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1.RESUMO 

Com o avanço da tecnologia na indústria da construção civil e com 

as preocupações com o meio ambiente, a procura por novos materiais com 

características sustentáveis, mais econômicos e mais eficientes é bastante 

considerável no cenário atual. Visando esses indicativos o presente trabalho 

tem como objetivo analisar por meio dos ensaios de compressão simples, o 

comportamento de novos materiais para a realização do capeamento de corpos 

de prova. Foram realizados testes com o poliestireno expandido 

(isopor), pois pesquisas apontam que se trata de um material reciclável, pouco 

ofensivo ao meio ambiente e que contem uma excelente resistência 

mecânica e com o poliuretano expandido por sua proximidade física com o 

isopor, fácil acessibilidade e pela sua praticidade com a produção dos moldes 

de capeamento. Para tais estudos foram moldados, no laboratório de materiais 

da Universidade Santa Cecília, 4 corpos de prova de argamassa para utilização 

de cada material, com dimensões de 5x10 cm, para realização do ensaio de 

compressão axial com ênfase na execução do capeamento. Os testes serão 

divididos em três grupos, sendo assim, o primeiro grupo formado por 4 corpos 

de prova sem a realização de qualquer tipo de capeamento. Seguido pelo 

segundo grupo com o intuito de coletar informações sobre os métodos usuais 

de capeamento, formado por 12 corpos de prova, 4 para a utilização do 

cimento e água, 4 para o uso do neoprene e 4 para a execução com o 

enxofre. Por fim os últimos testes foram realizados com materiais novos, 

sendo utilizados 12 corpos de prova, 8 para o capeamento com o 

isopor (divididos em duas formas de fabricação) e 4 para a utilização do 

poliuretano expandido, com a finalidade de identificação da viabilidade do 

material para o uso no capeamento de corpos de prova.  

2.INTRODUÇÃO 

O concreto para fins estruturais deve ter definidas todas as características e 

propriedades de maneira explícita antes do início das operações de 

concretagem (NBR 12655, 2006).A determinação da resistência à compressão 

simples através da utilização de moldagem de corpos de prova e a verificação 

da resistência do concreto na estrutura através de ensaios destrutivos são 

métodos utilizados em laboratório para o controle tecnológico do concreto. O 



controle estatístico periódico das resistências é necessário para sugerir 

adaptações ao traço do material e para sua realização é necessária a aplicação 

do processo de capeamento.  (PETRUCCI, 1998). Para se ter um valor de 

resistência aceitável, os eixos do corpo de prova devem estar alinhados para 

que a força seja distribuida por um todo, por isso existe o capeamento, para 

poder regularizar os eixos quando não moldados de forma correta. 

3.OBJETIVOS 

Abordar a importância da realização do capeamento para testes de 

compressão com corpos de prova, expondo os riscos existentes pela não 

realização do processo e elaborar a execução do capeamento com dois novos 

materiais, o Isopor em duas fases de fabricação e o Poliuretano expandido. 

Esses novos métodos serão estudados por meio da comparação com os 

métodos já existentes, na realização do ensaio de compressão axial. 

4.METODOLOGIA 

Serão moldados, de acordo com a NBR 5738/2003, 28 corpos de prova de 

argamassa, passarão pelo processo de secagem e cura (todos moldados na 

mesma data para atingirem condições iguais de resistência), e serão rompidos, 

com o intuito de estudar a diferença na fissuração em cada método de 

capeamento. Serão rompidos em 7 grupos de 4 corpos de prova. O primeiro 

será feito sem o capeamento, os próximos três serão feitos pelos métodos de 

cimento e água, enxofre e neoprene (já existentes), e os três últimos pelos 

novos métodos, com o uso do Isopor em duas fases e do Poliuretano 

expandido. Ao fim da realização dos ensaios, será feito um estudo de 

comparação entre eles, com o intuito de verificar a possibilidade de tornar usual 

os novos métodos e mostrar a importância da realização do capeamento nos 

corpos de prova. 

5.DESENVOLVIMENTO 

O capeamento é o processo de nivelamento do corpo de prova. Para ser feito o 

nivelamento, são feitas camadas de 3 até 6 mm na parte superior e na parte 

inferior do corpo. Essas camadas podem ser feitas com três materiais 

diferentes: cimento e água, enxofre e neoprene. Esse processo é feito, para 



que ao ocorrer a compressão axial, o corpo de prova consiga absorver a carga 

exercida por inteiro, distribuindo-a uniformemente por toda a superfície do 

corpo, apresentando fissuras ideais durante seu processo, chegando por fim, 

no rompimento. Os desvios do eixo do corpo-de-prova já são suficientes para 

causar uma excentricidade pelo carregamento não uniforme e, 

consequentemente, uma diminuição da resistência final, causando variações 

indesejadas no ensaio. Para a execução do capeamento com cimento e água, 

é produzida uma massa homogênea feita por cimento e água e depositada em 

um molde de capeamento (esse molde deve ter uma fina camada de óleo 

mineral aplicada no seu interior para que na extração do corpo ele saia com 

facilidade). Após esse processo, é colocado o corpo-de-prova sobre o molde e 

deixando-o até o endurecimento da massa, para que seja possível a remoção 

do CP do molde junto com a camada de capeamento. O método do enxofre é 

feito da mesma maneira, trocando apenas o cimento e água por enxofre no 

estado líquido. O uso dos novos materiais para capear serão feitos da mesma 

forma que o método do neoprene, serão produzidos círculos com o mesmo 

diâmetro do corpo de prova e com a espessura desejada no ensaio (entre 3 e 6 

mm). 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se que através dos resultados obtidos nos ensaios de laboratório, 

obtenhamos os parâmetros de resistência necessários para a comprovação da 

eficiência do isopor e poliuretano expandido como capeamento. Com a 

confirmação da melhoria no comportamento dos ensaios de capeamento 

alcançaremos um material mais sustentável e prático na área da construção 

civil 
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