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RESUMO 

 

A constante evolução da tecnologia na construção civil e a demanda cada vez maior 

das construtoras em ter a disposição soluções técnicas a preços acessíveis faz com que 

as empresas que atuam no desenvolvimento destas tecnologias, mais precisamente, 

na produção de argamassas tenham que desenvolver produtos com qualidades e 

características que atendam tal demanda. A segurança técnica aliada a produtos para 

fins específicos fazem com que a argamassa estabilizada dosada em central seja 

apresentada como uma boa solução. As características desta argamassa em manter 

suas propriedades no estado fresco por um período maior, podendo chegar a 60 h 

fazem com que as obras se mantenham abastecidas em toda a sua jornada de 

trabalho, aumentando a sua produtividade. Neste trabalho foram avaliadas além da 

argamassa estabilizada, outras três argamassas, sendo duas industrializadas e uma 

produzida em betoneira, a partir de um traço comumente utilizado em obra. Desta 

maneira foi traçado um comparativo avaliando as argamassas durante todo o seu 

tempo de utilização no estado fresco, bem como a interferência deste tempo nas 

propriedades do estado endurecido. Os resultados mostraram que existe sim uma 

variação no estado endurecido acarretada pelo tempo de utilização no estado fresco, 

porém os resultados apresentados pela argamassa estabilizada obedeceram todos os 

parâmetros estipulados por norma em qualquer um dos intervalos de tempo 

propostos, o que não ocorreu em sua totalidade com as demais argamassas ensaiadas. 

A partir daí foi possível concluir que a argamassa estabilizada dosada em central se 

confirma como uma solução tecnológica viável e confiável dentro do canteiro de obras. 

 

Palavras chave: argamassa estabilizada, desempenho, propriedades. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The constant advancement of technology in civil construction and the demand of 

contractors to be able to use technological solutions at accessible cost force 

companies that develop this technology to work very hard. Particularly talking about 

mortars, there is a need for better products with specific characteristics to fit a number 

of construction and performance requirements. A proposed stabilized mortar designed 

and prepared in a mixing plant is presented as a solution. One of its main properties is 

the capacity ok keeping its fresh state for a longer time, up to about 60 hours. This 

situation allows for the job site to be supplied by mortar during a period of two work 

days thus increasing the job productivity. In this paper three other mortar mixtures 

were also studied: two of them are industrially produced and the other is a commonly 

in place mixed mortar based on well-known proportion of basic construction materials. 

A comparison of these four mortars was done taking into account their behavior in the 

fresh state, and the influence of the time while fresh in the hardened state. The results 

herein show that for the four mortar mixes tested, there is a change in performance 

that depends on the time of placement while in the fresh state. It was observed that 

the proposed stabilized mortar from the mixing plant fulfilled all standards 

specifications, for any of the time intervals tested. On the other hand, all three other 

mortars lack such a performance in different ways. As a conclusion, the stabilized 

mortar here under consideration can be taken as a good mixture, technologically 

adequate for regular purposes in civil construction. 

 

Keywords: stabilized mortar, performance, properties. 
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1. INTRODUÇÃO 

Há mais de 3000 anos, as civilizações fenícias, gregas e romanas utilizavam argamassas 

hidráulicas, ou seja, misturas de materiais ligantes, as cinzas vulcânicas, com materiais 

inertes (agregados), para a pavimentação das edificações da época e para assentar e 

revestir os blocos que formavam as paredes e muros das mesmas (MIRANDA, 2009). 

No Brasil, a argamassa passou a ser utilizada no primeiro século de nossa colonização 

no assentamento de alvenaria de pedra, muito utilizada na época. O ligante utilizado 

inicialmente era a cal, que era obtida pela queima de conchas e mariscos. Menos 

utilizado, o óleo de baleia também era incorporado na mistura como aglomerante em 

argamassas de assentamento (WESTPHAL, 2014). 

As misturas de aditivos são conhecidas desde a antiguidade, por melhorar o 

desempenho pretendido com as argamassas. Os romanos, por exemplo, utilizavam o 

sangue, a banha e o leite como aditivos nas argamassas hidráulicas, talvez com o 

intuito de melhorar a sua trabalhabilidade. Atualmente, sabe-se que estas substâncias 

provocam a introdução de ar na argamassa, o que pode ter contribuído para a duração 

das edificações Romanas (MIRANDA, 2009). 

Hoje em dia, as edificações no Brasil estão passando por um processo de evolução e 

desenvolvimento em função do contexto e das transformações econômicas e sociais 

que atingem o país. 

Segundo MELO (2009), o momento de expansão dos setores da construção civil é 

propício. Esse cenário além de atender essa demanda específica, poderá solucionar 

problemas recorrentes que ainda apresentam-se sem solução. Hoje não há uma 

infraestrutura que comporte tal evolução, além do que novos conceitos de 

sustentabilidade estão sendo empregados nas edificações e com isso as estruturas já 

existentes estão tendo que se adaptar. Desta maneira o desenvolvimento tecnológico 

da construção civil passa por uma radical mudança, como o mercado se torna cada vez 

mais competitivo e exigente em relação ao produto final ofertado, as construtoras 
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estão obrigadas a buscar meios de acompanharem esta evolução, mantendo a 

qualidade dos seus serviços e reduzindo prazos e custos. 

O desempenho das argamassas, segundo a NBR 15575 (2013) está diretamente ligada 

à qualidade dos materiais constituintes, sendo que esses materiais devem ser de fácil 

acesso, obtenção e devem ser homologados. 

Em termos de argamassa, há várias definições, como a descrita na NBR 13281, 

“argamassa é uma mistura homogênea de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) 

inorgânico(s) e água, contendo ou não aditivos ou adições, com propriedades de 

aderência e endurecimento, podendo ser dosada em obra ou em instalação própria 

(argamassa industrializada)”, ou de YAZIGI (2006) que a definiu de acordo com sua 

função, onde a variação da mistura entre aglomerante, agregados, aditivos e água 

pode atender necessidades específicas. 

A importância do aprofundamento sobre as características e as propriedades das 

argamassas justifica-se por ser um dos produtos mais consumidos na construção civil. 

Elas são encontradas em revestimentos e assentamentos de alvenarias e como 

produto básico para outras finalidades (YOSHIDA e BARROS 1995). 

