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RESUMO

Para que o revestimento de pisos e paredes internos e externos com placas cerâmicas
apresente desempenho satisfatório, é necessário um controle de qualidade desde o
projeto de execução, incluindo a alvenaria, a base para o revestimento cerâmico, as
argamassas empregadas no assentamento e na execução das juntas, as placas cerâmicas,
até a mão de obra.

As Normas existentes sobre azulejos e pisos foram recentemente modificadas, resultando
em uma única Norma que abrange todo o material cerâmico usado para revestimento.
Entre os métodos de ensaio propostos pela nova normalização está o da determinação da
expansão por umidade - EPU, não citado na antiga normalização, mas de muita
importância em placas cerâmicas aplicadas em áreas úmidas.

A determinação da expansão por umidade, de acordo com a NBR 13818, é realizada
pelo método da fervura, procurando-se estimar qual ao comportamento da placa
cerâmica ao longo do tempo, após assentada.

Alguns estudos de caso acompanhados pelos autores levam a crer que o método da
fervura não consegue representar realmente a expansão ocorrida. Foi então realizado um
estudo com placas cerâmicas usadas, ensaiadas pelo método da autoclave, com variação
da pressão e da duração do tratamento em autoclave, em comparação ao método da
fervura, para se chegar mais próximo da expansão por umidade real. Os resultados
permitem sugerir uma reavaliação do método de ensaio normalizado.
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