   3,365   4,032 5,893     6,869 5
6  1,440   1,943 2,447   3,143   3,707 5,208    5,959 6
7 1,415    1,895 2,365   2,998   3,499 4,785     5,408 7
8 1,397    1,860 2,306   2,896   3,355 4,501     5,041 8
9 1,383    1,833 2,262   2,821   3,250 4,297     4,781 9

10 1,372    1,812 2,228   2,764   3,169 4,144     4,587 10
11 1,363    1,796 2,201   2,718   3,106 4,025     4,437 11
12 1,356    1,782 2,179   2,681   3,055 3,930     4,318 12
13 1,350    1,771 2,160   2,650   3,012 3,852     4,221 13
14 1,345    1,761 2,145   2,624   2,977 3,787     4,140 14
15 1,341    1,753 2,131   2,602   2,947 3,733     4,073 15
16 1,337    1,746 2,120   2,583   2,921 3,686     4,015 16
17 1,333    1,740 2,110   2,567   2,898 3,646     3,965 17
18 1,330    1,734 2,101   2,552   2,878 3,610     3,922 18
19 1,328    1,729 2,093   2,539   2,861 3,579     3,883 19
20 1,325    1,725 2,086   2,528   2,845 3,552     3,850 20
21 1,323    1,721 2,080   2,518   2,831 3,527     3,819 21
22 1,321    1,717 2,074   2,508   2,819 3,505     3,792 22
23 1,319    1,714 2,069   2,500   2,807 3,485     3,768 23
24 1,318    1,711 2,064   2,492   2,797 3,467     3,745 24
25 1,316    1,708 2,060   2,485   2,787 3,450     3,725 25
26 1,315    1,706 2,056   2,479   2,779 3,435     3,707 26
27 1,314    1,703 2,052   2,473   2,771 3,421     3,690 27
28 1,313    1,701 2,048   2,467   2,763 3,408     3,674 28
29 1,311    1,699 2,045   2,462   2,756 3,396     3,659 29
30 1,310    1,697 2,042   2,457   2,750 3,385     3,646 30
32 1,309    1,694 2,037   2,449   2,738 3,365     3,622  32
34 1,307    1,691 2,032   2,441   2,728 3,348     3,601  34
36 1,306    1,688 2,028   2,434   2,719 3,333   3,582  36
38 1,304    1,686 2,024   2,429   2,712 3,319    3,566  38
40 1,303    1,684 2,021   2,423   2,704 3,307    3,551 40
42 1,302    1,682 2,018   2,418   2,698 3,296    3,538 42
44 1,301    1,680 2,015   2,414   2,692 3,286    3,526 44
46 1,300    1,679 2,013   2,410   2,687 3,277    3,515 46
48 1,299    1,677 2,011   2,407   2,682 3,269    3,505 48
50 1,299    1,676 2,009   2,403   2,678 3,261   3,496 50
55 1,297    1,673 2,004   2,396   2,668 3,245   3,476 55
60 1,296    1,671 2,000   2,390   2,660 3,232    3,460 60
65 1,295    1,669 1,997   2,385   2,654 3,220   3,447 65
70 1,294    1,667 1,994   2,381   2,648 3,211    3,435 70
80 1,292    1,664 1,990   2,374   2,639 3,195    3,416 80
100 1,290    1,660 1,984   2,364   2,626 3,174    3,390 100
150 1,287    1,655  1,976   2,351   2,609 3,145    3,357 150
200 1,286    1,653 1,972   2,345   2,601 3,131    3,340 200

TABELA 38 - VALORES  CRÍTICOS  DA  DISTRIBUIÇÃO   Ł  DE  STUDENT (Parte)

Bicaudal
Unicaudal

G
R
A
U
S
 
D
E
 
L
I
B
E
R
D
A
D
E
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TABELA 39 – ANOVA Análise da variância 

 

 

  

RESUMO Com 
requeima

Sem requeima Imersão em 
água fria 

Total
A

Contagem 8 8 8 24
Soma 0,192178152 0,154483473 0,176759786 0,523421411
Média 0,024022269 0,019310434 0,022094973 0,021809225
Variância 8,81103E-06 9,47081E-05 1,8429E-05 4,10183E-05

B

Contagem 8 8 8 24
Soma 0,489601701 0,439871082 0,185113987 1,11458677
Média 0,061200213 0,054983885 0,023139248 0,046441115
Variância 0,000146345 0,000403902 8,93163E-06 0,000460198

C

Contagem 8 8 8 24
Soma 0,553993935 0,631143572 0,244195588 1,429333095
Média 0,069249242 0,078892947 0,030524448 0,059555546
Variância 0,000949412 0,000519465 1,0464E-11 0,000902948

D

Contagem 8 8 8 24
Soma 0,274168404 0,453113598 0,241832245 0,969114247
Média 0,034271051 0,0566392 0,030229031 0,04037976
Variância 5,38356E-05 0,000143476 1,77187E-05 0,000206217

E

Contagem 8 8 8 24
Soma 0,388319461 0,239832289 0,243980386 0,872132136
Média 0,048539933 0,029979036 0,030497548 0,036338839
Variância 2,12311E-05 7,32992E-10 7,445E-06 8,64441E-05

Total

Contagem 40 40 40
Soma 1,898261654 1,918444014 1,091881992
Média 0,047456541 0,0479611 0,02729705
Variância 0,000496449 0,000665022 2,45259E-05

ANOVA
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Amostra 0,018342378 4 0,004585594 28,73526313 3,93761E-16 2,45821013
Colunas 0,011115502 2 0,005557751 34,82720586 2,50041E-12 3,082852016
Interações 0,011155497 8 0,001394437 8,738129787 4,34863E-09 2,02777378
Dentro 0,016755977 105 0,000159581

Total 0,057369354 119

Anova: fator duplo com repetição
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6 CONCLUSÃO 

 

O resultado da EPU média final, nos ensaios efetuados com requeima e 

tratamento em água fervente, com base na NBR 13818:1997, para as amostras 

ensaiadas, mostrou-se conservador face aos resultados dos ensaios em que as 

placas cerâmicas são submetidas apenas à ação da água à temperatura 

ambiente (GRAF. 50) e que melhor representam a situação real de 

assentamento do RFC. 

 

 

 
              GRÁFICO 50 - EPU média final de todas as amostras em cada metodologia.                                              
 

O aparato desenvolvido para realização dos ensaios demonstrou grande 

sensibilidade e exatidão, como pode ser verificado através das variações 

captadas nas medições, em especial, aquelas efetuadas hora a hora, até  três 

horas após a retirada da imersão em água quente ou fria (TAB. 37). 
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TABELA 40 
Evolução da EPU ao longo dos ensaios 

  Metodologia adotada 
  Com requeima Sem requeima 
   Água quente Água fria 

Amostra Tempo 
(H) 

EPU 
média 

(mm/m) 
(1) 

% 
 

(1/2) 

% 
 

(1/3) 

EPU 
média 

(mm/m) 
(2) 

 %  
 

(2/3) 

EPU 
média 

(mm/m) 
(3) 

A 00:00 0,044 104,76 146,67 0,042 140,00 0,030 
 01:00 0,031 106,90 119,23 0,029 111,54 0,026 
 02:00 0,027 117,39 112,50 0,023 95,83 0,024 
 03:00 0,024 126,32 109,09 0,019 86,36 0,022 

B 00:00 0,094 125,33 303,23 0,075 241,94 0,031 
 01:00 0,078 121,88 268,97 0,064 220,69 0,029 
 02:00 0,062 105,08 258,33 0,059 245,83 0,024 
 03:00 0,061 110,91 265,22 0,055 239,13 0,023 

C 00:00 0,101 113,48 265,79 0,089 234,21 0,038 
 01:00 0,083 95,40 218,42 0,087 228,95 0,038 
 02:00 0,076 89,41 205,41 0,085 229,73 0,037 
 03:00 0,069 87,34 222,58 0,079 254,84 0,031 

D 00:00 0,081 102,53 218,92 0,079 213,51 0,037 
 01:00 0,041 59,42 113,89 0,069 191,67 0,036 
 02:00 0,037 58,73 119,35 0,063 203,23 0,031 
 03:00 0,034 59,65 113,33 0,057 190,00 0,030 

E 00:00 0,069 143,75 127,78 0,048 88,89 0,054 
 01:00 0,059 159,46 134,09 0,037 84,09 0,044 
 02:00 0,050 166,67 142,86 0,030 85,71 0,035 
 03:00 0,049 163,33 163,33 0,030 100,00 0,030 

 

 

Visando entender um pouco mais o comportamento das placas cerâmicas, 

analisamos os resultados da EPU e da Abs (absorção de água) comparando os 

valores medidos no momento da retirada da imersão em água quente ou fria e 

três horas após (TAB.38). 

 

Não se percebe uma relação direta entre a Abs e a EPU, não sendo esta última 

sempre superior à primeira, não se podendo, portanto, inferir que tenha 

ocorrido uma significativa influência da temperatura nas amostras com imersão 
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em água quente (com requeima e sem requeima), o que alerta para a 

necessidade de um maior estudo deste tema. 

 

TABELA 41 
EPU e  Abs na retirada da imersão em água quente ou fria e 3 horas após 

 

 

Porém, á exceção da cerâmica extrudada, ficou demonstrado que a requeima 

potencializa a EPU apresentando resultados superiores aos obtidos com a 

simples imersão em água fria por 48 horas o que esclarece a dúvida inicial que 

conduziu à escolha deste tema.  No caso da cerâmica extrudada a relação é 

inversa, o que também merece um maior estudo deste tema. 

 

Face aos resultados dos ensaios realizados e aos dados obtidos  no tratamento 

estatístico, julgamos importante sugerir que, na execução de projetos de 

fachadas revestidas com placas cerâmicas, seja especificado, além do tipo de 

placa – prensada ou extrudada -  também e principalmente, o grau de contato 

prévio com água, considerado para as placas, imediatamente antes do 

assentamento e que esta condição, definida em projeto, seja mantida 

uniformemente para todas as peças – peças secas ou mergulhadas das em 

água antes do assentamento. 

EPU 
média 

(mm/m)

EPU 
variação 
da média 

em 3h 
(mm/m)

Abs 
média  

(%)

Abs 
variação 
da média  

(%)

EPU 
média 

(mm/m)

EPU 
variação 
da média 

em 3h 
(mm/m)

Abs 
média  

(%)

Abs 
variação 
da média  

(%)

EPU 
média 

(mm/m)

EPU 
variação 
da média 

em 3h 
(mm/m) 

Abs 
média  

(%)

Abs 
variação 
da média  

(%)

A 00:00 0,044 1,7025 0,043 1,7431 0,030 2,1821 
03:00 0,024 1,3928 0,023 1,4610 0,022 1,6636 

B 00:00 0,091 4,7678 0,069 4,9851 0,031 4,7360 
03:00 0,057 3,7946 0,047 3,8453 0,023 3,9509 

C 00:00 0,103 2,2655 0,079 2,4161 0,038 3,1628 
03:00 0,068 1,5009 0,068 1,8443 0,031 2,5993 

D 00:00 0,081 3,2856 0,097 3,0759 0,037 3,9984 
03:00 0,034 2,7554 0,057 2,3271 0,030 3,3916 

E 00:00 0,069 0,1369 0,048 0,0745 0,054 0,2831 
03:00 0,049 0,0932 0,030 0,0385 0,030 0,0813 0,44 2,48

S/requeima c/imersão em água quente Imersão em água fria

0,38 0,94

0,27 0,31

0,26 0,20

0,18 0,22

0,19 0,18

0,14 0,31

0,41 0,32

0,47 0,19

0,32 0,30

0,29

0,22

0,26

0,51

0,19

0,47

0,45

0,37

0,34

0,58

Com requeima

Amostra Tempo 
(H) 
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Os resultados do procedimento com imersão em água fria poderão definir 

novos parâmetros para a determinação das juntas em revestimentos 

cerâmicos. Para tal recomendamos a utilização de modelos numéricos que 

representem com fidelidade as diversas interfaces do RCF. Utilizando os 

valores aqui apresentados, podem ser definidos novos parâmetros de projeto, 

mais seguros e menos conservadores e especificado com maior critério o uso 

de cerâmicas prensadas ou extrudadas. 