A principal função da argamassa é absorver e transmitir as tensões atuantes não 

estruturais, de forma a unir e a solidarizar as unidades, criando uma estrutura única. 

Outras funções também conhecidas das argamassas são as de correções de 

imperfeições como nos revestimentos internos e externos de paredes, e na 

compensação das irregularidades das peças (MOHAMED et al., 2010).  

A utilização de métodos retrógrados na produção de argamassas é um dos principais 

motivos da incidência de manifestações patológicas posteriores, segundo SABBATINI e 

BAÍA, (2008). O desperdício de materiais durante a estocagem e a perda de tempo 

para a produção da argamassa, sem contar com a falta de controle tecnológico efetivo 

nas obras, gera uma falta de padronização no produto pronto e, consequentemente 

uma variação na qualidade da argamassa (MANN NETO, ANDRADE e SOTO, 2010). 
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Pesquisas vêm sendo desenvolvidas na construção civil com a finalidade de adequar os 

materiais disponíveis nas regiões e viabilizar os seus usos corretamente. Assim, a busca 

por novos produtos e soluções devem apresentar vantagens técnicas e econômicas e, 

ainda, se adequar às necessidades e às características exigidas pelo mercado. Desta 

maneira um novo produto para ser aceito pelo mercado da construção civil, precisa ser 

resistente, durável e de boa trabalhabilidade, além de apresentar um custo 

competitivo (GRANDI, 1997). 

Dentre os tipos de argamassas empregados nas construções e suas propriedades, as de 

revestimento apresentam como funções: proteger os elementos de vedação dos 

edifícios da ação direta dos agentes agressivos; auxiliar na manutenção das 

propriedades intrínsecas das estruturas, como o isolamento termo acústico e a 

estanqueidade à água; regularizar as superfícies dos elementos de vedação; e 

contribuir com a estética dos elementos revestidos (GUIMARÃES, 2002). 

Segundo SOFIA e NASCIMENTO (2006), com o uso de aditivos mais estáveis, a 

argamassa pré-misturada ganhou mercado. Os principais tipos de argamassas 

industrializadas existentes no mercado são: 

• pré-misturadas, com materiais secos misturados e dosados, requerendo para 

seu uso, somente, a adição de água no local de trabalho;  

• preparada para a mistura - incluem as argamassas de cal e areia, que requerem, 

às vezes, outro ligante e, sempre, alguma água no local para utilização;  

• pronta para uso - usada tal como é fornecida pela fábrica, sem qualquer adição. 

Como é o caso da argamassa estabilizada; e 

• ensacadas - misturas de agregados e aglomerantes com ou sem aditivos, 

prontas para uso, após a adição e mistura de agua, no próprio saco, ou no local de 

trabalho. Estas são utilizadas para assentamento e revestimento.  

Como as argamassas industrializadas são produtos que já vêm com um controle 

tecnológico de fábrica, são menores as chances de se cometer erros de dosagem e de 
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desperdício de materiais no canteiro de obras, o que afeta diretamente a qualidade e o 

custo final do empreendimento (SILVA, 2008). 

A industrialização das argamassas começou na década de 50, no entanto somente 

após o desenvolvimento dos aditivos nos anos 70 é que foi introduzida na Alemanha 

uma argamassa pronta capaz de manter as suas características no estado fresco por 

um período de tempo maior, a argamassa estabilizada. Esta foi utilizada na América 

pela primeira vez no Canadá, em 1980 e nos Estados Unidos em 1982 (PANARESE, 

KOSMATKA e RANDALL, 1991). 

De acordo com NETO e DJANIKIAN (1999), os estudos sobre argamassas dosadas em 

central no Brasil começaram a surgir no final dos anos 70. Desta maneira a argamassa 

estabilizada sofreu um maior desenvolvimento e retornou ao mercado com boa 

aceitação da indústria da construção civil em meados da década de 80. Se comparada 

às outras argamassas o sistema empregado na argamassa dosada em central ainda 

apresentava uma pequena porcentagem de utilização. Em 1999, por exemplo, as 

argamassas usinadas estabilizadas representavam algo em torno de 1% em volume 

(NETO E DJANIKIAN, 1999). 

Em 2010, a cidade de Florianópolis, SC teve a primeira central inaugurada para a 

produção da argamassa estabilizada. Em Curitiba, o desenvolvimento desta argamassa 

se deu a partir do ano de 2009 (FERNANDES, 2011). 

As argamassas estabilizadas produzidas em centrais dosadoras são compostas por 

ligantes hidráulicos, agregados e aditivos que melhoram suas características no estado 

fresco sem alterar suas propriedades no estado endurecido, essas argamassas passam 

por um rígido controle de qualidade (BARCELOS, 2011). 

A argamassa estabilizada é uma argamassa pronta para uso. É entregue úmida, em 

caixas metálicas e se mantem trabalhável de 12 a 60 horas. Para promover um tempo 

maior de utilização dois aditivos são utilizados na argamassa, um incorporador de ar, 

melhorando sua plasticidade e outro aditivo estabilizador que confere um tempo 

maior de uso (GRUPO HOBI, 2014). 
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A utilização de aditivos inibidores de hidratação em argamassas de revestimento 

promove um aumento na plasticidade da argamassa por um período de tempo maior, 

pois atuam diretamente sobre o tempo de pega do cimento. COUTO (2011) citou que o 

aditivo estabilizador reduz significativamente a resistência da argamassa quando usado 

em quantidades excessivas. 

Segundo MEHTA e MONTEIRO (2008), os aditivos estabilizadores ou retardadores, 

interferem diretamente nas reações químicas de hidratação do cimento, onde os 

produtos de hidratação se cristalizam e os fenômenos de endurecimento, pega e 

endurecimento estão ligados aos diferentes estágios do processo progressivo de 

cristalização. 

Outros aditivos como os incorporadores de ar são utilizados na produção da argamassa 

estabilizada, de acordo com CARASEK (2010), os aditivos incorporadores de ar, que são 

substâncias tensoativas, ou seja, diminuem a tensão superficial e modificam a reologia 

das argamassas pela inserção de pequenas bolhas de ar, conferindo uma melhor 

plasticidade. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Principal 

O objetivo principal desta pesquisa foi avaliar o desempenho técnico da argamassa 

estabilizada dosada em central e caracterizá-la utilizando-se de ensaios físicos nos 

estados a fresco e endurecido, comparando-a a outros tipos de argamassa como as 

industrializadas e argamassas produzidas em obra. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Caracterizar com base nas normas vigentes, a argamassa estabilizada dosada 

em central, em comparação aos outros tipos de argamassas, como as 

industrializadas e produzidas em obra; 

• Avaliar o desempenho técnico da argamassa estabilizada dosada em central em 

comparação às industrializadas e produzidas em obra, no estado fresco, a partir 

de ensaios de índice de consistência, teor de ar incorporado, “squeeze flow”, 

retenção de água em intervalos de tempo diferentes; 

• Medir o desempenho técnico no estado endurecido da argamassa estabilizada 

dosada em central, em comparação às argamassas industrializadas e de 

cimento, areia e cal, produzidas em obra por intermédio dos ensaios de 

resistência à compressão, tração na flexão, retração plástica em barras, 

permeabilidade por meio de capilaridade, módulo de elasticidade dinâmico, 

com suas moldagens em intervalos de tempo diferente; 

• Propor a atualização das referências técnicas ou especificações para a 

argamassa estabilizada dosada em central, com base nos resultados obtidos. 
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3. ESTRUTURA DA PESQUISA 

O estudo foi organizado nos seguintes tópicos. 

INTRODUÇÃO: está apresentada uma introdução ao tema abordado, descrevendo de 

maneira sucinta a utilização da argamassa nos primórdios da construção civil, a 

evolução e a necessidade da indústria da construção em obter materiais mais 

confiáveis, com um maior controle e que apresente um custo benefício atrativo. 

OBJETIVOS: estão descritos os objetivos da pesquisa, de forma a facilitar o 

entendimento e a progressão do trabalho sobre a argamassa estabilizada dosada em 

central. 

ESTRUTURA DA PESQUISA: tem-se a abordagem da divisão do projeto de pesquisa. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: estrutura-se a revisão bibliográfica, compreendendo as 

histórias da argamassa como um dos materiais mais utilizados na construção civil, os 

diferentes tipos de argamassa utilizados atualmente, bem como, suas funções e as 

classificações quanto às características da argamassa estabilizada dosada em central. 

Também, neste capítulo, foi feita uma descrição das propriedades das argamassas no 

estado fresco e endurecido. 

MATERIAIS E MÉTODOS: encontra-se a metodologia aplicada na parte experimental da 

pesquisa, as etapas realizadas e os recursos disponíveis para os ensaios. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: estão disponibilizados os resultados e as discussões 

relativas, a partir dos experimentos, relacionando-os com os dados de literatura e com 

o objetivo do estudo. 

CONCLUSÕES: estão apresentadas as conclusões do estudo. 

TRABALHOS FUTUROS: foram apresentadas as sugestões para trabalhos futuros. 

REFERÊNCIAS: constam os principais artigos e documentos pesquisados na literatura. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Procura-se, neste capítulo, dissertar sobre os principais tipos de argamassas existentes, 

seus históricos evolutivos e industriais e suas propriedades. Também de forma a 

contribuir na parte experimental e na discussão dos resultados, foi realizada uma 

ampla pesquisa sobre os principais métodos de avaliação quanto aos seus 

desempenhos nos estados a fresco e endurecido e, principalmente, sobre as 

diferenciadas manifestações patológicas consequentes de suas dosagens, 

armazenamento, transporte e aplicações inadequados. 

4.1. Histórico da argamassa. 

Ao longo da história o homem sempre precisou de abrigos, lugares para defender-se 

das intempéries, animais, dentre outros. No início, esses lugares eram abrigos naturais 

(saliências nos terrenos, grutas sob árvores, cavernas, etc.). Com o passar dos anos 

esses locais passaram a ser artificiais (ramagens entrelaçadas, sobreposição de pedras 

e a combinação de materiais ao seu dispor) (ALMEIDA 2010). 

A fim de obterem abrigos mais confortáveis com uma estabilidade maior nas suas 

construções, nossos antepassados utilizaram pequenas camadas de argila, inicialmente 

seca e posteriormente molhada, lama, de forma a reduzirem ou eliminarem as fendas 

entre as diversas peças e materiais utilizados. Em locais com carência de pedra 

começou-se a amassar e a moldar a argila. Também, foi verificada a incorporação da 

de ervas secas, que após a secagem conferiam uma melhor resistência à peça moldada 

(ALMEIDA 2010). 

As civilizações do Mar Mediterrâneo foram, a princípio, junto com a civilização dos 

Astecas, as primeiras que usufruíram das vantagens da utilização de argamassa para 

fins diversos. As primeiras notícias sobre a utilização de argamassas são de Israel, mais 

precisamente em Yittah El, na Galiléia, há, aproximadamente, 10.000 anos. Também, 

existem relatos que em Jericó, Israel, foram utilizadas argamassas com a presença de 

cal e gesso. Na Turquia, em Çatal Hüyüc, as construções também apresentavam gesso 
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como revestimento. As cisternas de Jerusalém também foram construídas com 

argamassa hidráulica (ALVAREZ 2007). 

Conforme estudos realizados, chegou-se a conclusão que além da argila, algumas 

argamassas com pedras calcárias são utilizadas há mais de 10.000 anos. As pedras 

eram calcinadas em fornos alimentados a lenha; o resultado da queima é a cal viva, 

segundo a reação apresentada nas equações 1 e 2 (MARGALHA 2011): 

CaCO3 → CaO + CO2                                                             (1) 

Posteriormente, se junta água à cal viva (reação fortemente exotérmica),  

CaO + H2O → Ca(OH)2 + calor                                               (2) 

Após a evaporação do excesso de água, fica um pó branco, cal hidratada, que foi o 

primeiro ligante não hidráulico fabricado pelo Homem. 

Ainda, segundo MARGALHA (2011), os gregos teriam sido a primeira civilização a 

utilizar-se da cal como argamassa de revestimento. A ideia de construir obras 

duradouras deu o impulso para o desenvolvimento de materiais e técnicas até hoje 

utilizadas. Inicialmente, a cal foi misturada com a areia, mais tarde, foi adicionada a 

pedra de Santorini, uma pozolana rica em sílicas, formando assim um ligante 

hidráulico. Sua utilização na Grécia foi, no entanto, bastante limitada porque na 

construção de edifícios com pequenas dimensões preferiu-se o emprego de pedras 

aparelhadas sem quaisquer ligantes. 