 

Acredita-se que este trabalho tenha determinado novos e precisos parâmetros 

para a execução de projetos de fachadas revestidas com placas cerâmicas e 

demonstrado a necessidade de se compreender melhor os efeitos da 

temperatura sobre este tipo de revestimento. 
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APÊNDICE 
 
 
As tabelas constantes deste apêndice, numeradas de A1 a A15, contêm o 

registro cronológico de todos os procedimentos adotados, os resultados dos 

ensaios e a determinação da EPU e Abs de todos os corpos-de-prova testados. 
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TABELA A1 - EPU dos CP’s AR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

30/1/06 11:30 
30/1/06 16:48

2 Identificação dos CP's 31/1/06 13:23
31/1/06 13:48 mm Face 126,30 124,74 124,63 124,61 124,76 124,61 124,70 124,72
31/1/06 13:55 Tardoz 126,32 124,66 124,61 124,58 124,62 124,62 124,59 124,60

4 Pesagem inicial - m1
02/2/06 09:20 
02/2/06 09:29

gr 136,2118 141,5530 135,9507 138,8150 133,6037 137,3006 139,7814 137,8235

5 Secagem em estufa 12/2/06 07:02
6 Retirada dos CP's da estufa 13/2/06 07:02
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
13/2/06 07:02 
13/2/06 07:18

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

13/2/06 07:18 
13/2/06 07:28

gr 136,1840 141,5310 135,9300 138,7949 133,5772 137,2810 139,7621 137,7970

9 Requeima 13/2/06 07:28 
13/2/06 12:08

13/2/06 12:08

13/2/06 13:21

11 Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no dessecador

13/2/06 13:22 
13/2/06 13:37

12 Pesagem 3 - m3 13/2/06 13:38 
13/2/06 13:47

gr 136,1125 141,4205 135,8404 138,7611 133,5105 137,1821 139,6532 137,7361

14 Pesagem após colagem das 
pastilhas - m4

13/2/06 14:14 
13/2/06 14:22

gr 142,0500 147,4339 141,9546 144,8946 139,7162 143,1328 146,0041 143,5973

13/2/06 14:23 mm Face 1,451 1,364 1,326 1,452 1,643 1,300 1,384 1,226
13/2/06 14:32 Tardoz 1,447 1,343 1,342 1,452 1,661 1,293 1,395 1,227

3 Medição do comprimento 
total dos CP's - �

Registro inicial do relógio 
comparador - �o

13

15

Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox  

13/2/06 13:49 
13/2/06 14:13

10 Deixar esfriar os corpos-de-
prova dentro da mufla, 
retirando-os quando a 
temperatura atingir 70°C 
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TABELA A1 (cont.) - EPU dos CP’s AR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.  

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

16 Tratamento em água fervente
13/2/06 14:33

Equilíbrio térmico - CP's 14/2/06 14:34
mantidos no meio ambiente 14/2/06 14:41

14/2/06 14;42 mm Face 1,458 1,372 1,331 1,457 1,647 1,307 1,389 1,231

14/2/06 15:02 Tardoz 1,452 1,351 1,346 1,457 1,665 1,297 1,402 1,232

20 Pesagem após retirada do 
tratamento em água fervente- 
m5

14/2/06 15:03 
14/2/06 15:12

gr 144,0957 149,9738 144,1233 147,2450 142,0363 145,7420 148,2464 146,0564

14/2/06 15:33 mm Face 1,457 1,367 1,329 1,456 1,647 1,306 1,387 1,230

14/2/06 15:59 Tardoz 1,451 1,347 1,345 1,455 1,664 1,297 1,398 1,231

22 Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m6

14/2/06 16:00 
14/2/06 16:13

gr 143,9019 149,6230 143,8606 147,0854 141,8205 145,4535 148,0435 145,8515

14/2/06 16:33 mm Face 1,456 1,366 1,329 1,456 1,646 1,305 1,387 1,229

14/2/06 16:52 Tardoz 1,451 1,347 1,345 1,455 1,664 1,296 1,397 1,230

24 Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m7

14/2/06 16:53 
14/2/06 17:06

gr 143,8100 149,4935 143,7469 146,9853 141,7164 145,3064 147,9440 145,7610

14/2/06 17:33 mm Face 1,455 1,366 1,329 1,456 1,646 1,304 1,387 1,229

14/2/06 17:51 Tardoz 1,450 1,346 1,345 1,455 1,664 1,295 1,397 1,230

26 Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m8

14/2/06 17:52 
14/2/06 18:01

gr 143,7529 149,3967 143,6533 146,9005 141,6434 145,2109 147,8642 145,6864

Retirar os CP's da água 
fervente

14/2/06 14:33

19 Medição - após a retirada do 
tratamento em água fervente - 
�1

17

18

Medição - 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �2

25 Medição final - 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �4

23 Medição - 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �3

21
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TABELA A1 (cont.) - EPU dos CP’s AR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.  

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

0,044

�1 - �0 x 1.000 0,048 0,064 0,036 0,040 0,032 0,044 0,048 0,040
                 �

0,031

�2 - �0 x 1.000 0,040 0,028 0,024 0,028 0,028 0,040 0,024 0,032
                 �

0,027

�3 - �0 x 1.000 0,036 0,024 0,024 0,028 0,024 0,032 0,020 0,024
                 �

0,024

�4 - �0 x 1.000 0,028 0,020 0,024 0,028 0,024 0,024 0,020 0,024
                 �

Procedimento

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

30

29

27

28

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP
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TABELA A1 (cont.) - EPU dos CP’s AR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.  

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0747
 m3 - m1   x 100 -0,0729 -0,0936 -0,0811 -0,0388 -0,0698 -0,0863 -0,0917 -0,0634

                  m1

1,7025

     m5 - m4       x 100 1,5029 1,7960 1,5965 1,6938 1,7378 1,9020 1,6056 1,7854
         m4 - (m4-m3)

1,5319

     m6 - m4       x 100 1,3606 1,5479 1,4031 1,5788 1,5761 1,6917 1,4603 1,6366
         m4 - (m4-m3)

1,4523

     m7 - m4       x 100 1,2930 1,4564 1,3194 1,5067 1,4982 1,5845 1,3891 1,5709
         m4 - (m4-m3)

1,3928

     m8 - m4       x 100 1,2511 1,3879 1,2505 1,4456 1,4435 1,5148 1,3319 1,5167
         m4 - (m4-m3)

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 3 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem após a retirada do tratamento em 
água fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem inicial

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

31

Procedimento

35

32

33

34

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 1 hora após a retirada do 
tratamento em água fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 2 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente
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TABELA A2 – EPU dos CP’s A - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

30/1/06 11:30 
30/1/06 16:48

2 Identificação dos CP's 31/1/06 13:22 1
31/1/06 13:33 mm Face 124,52 126,34 124,71 127,22 126,32 126,26 126,50 124,59
31/1/06 13:44 Tardoz 124,45 126,47 124,71 127,20 126,40 126,20 126,56 124,63

4 Pesagem inicial - m1
31/1/06 14:06 
31/1/06 14:14

gr 139,0059 140,8604 133,3530 136,1013 133,7322 139,8200 133,8362 142,2873

5 Secagem em estufa 01/2/06 07:07
6 Retirada dos CP's da estufa 02/2/06 07:07
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
02/2/06 07:12 
02/2/06 07:35

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

02/2/06 07:36 
02/2/06 07:46

gr 138,9744 140,8333 133,3350 136,0700 133,6971 139,7923 133,8139 142,2567

9

02/2/06 08:26
10 Pesagem após colagem das 

pastilhas -m3

02/2/06 08:31 
02/2/06 08:43

gr 145,1106 146,8004 139,2212 142,1424 139,4063 145,6929 139,7071 148,3361

02/2/06 08:48 Face 1,919 1,763 1,943 1,546 1,408 1,424 1,679 1,829
02/2/06 09:06 Tardoz 1,920 1,762 1,945 1,555 1,402 1,424 1,689 1,823

12 Tratamento em água fervente 02/2/06 09:08
13 Retirar os CP's da água 

fervente
03/2/06 09:08

03/2/06 09:08
03/2/06 09:12

03/2/06 09:13 mm Face 1,924 1,767 1,948 1,550 1,413 1,431 1,685 1,833

03/2/06 09:24 Tardoz 1,925 1,768 1,949 1,561 1,407 1,431 1,695 1,828

Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no meio ambiente

15

3 Medição do comprimento total 
dos CP's  - �

Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

02/2/06 07:56

Registro inicial do relógio 
comparador - �o

mm11

14

Medição - após a retirada do 
tratamento em água fervente - 
�1  
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TABELA A2 (cont.) – EPU dos CP’s A - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

16 Pesagem após retirada do 
tratamento em água fervente - 
m4

03/2/06 09:28 
03/2/06 09:40

gr 147,7617 149,2102 141,2600 144,3593 142,1743 148,4146 141,7768 150,6173

03/2/06 10:20 mm Face 1,924 1,767 1,944 1,550 1,412 1,430 1,684 1,830

03/2/06 10:31 Tardoz 1,923 1,766 1,947 1,559 1,406 1,430 1,694 1,825

18 Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m5

03/2/06 10:32 
03/2/06 10:43

gr 147,4636 149,0600 141,0726 144,2029 141,9449 148,265 141,6300 150,4428

03/2/06 11:15 mm Face 1,922 1,766 1,944 1,549 1,412 1,429 1,683 1,830

03/2/06 11:27 Tardoz 1,920 1,766 1,947 1,558 1,406 1,428 1,693 1,825

20 Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m6

03/2/06 11:29 
03/2/06 11:41

gr 147,3515 148,9537 141,0105 144,0924 141,7825 148,1508 141,5319 150,3860

03/2/06 12:23 mm Face 1,922 1,766 1,944 1,549 1,412 1,428 1,683 1,830

03/2/06 12:34 Tardoz 1,919 1,765 1,945 1,558 1,405 1,427 1,692 1,825

22 Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m7

03/2/06 12:35 
03/2/06 12:47

gr 147,2228 148,8700 140,9220 144,0253 141,6777 148,0307 141,4749 150,2642

21 Medição final - 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �4

17 Medição - 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �2

19 Medição - 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �3
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TABELA A2 (cont.) – EPU dos CP’s A - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

0,042

�1 - �0 x 1.000 0,040 0,040 0,036 0,039 0,040 0,055 0,047 0,036
                 �

0,029

�2 - �0 x 1.000 0,032 0,032 0,012 0,031 0,032 0,048 0,040 0,012
                 �

0,023

�3 - �0 x 1.000 0,012 0,028 0,012 0,024 0,032 0,036 0,032 0,012
                 �

0,019

�4 - �0 x 1.000 0,008 0,024 0,004 0,024 0,028 0,028 0,028 0,012
                 �

23

Procedimento

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

26

24

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

25

Média =
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TABELA A2 (cont.) – EPU dos CP’s A - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0203
   m2 - m1     x 100 -0,0227 -0,0192 -0,0135 -0,0230 -0,0262 -0,0198 -0,0167 -0,0215

                  m1

Média = 1,7431

      m4 - m3      x 100 1,9076 1,7111 1,5291 1,6292 2,0704 1,9470 1,5467 1,6036
         m3 - (m3-m2)

Média = 1,6075

      m5 - m3      x 100 1,6931 1,6045 1,3885 1,5143 1,8988 1,8399 1,4370 1,4809
         m3 - (m3-m2)

Média = 1,5325

     m6 - m3      x 100 1,6125 1,5290 1,3420 1,4331 1,7773 1,7583 1,3637 1,4410
         m3 - (m3-m2)

Média = 1,4610

            m7 - m3      x 100 1,5198 1,4695 1,2756 1,3838 1,6989 1,6723 1,3211 1,3554
         m3 - (m3-m2)

27

Procedimento

29

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a retirada do tratamento em 
água fervente

31

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

28

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem na retirada do tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente

30
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TABELA A3 – EPU dos CP’s AF - Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em água fria.                                                          

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

10/2/06 13:00

2 Identificação dos CP's 13/2/06 07:52
13/2/06 07:55 mm Face 124,52 124,44 124,42 124,66 124,41 124,47 124,41 124,45
13/2/06 08:01 Tardoz 124,42 124,38 124,48 124,55 124,45 124,43 124,49 124,39

4 Pesagem inicial - m1
13/2/06 08:43 
13/2/06 08:50

gr 133,8700 133,5357 139,4945 138,5749 133,4732 133,5372 138,8027 138,9077

5 Secagem em estufa 17/3/06 07:06
6 Retirada dos CP's da estufa 18/3/06 07:06
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
18/3/06 07:07 
18/3/06 07:21

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

18/3/06 07:22 
18/3/06 07:28

gr 133,7366 133,4653 139,3868 138,4415 133,3410 133,4523 138,7441 138,8729

18/3/06 07:29
18/3/06 07:55

10 Pesagem após colagem das 
pastilhas - m3

18/3/06 07:57 
18/3/06 08:04

gr 140,1549 139,5318 145,4821 144,4360 139,3211 139,5771 144,8621 144,8011

18/3/06 08:16 Face 2,792 2,413 2,364 3,307 2,340 2,235 2,333 2,422
18/3/06 08:25 Tardoz 2,786 2,396 2,375 3,307 2,345 2,236 2,329 2,422

12 Imersão em água fria por 48 
horas

18/3/06 08:26

13 Retirar os CP's da água fria 20/3/06 08:26
20/3/06 08:27
20/3/06 08:31
20/3/06 08:32 mm Face 2,796 2,416 2,368 3,311 2,344 2,239 2,337 2,426
20/3/06 08:45 Tardoz 2,790 2,399 2,379 3,310 2,348 2,239 2,332 2,427

16 Pesagem após retirada da 
água fria - m4

20/3/06 08:46 
20/3/06 08:53

gr 142,7531 142,3100 148,3570 147,9239 142,2600 142,3408 147,8910 148,1240

14 CP's mantidos no meio 
ambiente

15 Medição - após a retirada da 
água fria - �1

mm

9 Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 

3 Medição do comprimento total 
dos CP's  - �

11 Registro inicial do relógio 
comparador - �o
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TABELA A3 (cont.) – EPU dos CP’s AF - Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em  
                                                              água fria.          

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

20/3/06 09:26 mm Face 2,796 2,416 2,367 3,311 2,344 2,238 2,336 2,426
20/3/06 09:40 Tardoz 2,790 2,398 2,378 3,309 2,348 2,238 2,332 2,427

18 Pesagem 1 hora após a 
retirada da água fria - m5

20/3/06 09:41 
20/3/06 09:47

gr 142,3218 141,9431 148,0526 147,5233 141,9200 142,0807 147,6215 147,7362

20/3/06 10:28 mm Face 2,796 2,416 2,366 3,311 2,343 2,238 2,336 2,425
20/3/06 10:43 Tardoz 2,790 2,398 2,378 3,309 2,348 2,238 2,331 2,426

20 Pesagem 2 horas após a 
retirada da água fria - m6

20/3/06 10:47 
20/3/06 10:52

gr 142,1120 141,6903 147,8502 147,2805 141,7505 141,9025 147,4145 147,4081

20/3/06 11:27 mm Face 2,796 2,416 2,366 3,311 2,342 2,238 2,336 2,425
20/3/06 11:37 Tardoz 2,789 2,398 2,378 3,309 2,348 2,237 2,331 2,426

22 Pesagem - 3 horas após a 
retirada da água fria - m7

20/3/06 11:38 
20/3/06 11:44

gr 142,0407 141,5428 147,7171 147,1119 141,6304 141,7553 147,2927 147,2174

0,030
�1 - �0 x 1.000 0,032 0,024 0,032 0,028 0,028 0,028 0,028 0,036

                 �
0,026

�2 - �0 x 1.000 0,032 0,020 0,024 0,024 0,028 0,020 0,024 0,036
                 �

0,024
�3 - �0 x 1.000 0,032 0,020 0,020 0,024 0,024 0,020 0,020 0,028

                 �
0,022

�4 - �0 x 1.000 0,028 0,020 0,020 0,024 0,020 0,016 0,020 0,028
                 �

17 Medição - 1 hora após a 
retirada da água fria - �2

19 Medição - 2 horas após a 
retirada da água fria - �3

21 Medição final - 3 horas após a 
retirada da água fria - �4

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

23 Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada da água fria, em relação ao 

24

25

26

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 

 
 
 
 
 



 160

 
 

TABELA A3 (cont.) – EPU dos CP’s AF - Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em 
                                                               água fria. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0695
m2 - m1   x 100 -0,0996 -0,0527 -0,0772 -0,0963 -0,0990 -0,0636 -0,0422 -0,0251

                m1

2,1821
    m4 - m3       x 100 1,9428 2,0816 2,0625 2,5194 2,2040 2,0709 2,1831 2,3928

        m3 - (m3-m2)

1,9286
    m5 - m3       x 100 1,6203 1,8067 1,8441 2,2300 1,9491 1,8760 1,9888 2,1135

       m3 - (m3-m2)

1,7645
    m6 - m3       x 100 1,4634 1,6173 1,6989 2,0547 1,8219 1,7425 1,8396 1,8773

        m3 - (m3-m2)
1,6636

    m7 - m3       x 100 1,4101 1,5068 1,6035 1,9329 1,7319 1,6322 1,7519 1,7399
        m3 - (m3-m2)

Procedimento

Média =

30

Média =Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a retirada da água fria31

Média =Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a retirada da água fria

29

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

28

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

Média =

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem na retirada da água fria

27
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TABELA A4 - EPU dos CP’s BR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.  

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

30/1/06 11:30 
30/1/06 16:48

2 Identificação dos CP's 31/1/06 13:25
31/1/06 14:05 mm Face 127,21 132,41 132,40 132,54 126,28 132,38 132,43 132,38
31/1/06 14:10 Tardoz 127,24 132,46 132,40 132,43 126,39 132,39 132,39 132,49

4 Pesagem inicial - m1
02/2/06 09:41 
02/2/06 09:54

gr 122,4630 131,6216 132,0509 129,8159 131,2563 129,0639 130,5926 129,8310

5 Secagem em estufa 14/2/06 07:04
6 Retirada dos CP's da estufa 15/2/06 07:04
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
15/2/06 07:05 
15/2/06 07:23

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

15/2/06 07:24 
15/2/06 07:30

gr 122,3814 131,5228 131,9626 129,7326 131,1630 128,9621 130,5032 129,7364

9 Requeima 15/2/06 07:31 
15/2/06 12:11

15/2/06 12:12

15/2/06 13:27

11 Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no dessecador

15/2/06 13:28 
15:2/06 13:42

12 Pesagem 3 - m3 15/2/06 13:42 
15/2/06 13:50

gr 122,3050 131,4019 131,8359 129,5952 131,0218 128,8444 130,3629 129,6220

15/2/06 13:52

15/2/06 14:18
14 Pesagem após colagem das 

pastilhas - m4

15/2/06 14:19 
15/2/06 14:27

gr 128,7007 137,8405 137,9279 135,6668 136,9043 134,8013 136,6230 135,5375

3 Medição do comprimento total 
dos CP's - �

10 Deixar esfriar os corpos-de-
prova dentro da mufla, 
retirando-os quando a 
temperatura atingir 70°C 

Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

13
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TABELA A4 (cont.) - EPU dos CP’s BR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.  

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

15/2/06 14:28 mm Face 2,040 1,917 1,249 1,622 1,472 1,332 1,507 1,430
15/2/06 14:36 Tardoz 2,040 1,927 1,250 1,624 1,487 1,332 1,523 1,431

16 Tratamento em água fervente 15/2/06 14:38

Equilíbrio térmico - CP's 16/2/06 14:39
mantidos no meio ambiente 16/2/06 14:41

16/2/06 14:42 mm Face 2,055 1,930 1,261 1,634 1,484 1,341 1,517 1,443

16/2/06 14:52 Tardoz 2,055 1,940 1,265 1,634 1,500 1,342 1,534 1,445

20 Pesagem após retirada do 
tratamento em água fervente- 
m5

16/2/06 14:53 
16/2/06 15:01 

gr 132,2600 144,1649 143,9920 142,1865 144,0340 141,4160 143,6779 141,7615

16/2/06 15:38 mm Face 2,054 1,928 1,259 1,632 1,483 1,340 1,514 1,440

16/2/06 15:50 Tardoz 2,053 1,936 1,261 1,632 1,499 1,340 1,532 1,442

22 Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m6

16/2/06 15:51 
16/2/06 15:57

gr 131,4334 143,7527 143,6255 141,8265 143,6232 141,0242 143,3059 141,4006

16/2/06 16:38 mm Face 2,051 1,926 1,258 1,630 1,481 1,340 1,514 1,439

16/2/06 16:48 Tardoz 2,052 1,935 1,259 1,631 1,487 1,339 1,530 1,441

24 Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m7

16/2/06 16:49 
16/2/06 16:56

gr 130,9257 143,3450 143,2559 141,4615 143,0464 140,6341 142,9928 141,0857

16/2/06 17:38 mm Face 2,050 1,926 1,257 1,629 1,479 1,340 1,513 1,438

16/2/06 17:46 Tardoz 2,052 1,935 1,259 1,630 1,496 1,338 1,530 1,439

26 Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m8

16/2/06 17:47 
16/2/06 17:53

gr 130,4743 142,9066 142,8969 141,1248 142,5063 140,1733 142,6221 140,7533

16/2/06 14:38

15 Registro inicial do relógio 
comparador - �o

17

18

19 Medição - após a retirada do 
tratamento em água fervente - 
�1

Retirar os CP's da água 
fervente

21 Medição - 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �2

23 Medição - 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �3

25 Medição final - 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �4
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TABELA A4 (cont.) - EPU dos CP’s BR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.  

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

0,094

�1 - �0 x 1.000 0,118 0,098 0,102 0,083 0,099 0,072 0,079 0,102
                  �

0,078

�2 - �0 x 1.000 0,106 0,076 0,079 0,068 0,091 0,060 0,060 0,079
                  �

0,062

�3 - �0 x 1.000 0,090 0,064 0,068 0,057 0,036 0,057 0,053 0,072
                  �

0,061

�4 - �0 x 1.000 0,086 0,064 0,064 0,049 0,063 0,053 0,049 0,060
                  �

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

27

Procedimento

28

Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

30

29
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TABELA A4 (cont.) - EPU dos CP’s BR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.  

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,1643
 m3 - m1   x 100 -0,1290 -0,1669 -0,1628 -0,1700 -0,1787 -0,1701 -0,1759 -0,1610

                 m1

4,7678

     m5 - m4       x 100 2,9102 4,8130 4,5997 5,0308 5,4416 5,1339 5,4117 4,8017
         m4(m4-m3)

4,4270

     m6 - m4       x 100 2,2343 4,4993 4,3217 4,7530 5,1281 4,8298 5,1264 4,5232
         m4(m4-m3)

4,1128

     m7 - m4       x 100 1,8192 4,1891 4,0414 4,4714 4,6878 4,5270 4,8862 4,2803
         m4(m4-m3)

3,7946

     m8 - m4       x 100 1,4501 3,8554 3,7691 4,2116 4,2756 4,1694 4,6018 4,0239
         m4(m4-m3)

Procedimento

31

33

34

35

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

32

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem inicial

Média =

Média =

Média =

Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem após a retirada do tratamento em 
água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 1 hora após a retirada do 
tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 2 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 3 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente
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TABELA A5 – EPU dos CP’s B - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

30/1/06 11:30 
30/1/06 16:48

2 Identificação dos CP's 31/1/06 13:24
31/1/06 13:56 mm Face 127,21 132,51 127,19 132,42 126,33 132,43 132,46 132,43
31/1/06 14:04 Tardoz 127,21 132,46 127,19 132,39 126,43 132,41 132,40 132,41

4 Pesagem inicial - m1
02/2/06 09:30 
02/2/06 09:40

gr 130,0249 129,7403 129,0939 130,1230 128,2003 129,1600 132,3864 129,9223

5 Secagem em estufa 05/2/06 07:03
6 Retirada dos CP's da estufa 06/2/06 07:03
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
06/2/06 07:04

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

06/2/06 07:24 
06/2/06 07:33

gr 129,9143 129,6258 128,9912 130,0057 128,1069 129,0521 132,2834 129,8100

9

06/2/06 08:19
10 Pesagem após colagem das 

pastilhas - m3

06/2/06 08:20 
06/2/06 08:29

gr 135,9129 135,4925 135,4027 136,0846 134,0135 135,2221 138,1503 135,7643

06/2/06 08:34 Face 1,696 1,270 1,502 1,517 1,615 1,458 1,274 1,322
Tardoz 1,702 1,270 1,499 1,520 1,629 1,460 1,273 1,318