Com o tempo, outros ligantes foram sendo utilizados em substituição ou em conjunto 

com a cal para a produção de argamassas. Segundo TÉBAR (1998), alguns 

investigadores ao longo do tempo contribuíram para o desenvolvimento do 

conhecimento dos ligantes hidráulicos e tornaram possível chegar ao cimento atual. 

• 1756-1760- Smeaton - Farol de Eddystone na costa da Cornualha. Descobriu um 

material a que batizou de “cemento”. Este nome é aplicado à semelhança da 

ideia do material de grande qualidade que os romanos já empregavam. 
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MISTURA- cal, pozolana e gesso. Esta mistura não passava de um cimento 

romano melhorado. 

• 1796- Parker - Fabrica com o mesmo nome “cemento” o produto obtido pela 

queima a temperatura moderada de cais argilosas muito ricas em sílica e 

alumina (pedras calcárias muito argilosas). 

• 1812-1816- Vicat - Explica que as cais hidráulicas provinham de calcários 

argilosos e explica que a fabricação de cais hidráulicas podia ser obtida pela 

mistura dos calcários com uma proporção conveniente de argila (reação entre a 

cal e a sílica e a alumina da argila). 

• 1824-1827- Aspdim - Registra a patente de um cimento obtido a partir de uma 

mistura artificial de cal e argila, efetuando a queima a temperaturas elevadas. A 

este material chamou-se cimento Portland por ter um aspecto semelhante às 

rochas da região de Portland. De qualquer forma é um produto diferente do 

cimento Portland atual. 

• 1835- Johnson - Verdadeiro cimento Portland, obtido por uma queima a uma 

temperatura superior e reduzindo a pó o produto obtido. 

Ainda segundo ALVAREZ et al., (2005), as argamassas eram, no século XVIII, 

constituídas por um único ligante hidráulico e devido ao comportamento das argilas 

em mistura com a água, por apresentarem uma estrutura lamelar e forma coloidal, 

não apresentavam um bom desempenho, gerando fissuras principalmente nos 

revestimentos aplicados. Tal problema até então não era conhecido, pois o cuidado 

com a mistura das matérias primas era maior. Com a evolução do processo e com a 

necessidade cada vez maior de redução de tempo e custo, a produção de argamassa 

foi se modernizando, e a gama de materiais aumentando proporcionando diversas 

vantagens à construção civil atual. 
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4.2. Classificação das Argamassas 

O entendimento das aplicações das argamassas e de suas funções é importante, pois 

as propriedades e o desempenho final, no estado endurecido estão diretamente 

ligados a estas funções e/ou aplicações. 

Na NBR 13529:2005, as argamassas são classificadas segundo sua função principal em 

argamassas de assentamento e argamassas de revestimento. 

4.2.1. Quanto a Função Principal 

4.2.1.1. Argamassa de Assentamento 

A argamassa para assentamento de alvenaria é utilizada para a elevação de paredes, 

muros de tijolos ou blocos cerâmicos. Segundo CARASEK (2010), as principais funções 

das juntas de argamassa são distribuir as tensões e unir os blocos formando um 

elemento monolítico. No caso das argamassas de assentamento, algumas 

propriedades são necessárias para que sua função seja atendida, tais como: a 

trabalhabilidade, a consistência e a plasticidade adequadas no estado fresco e as 

resistências mecânicas e a capacidade de absorver deformações no estado endurecido. 

4.2.1.2. Argamassa de Revestimento 

A argamassa de revestimento deve propiciar a regularização e um bom acabamento, 

protegendo a estrutura onde foi aplicada contra ações externas como o intemperismo, 

por exemplo. Como propriedades características desejadas, as argamassas de 

revestimento devem apresentar boa aderência, resistência mecânica e resistência à 

umidade, o revestimento de argamassa pode ser constituído por várias camadas com 

características e funções específicas (CARASEK, 2010):  

→ chapisco, camada de preparo de base, com finalidade de uniformizar a 

superfície quanto à absorção e melhor a aderência do revestimento; 

→ emboço, camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a base, 

propiciando uma superfície que permita receber outra camada; 
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→ reboco, camada de revestimento utilizada para o cobrimento do emboço, 

propiciando uma superfície que permita receber o revestimento decorativo;  

→ camada única, revestimento de um único tipo de argamassa aplicado à base, 

sobre o qual é aplicada uma camada decorativa.  

Os revestimentos podem ser divididos em revestimentos internos e externos, sendo 

que, este último, deve integrar o sistema de vedação dos edifícios, contribuindo com o 

isolamento acústico (~50%), a estanqueidade à água (~70 a 100%), com a segurança ao 

fogo e com a resistência ao desgaste; são funções ainda do revestimento externo a 

regularização das superfícies servindo como base para os elementos decorativos, 

contribuindo para a estética da edificação. 

4.2.2.  Quanto ao fornecimento ou preparo 

Segundo a NBR 13529 (2005), as argamassas podem ser classificadas de acordo com o 

seu fornecimento ou preparo, em: argamassas produzidas em obra, argamassas 

industrializadas, argamassas dosadas em central e misturas semi-prontas para 

argamassas. 

4.2.2.1. Argamassa produzida em obra. 

Para a norma NBR 13529 (2005), as argamassas preparadas em obra são produzidas e 

misturadas no próprio canteiro de obras. Seus materiais são medidos em volume e 

massa; podem ser compostas por um ou mais aglomerantes (simples ou mistas). 

Em se utilizando a cal, no preparo da argamassa em obra, é necessário aguardar o seu 

tempo de maturação, para sua perfeita hidratação. Segundo a norma NBR 7200 

(1998), esse tempo é de no mínimo 16 h. Para que isso ocorra, procede-se à mistura 

prévia da cal hidratada em pó com areia e água (argamassa intermediária), ou a 

mistura prévia de cal hidratada com a água (pasta de cal). Essas misturas são deixadas 

em repouso até o momento da mistura da argamassa final, realizada somente após o 

tempo de maturação da cal. 



33 

 

Na Figura 1, estão mostrados os processos de fabricação e de utilização da argamassa 

produzida em obra (OLIVEIRA, 2006). 

 
Figura 1 - Fluxograma do processo de fabricação e de utilização da argamassa produzida em obra. 

FONTE: Oliveira 2006. 