12 Tratamento em água fervente 06/2/06 08:46

07/2/06 08:59 Face 1,708 1,280 1,516 1,527 1,624 1,467 1,280 1,332

07/2/06 09:28 Tardoz 1,713 1,280 1,510 1,529 1,640 1,469 1,280 1,327

mm

06/2/06 07:52

13

mm
Medição - após a retirada do 
tratamento em água fervente - 
�1

Retirar os CP's da água 
fervente

07/2/06 08:46

15

14 Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no meio ambiente

07/2/06 08:47 
07/2/06 08:58

11 Registro inicial do relógio 
comparador - �o

3 Medição do comprimento total 
dos CP's- �

Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox
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TABELA A5 (cont.) – EPU dos CP’s B - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

16 Pesagem após retirada do 
tratamento em água fervente - 
m4

07/2/06 09:16 
07/2/06 09:28

gr 141,9256 142,9528 141,5332 142,9145 140,5521 141,5023 143,8165 142,5632

17 07/2/06 09:53 Face 1,708 1,279 1,514 1,524 1,623 1,466 1,278 1,331

07/2/06 10:18 Tardoz 1,711 1,278 1,509 1,525 1,639 1,467 1,279 1,327

18 Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m5

07/2/06 10:20 
07/2/06 10:31

gr 141,5931 142,3744 141,3007 142,2825 140,1671 140,9400 143,2654 141,9614

07/2/06 10:48 Face 1,708 1,278 1,513 1,523 1,623 1,463 1,278 1,330

07/2/06 10:58 Tardoz 1,711 1,277 1,509 1,523 1,639 1,466 1,279 1,327

20 Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m6

07/2/06 11:17 
07/2/06 11:25

gr 141,2869 141,9257 141,0307 141,7722 139,7730 140,4365 142,8151 141,1470

07/2/06 11:48 Face 1,708 1,277 1,512 1,522 1,623 1,463 1,278 1,330

07/2/06 11:59 Tardoz 1,711 1,276 1,508 1,523 1,639 1,465 1,278 1,326

22 Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m7

07/2/06 12:28 
07/2/06 12:35

gr 140,9673 141,2512 140,7713 141,0100 139,4100 139,7866 142,2156 140,5106

21 Medição final - 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �4

mm

Medição - 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �2

19 Medição - 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �3

mm

mm
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TABELA A5 (cont.) – EPU dos CP’s B - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

0,075

�1 - �0 x 1.000 0,090 0,075 0,098 0,072 0,079 0,068 0,049 0,072
                 �

0,064

�2 - �0 x 1.000 0,083 0,064 0,086 0,045 0,071 0,057 0,038 0,068
                 �

0,059

�3 - �0 x 1.000 0,083 0,057 0,083 0,034 0,071 0,042 0,038 0,064
                 �

0,055

�4 - �0 x 1.000 0,083 0,049 0,075 0,030 0,071 0,038 0,034 0,060
                 �

23

Procedimento

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =

24

25

26

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =

Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP
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TABELA A5 (cont.) – EPU dos CP’s B - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0830
m2 - m1  x 100 -0,0851 -0,0883 -0,0796 -0,0901 -0,0729 -0,0835 -0,0778 -0,0864

                 m1

4,9851

  m4 - m3      x 100 4,6282 5,7553 4,7526 5,2535 5,1040 4,8664 4,2834 5,2376
         m3(m3-m2)

4,6120

  m5 - m3      x 100 4,3723 5,3091 4,5724 4,7674 4,8035 4,4307 3,8668 4,7740
         m3(m3-m2)

4,2559

  m6 - m3      x 100 4,1366 4,9629 4,3631 4,3749 4,4959 4,0405 3,5264 4,1466
         m3(m3-m2)

3,8453

   m7 - m3      x 100 3,8906 4,4426 4,1620 3,7886 4,2125 3,5369 3,0732 3,6563
         m3(m3-m2)

31

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

28
Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem na retirada do tratamento em água 
fervente

Média =

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

29

Procedimento

Média =

Média =27 Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

30

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a retirada do 
tratamento em água fervente
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TABELA A6 – EPU dos CP’s BF - Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em água fria.                                              

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

15/3/06 13:30

2 Identificação dos CP's 16/3/06 11:59
16/3/06 12:06 mm Face 126,26 126,23 126,23 126,20 133,21 133,26 133,22 133,27
16/3/06 12:10 Tardoz 126,32 126,23 126,30 126,31 133,21 133,20 133,23 133,19

4 Pesagem inicial - m1
16/3/06 12:24 
16/3/06 12:30

gr 128,7645 122,3802 130,2201 130,4255 131,2513 123,0333 132,2640 132,1505

5 Secagem em estufa 19/3/06 10:45
6 Retirada dos CP's da estufa 20/3/06 10:45
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
20/3/06 10:46 
20/3/06 11:01

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

20/3/06 11:02 gr 128,6648 122,3163 130,1357 130,3323 131,1434 122,9623 132,1569 132,0407

10 Pesagem após colagem das 
pastilhas - m3

20/3/06 13:33 
20/3/06 13:40

gr 134,4307 128,0335 136,0509 136,0039 137,4973 129,0645 138,4519 138,0062

20/3/06 13:51 Face 1,290 1,214 1,503 1,321 1,589 1,727 1,881 1,646
20/3/06 13:59 Tardoz 1,287 1,219 1,489 1,332 1,592 1,730 1,880 1,652

12 Imersão em água fria por 48 
horas 20/3/06 14:00

13 Retirar os CP's da água fria 22/3/06 14:00
22/3/06 14:01
22/3/06 14:05
22/3/06 14:06 mm Face 1,295 1,218 1,507 1,326 1,592 1,731 1,884 1,649
22/3/06 14:18 Tardoz 1,292 1,224 1,494 1,336 1,596 1,734 1,883 1,656

16 Pesagem após retirada da 
água fria - m4

22/3/06 14:30 
22/3/06 14:38

gr 141,7063 131,8136 142,7616 142,7016 144,5518 133,1819 145,2714 144,5548

mm

9 Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

20/3/06 13:10 
20/3/06 13:32

3 Medição do comprimento total 
dos CP's- �

11 Registro inicial do relógio 
comparador - �o

14 CP's mantidos no meio 
ambiente

15 Medição - após a retirada da 
água fria - �1
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TABELA A6 (cont.) – EPU dos CP’s BF - Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em                                                   
                                                              água fria.  

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

22/3/06 15:03 mm Face 1,294 1,217 1,507 1,326 1,592 1,731 1,884 1,649
22/3/06 15:17 Tardoz 1,291 1,223 1,493 1,336 1,596 1,734 1,883 1,656

18 Pesagem 1 hora após a 
retirada da água fria - m5

22/3/06 15:18 
22/3/06 15:24

gr 140,9217 131,4635 142,4461 142,2800 144,2915 133,0249 145,0000 144,4141

22/3/06 16:00 mm Face 1,294 1,217 1,506 1,325 1,592 1,730 1,884 1,649
22/3/06 16:11 Tardoz 1,290 1,222 1,492 1,335 1,595 1,734 1,882 1,655

20 Pesagem 2 horas após a 
retirada da água fria - m6

22/3/06 16:12 
22/3/06 16:18 gr 140,0933 131,1600 142,0626 141,8116 144,1008 132,8344 144,7965 144,1260

22/3/06 17:00 mm Face 1,294 1,216 1,506 1,324 1,592 1,730 1,884 1,649
22/3/06 17:09 Tardoz 1,290 1,222 1,492 1,335 1,595 1,734 1,882 1,655

22 Pesagem - 3 horas após a 
retirada da água fria - m7

22/3/06 17:10 
22/3/06 17:16

gr 139,3661 130,8550 141,8429 141,4655 143,9064 132,6673 144,5352 143,8200

0,031

�1 - �0 x 1.000 0,040 0,036 0,036 0,036 0,026 0,030 0,023 0,026
                 �

0,029

�2 - �0 x 1.000 0,032 0,028 0,032 0,036 0,026 0,030 0,023 0,026
                 �

0,024

�3 - �0 x 1.000 0,028 0,024 0,024 0,028 0,023 0,026 0,019 0,023
                 �

0,023

�4 - �0 x 1.000 0,028 0,020 0,024 0,024 0,023 0,026 0,019 0,023
                 �

17 Medição - 1 hora após a 
retirada da água fria - �2

19 Medição - 2 horas após a 
retirada da água fria - �3

24

25

Média =

Média =

Média =

26 Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

Medição final - 3 horas após a 
retirada da água fria - �4

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

23 Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada da água fria, em relação ao 
comprimento total do CP

21

Procedimento
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TABELA A6 (cont.) – EPU dos CP’s BF - Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em  
                                                               água fria.  

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0712

m2 - m1   x 100 -0,0774 -0,0522 -0,0648 -0,0715 -0,0822 -0,0577 -0,0810 -0,0831
                m1

4,7360

   m4 - m3       x 100 5,6547 3,0904 5,1567 5,1389 5,3792 3,3485 5,1602 4,9595
         m3-(m3-m2)

4,4735

    m5 - m3       x 100 5,0449 2,8042 4,9143 4,8155 5,1807 3,2208 4,9548 4,8530
         m3-(m3-m2)

4,1962

    m6 - m3       x 100 4,4010 2,5561 4,6196 4,4561 5,0353 3,0659 4,8008 4,6348
          m3-(m3-m2)

3,9509

    m7 - m3       x 100 3,8359 2,3067 4,4507 4,1905 4,8871 2,9300 4,6031 4,4030
         m3-(m3-m2)

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a retirada da água fria Média =

31

28

29

30 Média =

Média =

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

27

Média =Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem na retirada da água fria

Média =

Procedimento
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TABELA A7 - EPU dos CP’s CR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.  

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

30/1/06 11:30 
30/1/06 16:48

2 Identificação dos CP's 31/1/06 13:28
31/1/06 15:42 mm Face 128,57 127,13 126,27 127,21 126,36 127,15 128,55 128,44
31/1/0615:46 Tardoz 128,47 127,22 126,38 127,24 126,37 127,22 128,45 128,44

4 Pesagem inicial - m1
02/2/06 10:03 
02/2/06 10:13

gr 144,9918 142,1682 145,4947 145,3534 146,6156 143,7250 143,0135 144,7738

5 Secagem em estufa 19/2/06 07:01
6 Retirada dos CP's da estufa 20/2/06 07:01
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
20/2/06 07:02 
20/2/06 07:18

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

20/2/06 07:19 
20/2/06 07:25

gr 144,9338 142,1022 145,4427 145,2864 146,5671 143,6553 142,9538 144,7168

9 Requeima 20/2/06 07:27 
20/2/06 12:07

20/2/06 12:08

20/2/06 13:21

11 Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no dessecador

20/2/06 13:22 
20/2/0613:36

12 Pesagem 3 - m3 20/2/06 13:37 
20/2/06 13:45

gr 144,8936 142,0387 145,3841 145,2393 146,5300 143,5880 142,8866 144,6592

14 Pesagem após colagem das 
pastilhas - m4

20/2/06 14:10 
20/2/06 14:18

gr 151,1476 148,1235 151,0700 151,3346 152,1963 149,3980 148,6408 150,7938

3 Medição do comprimento total 
dos CP's - �

10 Deixar esfriar os corpos-de-
prova dentro da mufla, 
retirando-os quando a 
temperatura atingir 70°C 

Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

13 20/2/0613:46 
20/2/06 14:11
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TABELA A7 (cont.) - EPU dos CP’s CR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.  

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

20/2/06 14:20 Face 1,880 1,628 1,418 1,637 1,214 1,280 1,564 1,817
20/2/06 14:29 Tardoz 1,863 1,626 1,412 1,636 1,221 1,280 1,558 1,821

16 Tratamento em água fervente 20/2/06 14:31

Equilíbrio térmico - CP's 21/2/06 14:32
mantidos no meio ambiente 21/2/06 14:36

21/2/06 14:37 Face 1,896 1,644 1,433 1,653 1,224 1,296 1,574 1,825

21/2/06 14:49 Tardoz 1,873 1,645 1,422 1,652 1,233 1,295 1,569 1,827

20 Pesagem após retirada do 
tratamento em água fervente- 
m5

21/2/06 14:50 
21/2/06 14:56

gr 153,8952 151,8459 153,8774 154,2704 154,8310 153,2465 152,5044 154,3700

21/2/06 15:32 Face 1,885 1,642 1,432 1,652 1,223 1,296 1,569 1,823

21/2/06 15:47 Tardoz 1,870 1,644 1,421 1,650 1,232 1,295 1,564 1,826

22 Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m6

21/2/06 15:48 
21/2/06 15:54

gr 153,3438 151,4265 153,6632 153,9168 154,5811 152,801 151,8973 153,7763

21/2/06 16:32 Face 1,885 1,640 1,431 1,650 1,221 1,295 1,569 1,823

21/2/06 16:45 Tardoz 1,869 1,642 1,419 1,649 1,232 1,294 1,564 1,826

24 Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m7

21/2/06 16:46 
21/2/06 16:52

gr 153,0801 151,2306 153,4678 153,7572 154,3167 152,5140 151,4940 153,3948

21/2/06 17:32 Face 1,885 1,640 1,430 1,650 1,219 1,293 1,569 1,822

21/2/06 17:44 Tardoz 1,868 1,642 1,417 1,649 1,232 1,292 1,563 1,825

26 Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m8

21/2/06 17:45 
21/2/06 17:52

gr 152,9326 150,9787 153,3425 153,6310 154,1774 152,2636 151,1779 153,0820

mm

15 Registro inicial do relógio 
comparador - �o

mm

18

17 Retirar os CP's da água 
fervente

21/2/06 14:31

19 Medição - após a retirada do 
tratamento em água fervente - 
�1

mm

21 Medição - 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �2

mm

23 Medição - 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �3

mm

25 Medição final - 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �4
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TABELA A7 (cont.) - EPU dos CP’s CR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.  

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

0,101

�1 - �0 x 1.000 0,101 0,138 0,099 0,126 0,087 0,122 0,082 0,055
                 �

0,083

�2 - �0 x 1.000 0,047 0,126 0,091 0,114 0,079 0,122 0,043 0,043
                 �

0,076

�3 - �0 x 1.000 0,043 0,110 0,079 0,102 0,071 0,114 0,043 0,043
                 �

0,069

�4 - �0 x 1.000 0,039 0,110 0,067 0,102 0,063 0,098 0,039 0,035
                 �

27

30 Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Procedimento

28 Média =

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

29
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TABELA A7 (cont.) - EPU dos CP’s CR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.  

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem inicial -0,0794
 m3 - m1   x 100 -0,0677 -0,0911 -0,0760 -0,0785 -0,0584 -0,0953 -0,0887 -0,0792

                 m1

2,2655

     m5 - m4       x 100 1,8963 2,6207 1,9310 2,0214 1,7981 2,6802 2,7040 2,4722
          m4-(m4-m3)

1,9165

     m6 - m4       x 100 1,5157 2,3254 1,7837 1,7779 1,6275 2,3700 2,2791 2,0617
          m4-(m4-m3)

1,6450

     m7 - m4       x 100 1,3337 2,1875 1,6493 1,6680 1,4471 2,1701 1,9968 1,7980
          m4-(m4-m3)

1,5009

     m8 - m4       x 100 1,2319 2,0102 1,5631 1,5811 1,3520 1,9957 1,7756 1,5818
          m4-(m4-m3)

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

35

32

33

34 Média =

Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem após a retirada do tratamento em 
água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 1 hora após a retirada do 
tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 2 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 3 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

Média =

Média =

Média =

Procedimento

31
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TABELA A8 – EPU dos CP’s C - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

30/1/06 11:30 
30/1/06 16:48

2 Identificação dos CP's 31/1/06 13:27
31/1/06 14:11 mm Face 128,49 128,47 128,44 128,51 128,47 128,48 127,23 128,45
31/1/06 14:16 Tardoz 128,43 128,46 128,48 128,50 128,41 128,46 127,13 128,45

4 Pesagem inicial - m1
02/2/06 09:54 
02/2/06 10:02

gr 144,4935 144,4755 146,7406 145,6775 143,9446 142,8800 145,3178 143,7318

5 Secagem em estufa 07/2/06 07:30
6 Retirada dos CP's da estufa 08/2/06 07:30
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
08/2/06 07:32 
08/2/06 07:49 

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

08/2/06 07:50 
08/2/06 08:00

gr 144,4354 144,4270 146,6970 145,6313 143,9008 142,8274 145,2357 143,6766

10 Pesagem após colagem das 
pastilhas - m3

08/2/06 08:50 
08/2/06 08:59

gr 150,5033 150,3774 152,6467 151,9729 150,0150 148,7132 151,1746 149,8252

08/2/06 09:06 Face 1,946 1,803 1,699 2,390 1,748 1,786 1,534 1,923
08/2/06 09:15 Tardoz 1,946 1,813 1,694 2,388 1,743 1,789 1,531 1,922

12 Tratamento em água fervente 08/2/06 09:16
13 Retirar os CP's da água 

fervente
09/2/06 09:16

09/2/06 09:18 mm Face 1,963 1,813 1,708 2,404 1,757 1,796 1,545 1,934

09/2/06 09:38 Tardoz 1,962 1,821 1,703 2,403 1,753 1,802 1,541 1,933

mm

9 Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

08/2/06 08:06 
08/2/06 08:36

11 Registro inicial do relógio 
comparador - �o

14 Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no meio ambiente

3 Medição do comprimento total 
dos CP's - �

09/2/06 09:16 
09/2/06 09:18

15 Medição - após a retirada do 
tratamento em água fervente - 
�1  
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TABELA A8 (cont.) – EPU dos CP’s C - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

16 Pesagem após retirada do 
tratamento em água fervente - 
m4

09/2/06 09:39 
09/2/06 09:47

gr 154,8878 153,0362 155,4716 155,4244 153,1004 153,0152 155,1701 153,0566

09/2/06 10:16 mm Face 1,963 1,813 1,708 2,404 1,755 1,796 1,544 1,934

09/2/06 10:36 Tardoz 1,962 1,821 1,703 2,403 1,753 1,802 1,540 1,932

18 Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m5

09/2/06 10:38 
09/2/06 10:45

gr 154,4802 152,7548 155,1053 155,0152 152,7646 152,5815 154,8525 152,6112

09/2/06 11:16 mm Face 1,963 1,813 1,708 2,404 1,754 1,796 1,544 1,934

09/2/06 11:29 Tardoz 1,962 1,821 1,703 2,403 1,753 1,801 1,539 1,932

20 Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m6

09/2/06 11:30 
09/2/06 11:36

gr 154,1800 152,5947 154,9047 154,8030 152,5445 152,2916 154,5615 152,3035

09/2/06 12:16 mm Face 1,962 1,813 1,706 2,402 1,753 1,796 1,542 1,934

09/2/06 12:27 Tardoz 1,961 1,821 1,701 2,402 1,753 1,801 1,539 1,931

22 Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m7

09/2/06 12:28 
09/2/06 12:37

gr 153,9227 152,4539 154,7304 154,6146 152,3703 152,0447 154,2700 152,1450

19 Medição - 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �3

21

17 Medição - 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �2

Medição final - 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �4
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TABELA A8 (cont.) – EPU dos CP’s C - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

0,089

�1 - �0 x 1.000 0,128 0,070 0,070 0,113 0,074 0,090 0,083 0,086
                 �

0,087

�2 - �0 x 1.000 0,128 0,070 0,070 0,113 0,066 0,090 0,075 0,082
                 �

0,085

�3 - �0 x 1.000 0,128 0,070 0,070 0,113 0,062 0,086 0,071 0,082
                 �

0,079

�4 - �0 x 1.000 0,121 0,070 0,054 0,101 0,058 0,086 0,063 0,078
                 �

Procedimento

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

23

24

25

Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

26
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TABELA A8 (cont.) – EPU dos CP’s C - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0372

m2 - m1  x 100 -0,0402 -0,0336 -0,0297 -0,0317 -0,0304 -0,0368 -0,0565 -0,0384
                 m1

2,4161

    m4 - m3      x 100 3,0356 1,8409 1,9257 2,3700 2,1441 3,0120 2,7510 2,2491
          m3-(m3-m2)

2,1569

    m5 - m3      x 100 2,7534 1,6461 1,6760 2,0890 1,9108 2,7084 2,5324 1,9391
          m3-(m3-m2)

1,9854

    m6 - m3      x 100 2,5456 1,5352 1,5392 1,9433 1,7578 2,5054 2,3320 1,7249
          m3-(m3-m2)

1,8443

    m7 - m3      x 100 2,3674 1,4378 1,4204 1,8140 1,6368 2,3325 2,1313 1,6146
          m3-(m3-m2)

27

28

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

Média =

VARIAÇÕES DE MASSA (%)

Procedimento

31

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem na retirada do tratamento em água 
fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a retirada do 
tratamento em água fervente

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

29

30
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TABELA A9 – EPU dos CP’s CF - Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em água fria. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

15/3/06 14:00

2 Identificação dos CP's 06/4/06 15:54
06/4/06 15:59 mm Face 131,03 131,02 131,05 131,03 131,01 131,05 131,06 131,02
06/4/06 16:02 Tardoz 131,08 131,08 131,03 131,04 131,03 131,08 131,02 131,05

4 Pesagem inicial - m1
06/4/06 16:23 
06/4/06 16:31

gr 145,2843 146,0816 145,2032 147,1442 144,9640 145,8526 144,9358 147,2162

5 Secagem em estufa 07/4/06 07:06
6 Retirada dos CP's da estufa 08/4/06 07:06
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
08/4/06 07:07 
08/4/06 07:22

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

08/4/06 07:23 
08/4/06 07:31

gr 145,2350 146,0378 145,1518 147,0940 144,9239 145,8094 144,8963 147,1666

10 Pesagem após colagem das 
pastilhas - m3

08/4/06 07:58 
08/4/06 08:04

gr 151,5846 152,1328 151,2140 153,2220 150,8765 151,8027 151,0115 153,1075

08/4/06 08:05 Face 1,735 1,283 1,398 1,417 1,253 1,346 1,289 1,214
08/4/06 08:16 Tardoz 1,734 1,280 1,400 1,417 1,245 1,352 1,286 1,210

12 Imersão em água fria por 48 
horas 08/4/06 08:18

13 Retirar os CP's da água fria 10/4/06 08:18
10/4/06 08:19
10/4/06 08:25
10/4/06 08:26 mm Face 1,740 1,288 1,403 1,422 1,259 1,352 1,294 1,219
10/4/06 08:37 Tardoz 1,740 1,285 1,405 1,422 1,249 1,357 1,290 1,214

16 Pesagem após retirada da 
água fria - m4

10/4/06 08:38 
10/4/06 08:45

gr 155,8832 156,4243 156,6632 158,2662 154,4770 156,8204 155,1019 158,2167

mm

14 CP's mantidos no meio 
ambiente

15 Medição - após a retirada da 
água fria - �1

3 Medição do comprimento total 
dos CP's - �

08/4/06 07:33 
08/4/06 07:57

9 Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

11 Registro inicial do relógio 
comparador - �o
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TABELA A9 (cont.) – EPU dos CP’s CF - Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em   
                                                               água fria.  

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

10/4/06 09:19 mm Face 1,740 1,288 1,403 1,422 1,259 1,352 1,294 1,219
10/4/06 09:33 Tardoz 1,739 1,285 1,405 1,422 1,249 1,357 1,290 1,214

18 Pesagem 1 hora após a 
retirada da água fria - m5

10/4/06 09:34 
10/4/06 09:40

gr 155,0541 155,9212 156,3848 158,0322 154,2237 156,5455 154,8155 157,8670

10/4/06 10:20 mm Face 1,740 1,288 1,403 1,422 1,259 1,351 1,294 1,219
10/4/06 10:33 Tardoz 1,739 1,285 1,405 1,422 1,249 1,357 1,290 1,214

20 Pesagem 2 horas após a 
retirada da água fria - m6

10/4/06 10:34 
10/4/06 10:40

gr 154,6566 155,7055 156,1817 157,8149 154,0068 156,3045 154,6366 157,5832

10/4/06 11:22 mm Face 1,739 1,287 1,402 1,421 1,257 1,350 1,293 1,218
10/4/06 11:33 Tardoz 1,738 1,284 1,404 1,421 1,249 1,356 1,290 1,214

22 Pesagem - 3 horas após a 
retirada da água fria - m7

10/4/06 11:34 
10/4/06 11:41

gr 154,3317 155,5053 156,0176 157,6641 153,8569 156,1045 154,4576 157,3451

0,038

�1 - �0 x 1.000 0,042 0,038 0,038 0,038 0,038 0,042 0,034 0,034
                 �

0,038

�2 - �0 x 1.000 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,042 0,034 0,034
                 �

0,037

�3 - �0 x 1.000 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,034 0,034
                 �

0,031

�4 - �0 x 1.000 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031
                 �

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

25

21 Medição final - 3 horas após a 
retirada da água fria - �4

26

Média =

Média =

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

17 Medição - 1 hora após a 
retirada da água fria - �2

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada da água fria, em relação ao 
comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

23 Média =

24

19 Medição - 2 horas após a 
retirada da água fria - �3
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TABELA A9 (cont.) – EPU dos CP’s CF - Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em 

                                                               água fria.  