4.2.2.2. Argamassa Industrializada 

Segundo o SNIC (2015), a produção de cimento Portland, no Brasil, atingiu a marca de 

66.239.933 t, no ano de 2013. Deste total, 13.923.910t foram destinados aos 

consumidores industriais, ou seja, 21,02% da produção nacional foram consumidas por 

concreteiras, fabricação de argamassas industrializadas, fábricas de fibrocimento, pré-

moldados, artefatos, etc. 3.6215.394, 54,67%, foram destinadas às revendas; 22.154, 

0,03%, destinados à exportação e 16.078.475, 24,27%, destinados a outros fins. 

Neto et al. (2010) afirmaram que, tradicionalmente, no Brasil estima-se que 95% da 

argamassa é virada-em-obra, 4% correspondem às argamassas industrializadas, e 1 % 

às argamassas dosadas em central (dentre elas a argamassa estabilizada). Porém, a 

produção desta última vem aumentando consideravelmente nos últimos anos sendo 

que a tendência atual, principalmente nos grandes centros, é de crescimento 

constante na utilização deste tipo de argamassa. 

Argamassas industrializadas, segundo a norma NBR 13529:2005, são argamassas 

provenientes de dosagem controlada, em instalações industriais, de aglomerante(s), 
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agregado(s) podendo ser adicionadas ou não de aditivos, em estado seco e 

homogêneo, compondo uma mistura seca à qual o usuário adiciona água no momento 

da sua utilização. 

O uso das argamassas industrializadas tem aumentado com o objetivo de melhorar a 

produtividade e de diminuir a responsabilidade pela dosagem das argamassas em 

obra. As argamassas industrializadas apresentam um custo de mão de obra menor que 

as argamassas convencionais produzidas em obra (SCHANKOSKI, 2012).  

Para SILVA (2008), como são produtos que já vêm com um controle tecnológico de 

fábrica, são menores as chances de cometer erros de dosagem e desperdício de 

materiais no canteiro de obras, o que afeta diretamente a qualidade e o custo final do 

empreendimento. 

Segundo REGATTIERI E SILVA (2006), existem várias vantagens do uso da argamassa 

industrializada em relação ao seu uso quando preparada em obra, conforme mostrado 

na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Vantagens e desvantagens da utilização de argamassas industrializadas e produzidas em obra. 

Quanto ao: Argamassa Preparada em obra Argamassa Industrializada 

Recebimento de 
descarga de materiais 

Recebe a areia a granel, cimento e cal em 
sacos. Uso de mão de obra maior e o 
desperdício de materiais também são 
maiores. 

Entregue ensacada e 
paletizada. A demanda de 
mão de obra é menor assim 
como o desperdício, também 
é reduzido. 

Controle e Recebimento 
de Materiais 

Contagem e pesagem dos sacos e verificação 
se existem embalagens danificadas. 
Apresenta dificuldades em controlar a 
qualidade da areia (granulometria, 
contaminações) 

Contagem e pesagem dos 
sacos e verificação da 
existência de embalagens 
danificadas. 

Armazenamento de 
materiais 

Necessita de mais espaço para seu 
armazenamento. Areia entregue a granel 
precisa de um local onde haja contenção 
para evitar o espalhamento e a perda. 

Estoques mais flexíveis. 
Podem ser remanejados e 
distribuídos nos locais de 
aplicação. 

Local de preparo 

Há a necessidade de um numero maior de 
funcionários para o preparo, necessita de 
um local específico para mistura (betoneira 
próxima ao local de armazenamento de 
materiais), desperdício maior de matérias 
primas. 

É possível preparar nos 
andares da aplicação, pois 
permite menores solicitações 
de transporte e mão de obra. 

Medição dos materiais 
Dificuldade no controle da medição dos 
materiais. Falta de recipientes e balanças. 
Menor precisão. 

Propriedades asseguradas 
pelo fabricante, Cuidados 
apenas com as quantidades 
de água adicionadas. 

Mistura dos materiais Deve ser mecanizada. Deve ser mecanizada 

Transporte dos 
materiais/argamassa 

Maior gasto com mão de obra para mistura 
da matéria prima para a produção e 
distribuição nos locais de aplicação da 
argamassa. 

Pode ser dosada no local ou 
bombeada. 

FONTE: RAGATTIERI E SILVA, 2006 – adaptado. 

No fluxograma da Figura 2, estão mostrados os processos de fabricação e de utilização 

da argamassa industrializada. 

 

Figura 2 - Fluxograma do processo de fabricação e utilização da argamassa industrializada. 
FONTE: OLIVEIRA, 2006. 
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Percebe-se que a argamassa industrializada envolve um número menor de etapas se 

comparada à produzida em obra, pois esta exige maiores áreas de armazenamento, 

maior controle e, consequentemente, maior utilização de mão de obra (OLIVEIRA 

2006). 

Dentre os benefícios que podem ser percebidos visualmente em uma obra que utiliza a 

argamassa industrializada, podem-se citar a limpeza e a organização (SANTOS, 2009). 

O uso de argamassas industrializadas além de facilitar a logística e distribuição no 

canteiro de obras, elimina a estocagem de matérias primas como cimento, areia e cal, 

além de diminuir o desperdício. Este ganho na logística e disposição interna do 

canteiro de obras é refletido também no tempo de execução que é reduzido. 

4.2.2.3. Argamassa estabilizada dosada em central. 

Segundo SANTOS (2008b), o processo de industrialização das argamassas se iniciou nos 

anos 50, porém foi somente na década de 70, na Alemanha, que o fornecimento da 

argamassa pronta, já na consistência desejada, armazenados em recipientes abertos, 

disponíveis para consumo, foi iniciado. Estas argamassas permaneciam em condições 

de uso, no estado fresco, por período de 2 a 3 dias. 

Nessa época, em função de uma crise no setor da indústria da construção civil, devido 

à baixa demanda de concreto usinado, houve grandes investimentos na produção da 

argamassa dosada em central como uma forma de contornar a crise. Neste meio 

tempo, grandes avanços nos estudos foram realizados, obtendo-se bons resultados 

(NETO et al., 2010).  

Porém, anos mais tarde, longe da crise, seguiu-se uma paralisação nos estudos e na 

produção da argamassa dosada em central, ficando esta como uma atividade 

complementar ou adicional ao concreto dosado em central. 