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0315
m2 - m1   x 100 -0,0339 -0,0300 -0,0354 -0,0341 -0,0277 -0,0296 -0,0273 -0,0337

                m1

3,1628

    m4 - m3       x 100 2,9598 2,9386 3,7541 3,4292 2,4844 3,4413 2,8230 3,4717
         m3-(m3-m2)

2,9047

    m5 - m3       x 100 2,3889 2,5941 3,5623 3,2702 2,3096 3,2527 2,6253 3,2341
         m3-(m3-m2)

2,7371

    m6 - m3       x 100 2,1152 2,4464 3,4224 3,1224 2,1600 3,0875 2,5019 3,0412
         m3-(m3-m2)

2,5993

    m7 - m3       x 100 1,8915 2,3093 3,3094 3,0199 2,0565 2,9503 2,3783 2,8795
         m3-(m3-m2)

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a retirada da água fria

31

28

29

30

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a retirada da água fria

Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem na retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a retirada da água fria

Média =

Média =

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

27

Média =

Média =
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TABELA A10 - EPU dos CP’s DR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.     

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

30/1/06 11:30 
30/1/06 16:48

2 Identificação dos CP's 31/1/06 13:30
3 31/1/06 15:51 mm Face 125,78 125,78 125,89 125,82 125,87 125,86 125,85 125,91

31/1/06 15:55 Tardoz 125,83 125,88 125,83 125,80 125,83 125,81 125,78 125,82

4 Pesagem inicial - m1
07/2/06 13:31 
07/2/06 13:41

gr 124,0678 124,1616 123,6637 123,7752 124,4167 124,5224 124,9346 125,0016

5 Secagem em estufa 05/3/06 07:03
6 Retirada dos CP's da estufa 06/3/06 07:03
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
06/3/06 07:04 
06/3/06 07:21

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

06/3/06 07:22 
06/3/06 07:29

gr 123,9408 124,0443 123,5605 123,6676 124,2960 124,4040 124,8133 124,8752

9 Requeima 06/3/06 07:30 
06/3/06 12:10

06/3/06 12:11

06/3/06 13:23

11 Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no dessecador

06/3/06 13:24 
06/3/06 13:38

12 Pesagem 3 - m3 06/3/06 13:39 
06/3/06 13:45

gr 123,8029 123,8750 123,3950 123,5079 124,1283 124,2139 124,6244 124,7082

06/3/06 13:46

06/3/06 14:11
14 Pesagem após colagem das 

pastilhas - m4

06/3/06 14:12 
06/3/06 14:17

gr 129,9068 129,8466 129,4876 129,3735 130,4536 130,3704 130,7800 130,8079

10 Deixar esfriar os corpos-de-
prova dentro da mufla, 
retirando-os quando a 
temperatura atingir 70°C 

13 Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

Medição do comprimento total 
dos CP's - �
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TABELA A10 (cont.) - EPU dos CP’s DR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.     

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

15 06/3/06 14:18 mm Face 1,482 1,710 1,719 1,405 1,638 1,618 1,648 1,514
06/3/06 14:29 Tardoz 1,486 1,720 1,716 1,397 1,651 1,625 1,652 1,513

16 Tratamento em água fervente 06/3/06 14:30
17 Retirar os CP's da água 

fervente
07/3/06 14:30

18 Equilíbrio térmico - CP's 07/3/06 14:31
mantidos no meio ambiente 07/3/06 14:34

07/3/06 14:35 mm Face 1,491 1,721 1,730 1,415 1,649 1,629 1,660 1,523

07/3/06 14:47 Tardoz 1,497 1,730 1,725 1,406 1,661 1,635 1,663 1,522

20 Pesagem após retirada do 
tratamento em água fervente- 
m5

07/3/06 14:48 
07/3/06 14:55

gr 133,8812 134,1427 133,3831 133,3500 134,2752 134,7234 135,2422 134,6315

07/3/06 15:31 mm Face 1,487 1,715 1,725 1,410 1,643 1,623 1,655 1,519

07/3/06 15:41 Tardoz 1,491 1,725 1,721 1,401 1,656 1,629 1,658 1,518

22 Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m6

07/3/06 15:42 
07/3/06 15:49

gr 133,6237 133,9004 133,1420 133,1432 134,0132 134,4955 135,0448 134,4280

07/3/06 16:32 mm Face 1,486 1,714 1,724 1,409 1,643 1,623 1,654 1,519

07/3/06 16:43 Tardoz 1,489 1,725 1,721 1,401 1,655 1,629 1,658 1,518

24 Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m7

07/3/06 16:44 
07/3/06 16:50

gr 133,3715 133,6748 132,9335 132,9440 133,7429 134,2774 134,8655 134,2270

07/3/06 17:32 mm Face 1,486 1,713 1,723 1,409 1,643 1,623 1,654 1,519

07/3/06 17:41 Tardoz 1,488 1,724 1,721 1,401 1,655 1,628 1,658 1,518

26 Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m8

07/3/06 17:42 
07/3/06 17:48

gr 133,1044 133,4417 132,7330 132,7675 133,4832 134,0813 134,6840 134,0746

21

25 Medição final - 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �4

23 Medição - 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �3

Registro inicial do relógio 
comparador - �o

19 Medição - após a retirada do 
tratamento em água fervente - 
�1

Medição - 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �2
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TABELA A10 (cont.) - EPU dos CP’s DR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.     

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

0,081

�1 - �0 x 1.000 0,079 0,083 0,079 0,076 0,083 0,083 0,091 0,072
                 �

0,041

�2 - �0 x 1.000 0,040 0,040 0,044 0,036 0,040 0,036 0,052 0,040
                 �

0,037

�3 - �0 x 1.000 0,028 0,036 0,040 0,032 0,036 0,036 0,048 0,040
                 �

0,034

�4 - �0 x 1.000 0,024 0,028 0,036 0,032 0,036 0,032 0,048 0,040
                 �

Procedimento

30

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

29

Média =

Média =

27

28
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TABELA A10 (cont.) - EPU dos CP’s DR - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.     

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,2300

 m3 - m1   x 100 -0,2135 -0,2308 -0,2173 -0,2160 -0,2318 -0,2477 -0,2483 -0,2347
                 m1

3,2856

     m5 - m4       x 100 3,2103 3,4681 3,1569 3,2196 3,0787 3,5044 3,5805 3,0660
          m4(m4-m3) 

3,1003

     m6 - m4       x 100 3,0023 3,2725 2,9615 3,0522 2,8677 3,3210 3,4221 2,9029
          m4(m4-m3) 

2,9235

     m7 - m4       x 100 2,7986 3,0904 2,7926 2,8909 2,6499 3,1454 3,2783 2,7417
          m4(m4-m3) 

2,7554

     m8 - m4       x 100 2,5828 2,9022 2,6301 2,7480 2,4407 2,9875 3,1326 2,6195
          m4(m4-m3) 

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 3 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

Média =

Média =

Média =

Média =

34

35

32 Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem após a retirada do tratamento em 
água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 2 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

31

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem inicial

33 Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 1 hora após a retirada do 
tratamento em água fervente

Procedimento
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TABELA A11 - EPU dos CP’s D – Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

30/1/06 11:30 
30/1/06 16:48

2 Identificação dos CP's 31/1/06 13:29
31/1/06 15:47 mm Face 125,78 125,75 125,82 125,80 125,81 125,80 125,80 125,79
31/1/06 15:50 Tardoz 125,75 125,79 125,80 125,81 125,81 125,82 125,80 125,85

4 Pesagem inicial - m1
07/2/06 13:24 
07/2/06 13:30

gr 124,2915 124,0743 125,4767 125,3818 125,7053 123,6950 125,3278 124,2434

5 Secagem em estufa 21/2/06 07:03
6 Retirada dos CP's da estufa 22/2/06 07:03
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
22/2/06 07:04 
22/2/06 07:18

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

22/2/06 07:21 
22/2/06 07:28

gr 124,1649 123,9585 125,3633 125,2659 125,5852 123,5804 125,2155 124,1216

10 Pesagem após colagem das 
pastilhas - m3

22/2/06 08:07 
22/2/06 08:14

gr 130,1445 130,0246 131,6834 131,3648 131,7022 129,4556 131,4614 130,1977

22/2/06 08:18 Face 1,534 1,567 1,639 1,637 1,481 1,378 1,873 1,518
22/2/06 08:32 Tardoz 1,526 1,561 1,636 1,614 1,483 1,380 1,878 1,539

12 Tratamento em água fervente 22/2/06 08:34
13 Retirar os CP's da água 

fervente
23/2/06 08:34

23/2/06 08:35
23/2/06 08:39

23/2/06 08:40 Face 1,553 1,581 1,652 1,651 1,493 1,388 1,886 1,527

23/2/06 08:50 Tardoz 1,542 1,574 1,651 1,625 1,493 1,389 1,887 1,548

3 Medição do comprimento total 
dos CP's- �

22/2/06 07:40 
22/2/06 08:06

9 Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

11 Registro inicial do relógio 
comparador - �o

mm

14 Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no meio ambiente

15 Medição - após a retirada do 
tratamento de água fervente - 
�1

mm
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TABELA A11 (cont.) - EPU dos CP’s D – Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

16 Pesagem após retirada do 
tratamento de água fervente - 
m4

23/2/06 08:51 
23/2/06 08:57

gr 134,3720 133,5956 135,5152 135,2764 135,1085 133,5250 135,2901 134,0205

23/2/06 09:34 Face 1,546 1,575 1,648 1,648 1,489 1,385 1,883 1,525

23/2/06 09:44 Tardoz 1,536 1,570 1,646 1,623 1,490 1,386 1,886 1,547

18 Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento de 
água fervente - m5

23/2/06 09:45 
23/2/06 09:52

gr 133,9737 133,2666 135,1976 134,9635 134,7630 133,1902 135,0000 133,6952

23/2/06 10:34 Face 1,545 1,575 1,648 1,647 1,489 1,385 1,880 1,524

23/2/06 10:45 Tardoz 1,536 1,569 1,644 1,623 1,490 1,385 1,885 1,546

20 Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento de 
água fervente - m6

23/2/06 10:46 
23/2/06 10:54

gr 133,5900 132,9800 134,9165 134,7429 134,4300 132,8600 134,7357 133,3775

23/2/06 11:34 Face 1,544 1,574 1,647 1,646 1,487 1,385 1,879 1,523

23/2/06 11:43 Tardoz 1,536 1,568 1,643 1,622 1,489 1,385 1,885 1,545

22 Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento de 
água fervente - m7

23/2/06 11:45 
23/2/06 11:51

gr 133,1911 132,6909 134,6400 134,4843 134,1343 132,4850 134,4750 133,1375

17 Medição - 1 hora após a 
retirada do tratamento de 
água fervente - �2

mm

19 Medição - 2 horas após a 
retirada do tratamento de 
água fervente - �3

mm

21 Medição final - 3 horas após a 
retirada do tratamento de 
água fervente - �4

mm
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TABELA A11 (cont.) - EPU dos CP’s D – Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

0,097

�1 - �0 x 1.000 0,139 0,107 0,111 0,099 0,087 0,076 0,087 0,072
                 �

0,069

�2 - �0 x 1.000 0,087 0,068 0,076 0,079 0,060 0,052 0,072 0,060
                 �

0,063

�3 - �0 x 1.000 0,083 0,064 0,068 0,076 0,060 0,048 0,056 0,052
                 �

0,057

�4 - �0 x 1.000 0,080 0,056 0,060 0,068 0,048 0,048 0,052 0,044
                 �

25

26

Média =

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento de água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento de água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento de água fervente, em relação 
ao comprimento total do CP

24

23 Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento de água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =

Procedimento

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )
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TABELA A11 (cont.) - EPU dos CP’s D – Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0942
m2 - m1  x 100 -0,1019 -0,0933 -0,0904 -0,0924 -0,0955 -0,0926 -0,0896 -0,0980

                 m1

3,0759

    m4 - m3      x 100 3,4047 2,8808 3,0566 3,1226 2,7123 3,2929 3,0577 3,0799
        m3 - (m3-m2)

2,8098

    m5 - m3      x 100 3,0840 2,6154 2,8032 2,8728 2,4372 3,0220 2,8260 2,8178
        m3 - (m3-m2)

2,5673

    m6 - m3      x 100 2,7749 2,3842 2,5790 2,6967 2,1721 2,7548 2,6149 2,5618
        m3 - (m3-m2)

2,3271

    m7 - m3      x 100 2,4537 2,1510 2,3584 2,4903 1,9366 2,4514 2,4067 2,3685
        m3 - (m3-m2)

Procedimento

31

29

30

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

28

Média =

Média =Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem na retirada do tratamento de água 
fervente

Média =

Média =

27

Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a retirada do 
tratamento de água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a retirada do 
tratamento de água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a retirada do 
tratamento de água fervente
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TABELA A12 - EPU dos CP’s DF – Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em água fria.                                                     

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

15/3/06 14:30

2 Identificação dos CP's 16/3/06 12:02
16/3/06 12:16 mm Face 126,17 126,07 126,13 126,10 126,14 126,13 126,10 126,10
16/3/06 12:20 Tardoz 126,21 126,10 126,12 126,06 126,12 126,09 126,16 126,18

4 Pesagem inicial - m1
16/3/06 12:38 
16/3/06 12:44

gr 125,1929 124,6524 124,5006 124,3415 125,2630 123,9470 124,3817 125,3747

5 Secagem em estufa 02/4/06 07:04
6 Retirada dos CP's da estufa 03/4/06 07:04

7
Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no dessecador

03/4/06 07:05 
03/4/06 07:24

8
Pesagem após retirada da 
estufa - m2

03/4/06 07:25 
03/4/06 07:30

gr 125,0916 124,5485 124,3875 124,2253 125,1451 123,8423 124,2723 125,2731

10
Pesagem após colagem das 
pastilhas - m3

03/4/06 08:00 
03/4/06 08:09

gr 131,1726 130,5515 130,3239 130,3732 131,2730 130,1304 130,3737 131,1537

03/4/06 08:10 Face 1,360 2,019 1,937 1,971 2,060 2,264 2,174 3,215
03/4/06 08:21 Tardoz 1,370 2,016 1,931 1,984 2,056 2,267 2,173 3,207

12
Imersão em água fria por 48 
horas 03/4/06 08:22

13 Retirar os CP's da água fria 05/4/06 08:22
05/4/06 08:23
05/4/06 08:27
05/4/06 08:28 mm Face 1,365 2,023 1,942 1,975 2,064 2,269 2,179 3,220
05/4/06 08:43 Tardoz 1,373 2,020 1,936 1,989 2,061 2,272 2,178 3,212

16
Pesagem após retirada da 
água fria - m4

05/4/06 08:46 
05/4/06 08:51

gr 136,4467 135,2942 135,7460 135,7846 136,0203 134,9149 135,5152 135,4804

11
Registro inicial do relógio 
comparador - �o

mm

3 Medição do comprimento total 
dos CP's - �

9
Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

03/4/06 07:35 
03/4/05 07:58

14 CP's mantidos no meio 
ambiente

15 Medição - após a retirada da 
água fria - �1
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TABELA A12 (cont.) - EPU dos CP’s DF – Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em 
                                                               água fria.  

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

05/4/06 09:23 mm Face 1,364 2,023 1,942 1,975 2,064 2,269 2,179 3,220
05/4/06 09:35 Tardoz 1,373 2,020 1,936 1,989 2,061 2,272 2,178 3,212

18
Pesagem 1 hora após a 
retirada da água fria - m5

05/4/06 09:36 
05/4/06 09:43

gr 136,0700 134,9659 135,4661 135,5775 135,8077 134,6860 135,2842 135,1452

05/4/06 10:25 mm Face 1,364 2,023 1,941 1,975 2,064 2,268 2,178 3,219
05/4/06 10:37 Tardoz 1,373 2,020 1,935 1,988 2,060 2,271 2,177 3,211

20
Pesagem 2 horas após a 
retirada da água fria - m6

05/4/06 10:38 
05/4/06 10:44

gr 135,6838 134,4221 135,2021 135,3538 135,5919 134,4906 135,0607 134,8363

05/4/06 11:23 mm Face 1,363 2,023 1,941 1,975 2,064 2,268 2,178 3,219
05/4/06 11:33 Tardoz 1,372 2,020 1,935 1,988 2,060 2,271 2,177 3,211

22
Pesagem - 3 horas após a 
retirada da água fria - m7

05/4/06 11:34 
05/4/06 11:40

gr 135,4027 134,2414 135,0500 135,1926 135,4222 134,3130 134,8876 134,6416

0,037

�1 - �0 x 1.000 0,032 0,032 0,040 0,036 0,036 0,040 0,040 0,040
                 �

0,036

�2 - �0 x 1.000 0,028 0,032 0,040 0,036 0,036 0,040 0,040 0,040
                 �

Média = 0,031

�3 - �0 x 1.000 0,028 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
                 �

0,030

�4 - �0 x 1.000 0,020 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
                 �

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

Média =26

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

25

Medição - 2 horas após a 
retirada da água fria - �3

21
Medição final - 3 horas após a 
retirada da água fria - �4

Média =

Média =

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO (mm / m)

23

24

Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada da água fria, em relação ao 
comprimento total do CP

17 Medição - 1 hora após a 
retirada da água fria - �2

19

Procedimento
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TABELA A12 (cont.) - EPU dos CP’s DF – Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em    

                                                               água fria.  

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0870

m2 - m1   x 100 -0,0809 -0,0834 -0,0908 -0,0935 -0,0941 -0,0845 -0,0880 -0,0810
                 m1

3,9984

    m4 - m3       x 100 4,2162 3,8079 4,3590 4,3561 3,7934 3,8634 4,1373 3,4538
        m3 - (m3-m2)

3,7778

    m5 - m3       x 100 3,9151 3,5443 4,1340 4,1894 3,6236 3,6785 3,9514 3,1862
        m3 - (m3-m2)

3,5410

    m6 - m3       x 100 3,6063 3,1077 3,9218 4,0093 3,4511 3,5208 3,7716 2,9397
        m3 - (m3-m2)

3,3916

    m7 - m3       x 100 3,3816 2,9626 3,7995 3,8796 3,3155 3,3774 3,6323 2,7842
        m3 - (m3-m2)

27

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a retirada da água fria

Procedimento

Média =

Média =

Média =

VARIAÇÕES DE MASSA (%)

31

28

29

30

Média =Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem na retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial Média =
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TABELA A13 - EPU dos CP’s ER - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.     

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

06/4/06 15:30 
06/4/06 16:00

2 Identificação dos CP's 06/4/06 15:56
3 06/4/06 16:07 mm Face 99,18 99,12 99,12 99,16 99,03 99,10 99,05 99,11

06/4/06 16:11 Tardoz 99,16 99,19 99,28 99,10 99,08 99,24 99,12 99,25
4 Pesagem inicial - m1

12/4/06 12:30 
12/4/06 12:35

gr 177,7100 177,7262 175,8371 175,6624 167,6069 168,0335 167,3412 175,2322

5 Secagem em estufa 18/4/06 07:05
6 Retirada dos CP's da estufa 19/4/06 07:05
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
19/4/06 07:07 
19/4/06 07:22

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

19/4/06 07:24 
19/4/06 07:29

gr 177,6908 177,7043 175,8129 175,6377 167,5877 168,0033 167,3156 175,2100

9 Requeima 19/4/06 07:31 
19/4/06 12:11

19/4/06 12:12

19/4/06 13:23

11 Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no dessecador

19/4/06 13:24 
19/4/06 13:41

12 Pesagem 3 - m3 19/4/06 13:42 
19/4/06 13:48

gr 177,6800 177,6721 175,7946 175,6239 167,5740 167,9760 167,2960 175,1948

19/4/06 13:49

19/4/06 14:12
14 Pesagem após colagem das 

pastilhas - m4

19/4/06 14:13 
19/4/06 14:20

gr 183,5926 183,7359 182,1550 181,7167 173,6507 174,3236 173,2429 181,0538

Medição do comprimento total 
dos CP's - �

10 Deixar esfriar os corpos-de-
prova dentro da mufla, 
retirando-os quando a 
temperatura atingir 70°C 

Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

13
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TABELA A13 (cont.) - EPU dos CP’s ER - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.     

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

19/4/06 14:21 mm Face 1,624 1,941 2,440 1,970 1,761 1,912 1,876 1,855
19/4/06 14:29 Tardoz 1,623 1,930 2,434 1,971 1,765 1,908 1,867 1,871

16 Tratamento em água fervente 19/4/06 14:30
17 Retirar os CP's da água 

fervente
20/4/06 14:30

Equilíbrio térmico - CP's 20/4/06 14:31
mantidos no meio ambiente 20/4/06 14:40

20/4/06 14:41 mm Face 1,631 1,948 2,448 1,976 1,768 1,919 1,882 1,862

20/4/06 14:50 Tardoz 1,630 1,936 2,442 1,977 1,772 1,915 1,874 1,877

20 Pesagem após retirada do 
tratamento em água fervente- 
m5

20/4/06 14:51 
20/4/06 14:57

gr 183,7106 183,9423 182,3555 181,9183 173,8446 174,8671 173,5014 181,2117

20/4/06 15:31 mm Face 1,630 1,947 2,447 1,975 1,767 1,918 1,881 1,861

20/4/06 15:41 Tardoz 1,629 1,935 2,441 1,976 1,771 1,914 1,873 1,876

22 Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m6

20/4/06 15:42 
20/4/06 15:48

gr 183,6837 183,8617 182,3330 181,8746 173,7723 174,734 173,4473 181,1938

20/4/06 16:31 mm Face 1,629 1,946 2,446 1,974 1,766 1,917 1,880 1,861

20/4/06 16:46 Tardoz 1,628 1,934 2,441 1,975 1,770 1,913 1,873 1,875

24 Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m7

20/4/06 16:47 
20/4/06 16:52

gr 183,6773 183,8526 182,3232 181,8646 173,7620 174,7050 173,4342 181,1842

20/4/06 17:31 mm Face 1,629 1,946 2,445 1,974 1,765 1,917 1,880 1,861

20/4/06 17:40 Tardoz 1,628 1,934 2,440 1,975 1,770 1,913 1,873 1,875

26 Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m8

20/4/06 17:41 
20/4/06 17:46

gr 183,6731 183,8473 182,3163 181,8600 173,7557 174,6921 173,4271 181,1808

18

21

Registro inicial do relógio 
comparador - �o

19 Medição - após a retirada do 
tratamento em água fervente - 
�1

15

Medição - 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �2

23 Medição - 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �3

25 Medição final - 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �4
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TABELA A13 (cont.) - EPU dos CP’s ER - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.     

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

0,069

�1 - �0 x 1.000 0,071 0,066 0,081 0,061 0,071 0,071 0,066 0,066
                 �

0,059

�2 - �0 x 1.000 0,061 0,055 0,071 0,050 0,061 0,061 0,056 0,055
                 �

0,050

�3 - �0 x 1.000 0,050 0,045 0,066 0,040 0,050 0,050 0,050 0,050
                 �

0,049

�4 - �0 x 1.000 0,050 0,045 0,055 0,040 0,045 0,050 0,050 0,050
                 �

Procedimento

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

28

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

Média =

Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =

Média =29

30

27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 197

TABELA A13 (cont.) - EPU dos CP’s ER - Ensaio com requeima e tratamento em água fervente.     