Segundo Neto et al. (2010), somente na década de 80, é que a argamassa 

industrializada retornou ao mercado. Devido ao desenvolvimento tecnológico e a 

evolução das centrais de concreto usinado e, também, pela necessidade de um menor 
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desperdício na produção e aplicação, bem como a necessidade de materiais com maior 

qualidade. 

Uma variação das argamassas dosadas em central são as argamassas estabilizadas. 

Essas possuem a capacidade de se manter trabalháveis por longos períodos de tempo. 

Uma vez aplicada, seu comportamento é semelhante ao das argamassas convencionais 

(GRUPO HOBI 2014).  

As argamassas são desenvolvidas em laboratório especializado, onde todas as 

matérias-primas passam por um rígido controle de aceitação. Contudo, há alguns 

trabalhos que relatam a dificuldade de controle e estudo de algumas propriedades 

deste tipo de argamassa (MANN et al., 2010). 

As argamassas estabilizadas são derivadas das argamassas industrializadas; são 

produzidas da mesma forma, porém as estabilizadas necessariamente apresentam em 

sua composição alguns aditivos, os quais são os responsáveis pela melhora de suas 

propriedades no estado fresco sem prejudicar suas propriedades no estado 

endurecido e passam por um rígido controle de qualidade (BARCELOS, 2011, apud 

DJANIKAIN M., 1999). 

Segundo NETO et al., 2010, a argamassa estabilizada é uma argamassa úmida com 

determinada plasticidade, dosada em central, pronta para uso, que se mantém em 

condições de uso, trabalhável, por até 72 h. Em uma argamassa tradicional, produzida 

em obra, o tempo de pega é de aproximadamente 3 h. 

A produção é feita em centrais dosadoras, como as de concreto, com um rígido 

controle de produção, o que garante a homogeneidade do produto e a redução do 

risco do surgimento de manifestações patológicas quando aplicadas (HERMANN e 

ROCHA, 2013). 

Na Tabela 2, estão apresentadas as vantagens e desvantagens do uso das argamassas 

estabilizadas baseado em avaliações realizadas por HERMANN e ROCHA (2013). 
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Tabela 2 – Vantagens e desvantagens da utilização da argamassa estabilizada dosada em central. 

Vantagem Desvantagem 

Aumento do rendimento  

Menor desperdício Planejamento preciso da quantidade 

Limpeza da obra Tempo para adquirir rigidez 

Reduz misturas constantes Variação ao longo do tempo (secagem) 

Reduz a responsabilidade da obra Tempo de desempeno 

Melhora a logística Esmagamento do assentamento  

Reduz a demanda de mão de obra   

FONTE: HERMANN e ROCHA (2013). 

Outras vantagens da argamassa dosada em central, citadas por SANTOS (2008a), 

quando comparada com argamassas convencionais feitas em obras, são: i) melhor 

homogeneidade, resultando em melhor acabamento; ii) facilidade de carga e descarga; 

iii) redução de instalações de água e eletricidade, necessários aos equipamentos, como 

por exemplo, betoneiras e mangueiras; iv) precisão do custo da argamassa, 

melhorando fatores como a composição de serviços e, consequentemente, 

acarretando em maior precisão dos orçamentos das empresas e construtoras; v) 

menor esforço do pedreiro, o que, em tese, reduz o risco de problemas laborais; e vi) 

produtos específicos para cada utilização e normalizados. 

Nelson et al. (1988) apud CASALI et al. (2011), ao comparar três argamassas 

estabilizadas para assentamento com a convencional perceberam que as primeiras 

apresentaram maior resistência de aderência e menor retração. 

Com relação ao custo, o de um produto industrializado é geralmente superior ao custo 

de um produto convencional preparado na obra. Entretanto, em estudo realizado por 

Oliveira (2006) constatou que a argamassa industrializada teria uma redução de custos 

de 5,7% dos custos diretos totais. Isso sem considerar os indiretos, com a mitigação 

dos riscos (redução do risco a valores aceitáveis) de manifestações patológicas 

posteriores e um produto de qualidade superior. As informações foram obtidas em 

uma obra de médio padrão na cidade de São Paulo no bairro do Itaim Bibi. 

Algumas outras desvantagens são citadas por TAVARES (2008) e apontam, por 

exemplo, a redução ou perda de fluidez da argamassa ao longo do tempo, maior 

tempo de espera para realizar o desempeno da argamassa e o menor número de 
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fiadas por dia (diminuição na espessura da junta). Outra desvantagem é a carência de 

informações, principalmente em relação às propriedades das argamassas no estado 

fresco (consistência, perda de consistência e retenção de água). 

Dois aditivos são utilizados na produção da argamassa estabilizada dosada em central. 

Um aditivo estabilizador, responsável por aumentar o tempo de trabalhabilidade da 

argamassa e um aditivo incorporador de ar, responsável em melhorar a 

trabalhabilidade da argamassa no seu estado fresco (GRUPO HOBI 2014). A 

manutenção da trabalhabilidade é melhorada com a utilização de uma película de água 

sobre a argamassa enquanto a mesma está armazenada. Ainda segundo o manual 

técnico do GRUPO HOBI (2014), a perda das propriedades de trabalhabilidade da 

argamassa estabilizada se dá pela perda de umidade. O desempenho dos aditivos 

incorporador de ar e estabilizador está ligado diretamente à manutenção da 

quantidade de água existente na argamassa. 

4.2.2.3.1. Aditivos 

Segundo a NBR 11768:1992, “Os aditivos são produtos que quando adicionados em 

pequena quantidade a concretos e argamassas de cimento Portland modificam 

algumas propriedades físicas ou químicas no sentido de melhor adequá-las a 

determinadas condições”.  

Os tipos de aditivos normatizados no Brasil são: a) tipo P - aditivo plastificante; b) tipo 

R - aditivo retardador; c) tipo A - aditivo acelerador; d) tipo PR - aditivo plastificante 

retardador; e) tipo PA - aditivo plastificante acelerador; f) tipo IAR - aditivo 

incorporador de ar; g) tipo SP - aditivo superplastificante; g) tipo SPR - aditivo 

superplastificante retardador; e h) tipo SPA - aditivo superplastificante acelerador.  

As argamassas estabilizadas possuem em sua composição alguns aditivos químicos 

classificados como estabilizadores de hidratação (R), ou ainda, inibidores de hidratação 

e incorporadores de ar (IAR). 
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a. Aditivo estabilizador de hidratação (tipo RP) 

Segundo a NBR 11768 (1992), os aditivos retardadores (tipo R), podem atrasar o 

tempo de início de pega do cimento em no máximo 3,5 h. Para MACIOSKI, 2014, os 

aditivos estabilizadores utilizados na produção das argamassas estabilizadas não 

podem ser classificados desta maneira, uma vez que estes aditivos podem atrasar o 

tempo de início de pega do cimento em até 72 h. 

Os concretos e as argamassas aditivadas com retardadores podem apresentar 

resistências 90% menores do que a resistência de um concreto ou argamassa de 

referência sem a utilização do aditivo, quando dosados em excesso. Estes valores são 

adotados pela NBR 10908:2008.  

A utilização de aditivos inibidores de hidratação em argamassas de revestimento 

promove um aumento na plasticidade da argamassa por um período maior de tempo, 

pois atuam sobre o tempo de pega e o calor de hidratação do cimento. Segundo 

MEHTA e MONTEIRO (2008), esses aditivos interferem nas reações de hidratação do 

cimento, onde os produtos se cristalizam e os fenômenos de enrijecimento, pega e 

endurecimento estão ligados aos diferentes estágios do processo progressivo de 

cristalização. 

O período em que a argamassa permanece estabilizada, isto é, o período em que ela 

mantém suas propriedades no estado fresco, varia de acordo com o tipo de cimento 

utilizado na mistura, o teor de aditivo em relação ao consumo de ligante e, também, 

da composição química do estabilizador (TOKUDOME, 2008). 

O aditivo estabilizador de hidratação foi desenvolvido para reduzir a quantidade de 

resíduo gerado com a sobra de concretos, diminuindo-se, assim, o impacto ambiental. 

O uso de aditivo estabilizador de hidratação (AEH ou “Hydratation Control 

Admixtures”) surgiu como alternativa aos métodos atuais de tratamento e de 

disposição do concreto devolvido restante dentro dos caminhões utilizados na entrega 

(BENINI et al., 2007). 
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Ainda, segundo BENINI et al. (2007), o aditivo estabilizador é composto por substâncias 

orgânicas com grande capacidade de controlar (retardar) a reação de hidratação do 

cimento de forma previsível, inibindo a formação dos hidratos.  

Os aditivos estabilizadores melhoram, também, a plasticidade das argamassas, pois 

também tem ação plastificante, são compostos orgânicos que quando aplicados ao 

concreto e argamassas, revestem os grãos de cimento e provocam por meio de cargas 

elétricas repulsão entre as partículas de cimento. Esse efeito repulsivo promove um 

melhor “escorregamento” entre os grãos, ou seja, permite uma mesma fluidez com 

menor quantidade de água (SILVA, 2008). 

As substâncias mais comuns presentes nestes aditivos são os carbohidratos (açúcares), 

ácidos hidroxi-carboxílicos e dicarboxílicos, fosfatos e sais de chumbo e de zinco. Estas 

substâncias agem na adsorção dos compostos orgânicos sobre os grãos de cimento 

impedindo a hidratação, formando precipitados salinos insolúveis sobre os grãos do 

aglomerante (VANDERLEI, 2014). 

Várias dificuldades surgem quando se discute a eficiência dos aditivos estabilizadores. 

O retardo é composto por dois efeitos, o aumento do período de indução e a variação 

da umidade, ou da taxa de hidratação do cimento depois de incorporado a argamassa 

ou o concreto (CHEUNG et al., 2011).  

Segundo KOHLRAUSCHE e KULAKOWSKI (2010), o aditivo estabilizador (retardador) 

atua somente no retardo da hidratação do cimento aumentando seu início de pega, 

pós o início da cinética de hidratação é similar entre pastas com diferentes teores de 

aditivos estabilizadores.  

Os aditivos inibidores de hidratação possuem bases semelhantes à de um retardador, 

tal como os ácidos carboxílicos, ou ácidos e sais orgânicos à base de fósforo 

RAMACHANDRAN et al., (2002). 
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b. Aditivo incorporador de ar (tipo IAR). 

Os aditivos incorporadores de ar são utilizados nas argamassas para reduzir a tensão 

superficial, promovendo a formação de bolhas que envolvem o cimento, sendo que a 

estrutura química de um incorporador de ar consiste em uma cadeia hidrocarbônica 

apolar com um grupo aniônico na extremidade (MEHTA E MONTEIRO, 2008). Ainda, na 

interface sólido-água, onde existem forças direcionadas na superfície do cimento, os 

grupos polares ligam-se ao sólido mantendo os grupos apolares orientados para a fase 

aquosa, tornando a superfície do cimento hidrofóbica e assim o ar pode deslocar a 

água e permanecer ligado às partículas sólidas em forma de bolhas. Na Figura 3, está 

ilustrado, esquematicamente, o processo de ação do aditivo incorporador de ar. 

 
Figura 3 - Ação do aditivo incorporador de ar 

FONTE: MEHTA E MONTEIRO, (2008). 
 
 

Os aditivos incorporadores de ar são materiais orgânicos tensoativos, geralmente em 

forma de solução que, quando adicionados às argamassas produzem uma quantidade 

controlada de bolhas microscópicas de tamanhos semelhantes que se espalham 

uniformemente pela mistura proporcionando uma redução do atrito entre as 

partículas da argamassa. As bolhas estáveis que se formam possuem o tamanho 

aproximado de 250 micras, sendo que as bolhas de tamanho menor que 10 micras não 

permanecem na mistura (BAUER et al., 2005). 

O efeito de melhora na trabalhabilidade da argamassa é conferido a uma diminuição 

da tensão superficial proporcionada pela inserção das bolhas de ar tal qual um 

agregado fino com baixo atrito e elasticidade considerável; essa característica faz com 

que a mistura aparente ter um excesso de agregado miúdo muito fino (PAILLERE, 

2011). 
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Ainda, segundo PAILLERE (2011), a mistura se torna mais coesa devido à nova tensão 

superficial das bolhas agindo com a pasta de cimento. A grande quantidade de bolhas 

incorporadas e deformáveis facilitam o manuseio e, consequentemente, o 

acabamento no momento da aplicação da argamassa e em seu acabamento. 