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

Média = -0,0245
 m3 - m1   x 100 -0,0169 -0,0304 -0,0242 -0,0219 -0,0196 -0,0342 -0,0270 -0,0213

                 m1

Média = 0,1369

     m5 - m4      x 100 0,0664 0,1162 0,1141 0,1148 0,1157 0,3236 0,1545 0,0901
          m4(m4-m3)

Média = 0,1040

     m6 - m4       x 100 0,0513 0,0708 0,1013 0,0899 0,0726 0,2443 0,1222 0,0799
          m4(m4-m3)

Média = 0,0969

     m7 - m4       x 100 0,0477 0,0657 0,0957 0,0842 0,0664 0,2271 0,1143 0,0744
          m4(m4-m3)

Média = 0,0932

     m8 - m4        x 100 0,0453 0,0627 0,0918 0,0816 0,0627 0,2194 0,1101 0,0725
          m4(m4-m3)

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem inicial

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem após a retirada do tratamento em água 
fervente

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

Procedimento

35

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 1 hora após a retirada do tratamento em água 
fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 2 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da mufla e a pesagem 3 horas após a retirada do tratamento em 
água fervente

34

33

32

31
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TABELA A14 - EPU dos CP’s E - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

06/4/06 14:25 
06/4/06 15:40

2 Identificação dos CP's 06/4/06 15:55
06/4/06 16:02 mm Face 99,97 100,18 100,00 100,07 100,02 99,96 100,05 100,19
06/4/06 16:06 Tardoz 99,93 100,32 100,02 100,00 100,16 100,17 100,01 100,07

4 Pesagem inicial - m1
06/4/06 16:32 
06/4/06 16:42

gr 177,4927 177,7449 168,6563 168,4500 177,2048 174,5220 170,8936 169,0743

5 Secagem em estufa 10/4/06 07:04
6 Retirada dos CP's da estufa 11/4/06 07:04
7 Equilíbrio térmico - CP's 

mantidos no dessecador
11/4/06 07:06 
11/4/06 07:24

8 Pesagem após retirada da 
estufa - m2

11/4/06 07:25 
11/4/06 07:32

gr 177,4772 177,7250 168,6345 168,4259 177,1909 174,5005 170,8728 169,0544

11/4/06 07:33

11/4/06 07:58
10 Pesagem após colagem das 

pastilhas - m3

11/4/06 07:59 
11/4/06 08:06

gr 183,8765 183,8319 174,7236 174,2903 183,1265 180,4980 177,0211 175,1318

11/4/06 08:07 Face 2,283 2,391 2,290 2,065 2,233 2,223 2,686 2,438
11/4/06 08:15 Tardoz 2,288 2,392 2,285 2,072 2,236 2,223 2,684 2,436

12 Tratamento em água fervente 11/4/06 08:18
13 Retirar os CP's da água 

fervente
12/4/06 08:18

12/4/06 08:19
12/4/06 08:24

12/4/06 08:25 mm Face 2,289 2,396 2,295 2,070 2,237 2,228 2,691 2,443

12/4/06 08:35 Tardoz 2,293 2,395 2,290 2,077 2,240 2,228 2,689 2,441

16 Pesagem após retirada do 
tratamento em água fervente - 
m4

12/4/06 08:36 
12/4/06 08:42

gr 183,9406 184,0436 174,8745 174,4807 183,2439 180,6059 177,1207 175,2200

Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no meio ambiente

15 Medição - após a retirada do 
tratamento em água fervente - 
�1

3 Medição do comprimento total 
dos CP's - �

9 Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

11 Registro inicial do relógio 
comparador - �o

mm

14
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TABELA A14 (cont.) - EPU dos CP’s E - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

12/4/06 09:19 mm Face 2,287 2,395 2,294 2,069 2,236 2,227 2,690 2,442

12/4/06 09:32 Tardoz 2,291 2,394 2,289 2,076 2,239 2,227 2,688 2,440

18 Pesagem 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m5

12/4/06 09:33 
12/4/06 09:40

gr 183,9163 183,9115 174,8337 174,3845 183,1810 180,5919 177,1012 175,2025

12/4/06 10:19 mm Face 2,286 2,395 2,293 2,068 2,236 2,226 2,689 2,441

12/4/06 10:29 Tardoz 2,291 2,394 2,288 2,075 2,239 2,226 2,687 2,439

20 Pesagem 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m6

12/4/06 10:30 
12/4/06 10:37

gr 183,9132 183,9028 174,8252 174,3756 183,1733 180,5847 177,0948 175,1962

12/4/06 11:17 mm Face 2,286 2,395 2,293 2,068 2,236 2,226 2,689 2,441

12/4/06 11:27 Tardoz 2,291 2,394 2,288 2,075 2,239 2,226 2,687 2,439

22 Pesagem 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - m7

12/4/06 11:28 
12/4/06 11:35

gr 183,9103 183,8966 174,8184 174,3708 183,1700 180,5807 177,0908 175,1925

19 Medição - 2 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �3

21 Medição final - 3 horas após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �4

17 Medição - 1 hora após a 
retirada do tratamento em 
água fervente - �2
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TABELA A14 (cont.) - EPU dos CP’s E - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

0,048

�1 - �0 x 1.000 0,055 0,040 0,050 0,050 0,040 0,050 0,050 0,050
                 �

0,037

�2 - �0 x 1.000 0,035 0,030 0,040 0,040 0,030 0,040 0,040 0,040
                 �

0,030

�3 - �0 x 1.000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
                 �

0,030

�4 - �0 x 1.000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
                 �

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Média =24

Média =25

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO ( mm / m )

23 Média =Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP

Procedimento

26
Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada do tratamento em água fervente, em 
relação ao comprimento total do CP
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TABELA A14 (cont.) - EPU dos CP’s E - Ensaio sem requeima e com tratamento em água fervente. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0114
m2 - m1  x 100 -0,0087 -0,0112 -0,0129 -0,0143 -0,0078 -0,0123 -0,0122 -0,0118

                 m1

0,0745

    m4 - m3      x 100 0,0361 0,1191 0,0895 0,1130 0,0663 0,0618 0,0583 0,0522
        m3 - (m3-m2)

0,0452

    m5 - m3      x 100 0,0224 0,0448 0,0653 0,0559 0,0308 0,0538 0,0469 0,0418
        m3 - (m3-m2)

0,0411

    m6 - m3      x 100 0,0207 0,0399 0,0602 0,0506 0,0264 0,0497 0,0431 0,0381
        m3 - (m3-m2)

0,0385

    m7 - m3      x 100 0,0190 0,0364 0,0562 0,0478 0,0245 0,0474 0,0408 0,0359
        m3 - (m3-m2)

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a retirada do 
tratamento em água fervente

30

31

VARIAÇÕES DE MASSA ( % )

28

Média =

Média =

Média =

Média =

Média =

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

29

27

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem na retirada do tratamento em água 
fervente

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a retirada do 
tratamento em água fervente

Procedimento
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TABELA A15 - EPU dos CP’s EF – Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas com imersão em água fria. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Preparação dos CP's - corte 
de dois cantos opostos

03/5/06 15:00

2 Identificação dos CP's 04/5/06 09:11
04/5/06 09:12 mm Face 98,23 98,32 98,58 98,51 98,33 98,30 98,51 98,18
04/5/06 09:22 Tardoz 98,28 98,44 98,39 98,31 98,45 98,38 98,48 98,26

4 Pesagem inicial - m1
04/5/06 09:29 
04/5/06 09:35

gr 183,1543 174,5906 174,7910 181,3180 178,3510 182,1881 169,2637 172,1042

5 Secagem em estufa 07/5/06 07:09
6 Retirada dos CP's da estufa 08/5/06 07:09

7
Equilíbrio térmico - CP's 
mantidos no dessecador

08/5/06 07:10 
08/5/06 07:24

8
Pesagem após retirada da 
estufa - m2

08/5/06 07:25 
08/5/06 07:32

gr 183,1330 174,5647 174,7613 181,3022 178,3204 182,1656 169,2332 172,0200

08/5/06 07:33

08/5/06 07:54

10
Pesagem após colagem das 
pastilhas - m3

08/5/06 07:55 
08/5/06 08:02

gr 189,0251 180,4865 180,6573 187,3173 184,0315 187,8915 174,9861 177,9442

08/5/06 08:33 Face 1,614 1,583 1,708 2,076 1,349 1,360 1,542 1,804
08/5/06 08:41 Tardoz 1,613 1,580 1,701 2,074 1,354 1,369 1,547 1,810

12
Imersão em água fria por 48 
horas 08/5/06 08:42

13 Retirar os CP's da água fria 10/5/06 08:42
10/5/06 08:43
10/5/06 08:50
10/5/06 08:51 mm Face 1,619 1,588 1,714 2,082 1,354 1,365 1,546 1,809
10/5/06 09:07 Tardoz 1,618 1,585 1,706 2,080 1,360 1,375 1,552 1,816

16
Pesagem após retirada da 
água fria - m4

10/5/06 09:08 
10/5/06 09:15

gr 189,3734 180,97 181,2464 187,6302 184,4557 188,4000 175,8064 178,4366

11
Registro inicial do relógio 
comparador - �o

mm

14

3 Medição do comprimento total 
dos CP's - �

9
Preparação dos CP's - 
colagem das pastilhas de aço 
inox

CP's mantidos no meio 
ambiente

15 Medição - após a retirada da 
água fria - �1
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TABELA A15 (cont.) - EPU dos CP’s EF – Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas imersão em  

                                                                   água fria. 

Item Procedimento Data / hora Un. Vista 1 2 3 4 5 6 7 8

10/5/06 09:42 mm Face 1,618 1,587 1,713 2,081 1,353 1,365 1,545 1,808
10/5/06 09:59 Tardoz 1,616 1,584 1,705 2,079 1,359 1,374 1,551 1,815

18
Pesagem 1 hora após a 
retirada da água fria - m5

10/5/06 10:00 
10/5/06 10:06

gr 189,1240 180,7214 181,0349 187,3973 184,2032 188,1930 175,5954 178,1507

10/5/06 10:42 mm Face 1,617 1,586 1,712 2,080 1,352 1,364 1,544 1,807
10/5/06 10:59 Tardoz 1,616 1,584 1,704 2,078 1,358 1,373 1,550 1,814

20
Pesagem 2 horas após a 
retirada da água fria - m6

10/5/06 11:00 
10/5/06 11:05

gr 189,1038 180,6062 180,9040 187,3576 184,1400 188,0518 175,4025 178,0600

10/5/06 11:42 mm Face 1,617 1,586 1,711 2,079 1,352 1,363 1,544 1,807
10/5/06 11:53 Tardoz 1,616 1,583 1,704 2,077 1,357 1,373 1,550 1,813

22
Pesagem - 3 horas após a 
retirada da água fria - m7

10/5/06 11:54 
10/5/06 12:00

gr 189,0968 180,5916 180,8800 187,3456 184,1275 188,0239 175,3577 178,0504

0,054

�1 - �0 x 1.000 0,051 0,051 0,056 0,061 0,056 0,056 0,046 0,056
                 �

0,044

�2 - �0 x 1.000 0,036 0,041 0,046 0,051 0,046 0,051 0,036 0,046
                 �

0,035

�3 - �0 x 1.000 0,031 0,036 0,036 0,041 0,036 0,041 0,025 0,036
                 �

0,030

�4 - �0 x 1.000 0,031 0,030 0,030 0,030 0,030 0,036 0,025 0,031
                 �

Média =Variação entre a medição inicial e a medição 3 horas após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

23 Variação do comprimento entre a medição inicial e a medição na retirada da água fria, em relação ao 
comprimento total do CP

Média =

26

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 1 hora após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

Média =

Variação entre a medição inicial e a medição 2 horas após a retirada da água fria, em relação ao comprimento 
total do CP

Medição - 1 hora após a 
retirada da água fria - �2

24

25

21
Medição final - 3 horas após a 
retirada da água fria - �4

VARIAÇÕES DE COMPRIMENTO (mm / m)

19
Medição - 2 horas após a 
retirada da água fria - �3

17
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TABELA A15 (cont.) - EPU dos CP’s EF – Ensaio sem requeima nem tratamento em água fervente, mas imersão em  

                                                                   água fria. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

-0,0186
m2 - m1   x 100 -0,0116 -0,0148 -0,0170 -0,0087 -0,0172 -0,0123 -0,0180 -0,0489

                 m1

0,2831

    m4 - m3       x 100 0,1902 0,2770 0,3371 0,1726 0,2379 0,2791 0,4847 0,2862
        m3 - (m3-m2)

0,1488

    m5 - m3       x 100 0,0540 0,1346 0,2161 0,0441 0,0963 0,1655 0,3600 0,1200
        m3 - (m3-m2)

0,0921

    m6 - m3       x 100 0,0430 0,0686 0,1412 0,0222 0,0608 0,0880 0,2461 0,0673
        m3 - (m3-m2)

0,0813

    m7 - m3       x 100 0,0392 0,0602 0,1274 0,0156 0,0538 0,0727 0,2196 0,0617
        m3 - (m3-m2)

Procedimento

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 1 hora após a retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 2 horas após a retirada da água fria

Média =

Média =

27

Média =

Média =

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem na retirada da água fria

VARIAÇÕES DE MASSA (%)

31

28

29

30

Variação da massa entre a pesagem na retirada da estufa e a pesagem 3 horas após a retirada da água fria

Variação da massa entre a pesagem após a retirada da estufa e a pesagem inicial

Média =

 
 
 
 
 
 