Segundo BAÍA (2000), quanto maior o teor de ar incorporado da argamassa, menor a 

sua massa específica relativa, porém a quantidade de aditivo deve ser controlada, pois 

um aumento excessivo na dosagem do mesmo pode acarretar em problemas de 

resistência mecânica no estado endurecido. 

A utilização do aditivo incorporador e a consequente formação de bolhas de ar nas 

argamassas permitem a diminuição de finos do agregado utilizado, diminuindo a 

possibilidade de segregação e de exsudação da argamassa; este fato implica também 

na redução da quantidade de água da mistura, para uma mesma condição de 

aplicação, facilitando a aplicação do produto e apresentando um ganho na plasticidade 

e um ganho na consistência. Pela diminuição do consumo de água a resistência pode 

ser melhorada também (BAUER et al., 2005). 

Segundo VANDERLEI (2014), as substâncias mais comuns utilizadas na fabricação dos 

aditivos incorporadores de ar são as resinas vinsol, os ácidos como o ácido abiético, o 

oleico e o cáprico, alguns fenóis como o alquil-sulfonatosa, alquil-fenóis etoxilados 

(substância não iônica) e, por fim,alguns sais de alquil-amônio. 

4.3. Propriedades das argamassas 

Ao longo do tempo percebe-se que a evolução e a tecnologia desprendida na 

produção de argamassa vêm avançando, visto que grande parte das normas utilizadas 

atualmente para o controle do desempenho das argamassas pode ser considerada 

recente, se comparada a outros materiais de construção. Atualmente, na norma NBR 

13281 (2005), estão estabelecidos alguns limites e algumas classificações para as 

argamassas, estes limites estão exemplificados na Tabela 3.  
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Tabela 3 – Exigências mecânicas e reológicas para argamassas. 

RESISTÊNCIA A 
COMPRESSÃO 

Classe Limites (MPa) Método de ensaio 

P1 ≤ 2,0 

ABNT NBR 13279 

P2 1,5 a 3,0 

P3 2,5 a 4,5 

P4 4,0 a 6,5 

P5 5,5 a 9,0 

P6 > 8,0 

DENSIDADE MASSA 
APARENTE NO ESTADO 

ENDURECIDO 

Classe Limites (kg/m³) Método de ensaio 

M1 ≤ 1200 

ABNT NBR 13280 

M2 1000 a 1400 

M3 1200 a 1600 

M4 1400 a 1800 

M5 1600 a 2000 

M6 > 1800 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA 
FLEXÃO 

Classe Limites (MPa) Método de ensaio 

R1 ≤ 1,5 

ABNT NBR 13279 

R2 1,0 a 2,0 

R3 1,5 a 2,7 

R4 2,0 a 3,5 

R5 2,7 a 4,5 

R6 > 3,5 

COEFICIENTE DE 
CAPILARIDADE 

Classe Limites (g/dm².min
1/2

) Método de ensaio 

C1 ≤ 1,5 

ABNT NBR 15259 

C2 1,0 a 2,5 

C3 2,0 a 4,0 

C4 3,0 a 7,0 

C5 5,0 a 12,0 

C6 > 10,0 

DENSIDADE DE MASSA NO 
ESTADO FRESCO 

Classe Limites (kg/m³) Método de ensaio 

D1 ≤ 2,0 

ABNT NBR 13278 

D2 1,5 a 3,0 

D3 2,5 a 4,5 

D4 4,0 a 6,5 

D5 5,5 a 9,0 

D6 > 8,0 

RETENÇÃO DE ÁGUA 

Classe Limites (%) Método de ensaio 

U1 ≤ 78 

ABNT NBR 13277 

U2 72 a 85 

U3 80 a 90 

U4 86  94 

U5 91 a 97 

U6 95 a 100 

RESISTÊNCIA POTENCIAL DE 
ADERÊNCIA A TRAÇÃO 

Classe Limites (MPa) Método de ensaio 

A1 ≤ 2,0 

ABNT NBR 15258 A2 1,5 a 3,0 

A3 2,5 a 4,5 

FONTE: ABNT NBR 13281 (2005) – Adaptado. 
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4.3.1. Estado Fresco 

Segundo CARASEK (2010), as propriedades das argamassas no estado fresco são várias; 

na Tabela 4, estão apresentadas as principais propriedades estudadas.  

Tabela 4 – Propriedades das argamassas no estado fresco. 

Propriedade Definição 

Trabalhabilidade 

Determina a facilidade com que o material 
pode ser misturado, transportado, aplicado, 
consolidado e acabado, sem perder a 
homogeneidade. 

Consistência 
Determina a facilidade ou dificuldade da 
argamassa deformar-se sob a ação de 
cargas. 

Plasticidade 
Capacidade da argamassa se manter 
deformada após a retirada das tensões de 
deformação. 

Retenção de água e consistência 
Capacidade de a argamassa fresca manter 
sua trabalhabilidade quando sujeita a 
solicitações que provocam a perda de água. 

Coesão 
Força física de atração entre as partículas 
sólidas da argamassa e as ligações químicas 
da pasta aglomerante. 

Exsudação 
Tendência de separação da água (pasta) da 
argamassa de modo que a água sobe e os 
agregados descem pelo efeito da gravidade. 

Densidade de massa 
Relação entre a massa e o volume do 
material. 

Adesão inicial 
União inicial da argamassa no estado fresco 
ao substrato aplicado. 

FONTE: CARASEK (2010). 

4.3.1.1. Trabalhabilidade e consistência 

Segundo a norma NBR 13276 (2005), consistência é “a propriedade da argamassa 

relacionada à trabalhabilidade, que pode ser definida a partir de um índice”. 

Alguns aspectos interferem nessa propriedade, como as características dos materiais 

constituintes da argamassa e o traço utilizado. A presença da cal e de aditivos 

incorporadores de ar, por exemplo, melhoram essa propriedade até um determinado 

limite. Na Tabela 5, estão apresentadas as características que influenciam na 

consistência das argamassas, segundo BAUER et al. (2005). 
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Tabela 5 – Fatores internos e externos que influenciam na consistência das argamassas. 

Fatores internos Fatores externos 

Teor de água muitas vezes definido em função 
da consistência necessária 

Tipo de mistura 

Proporção entre aglomerantes e agregados Tipo de transporte 

Natureza e teor dos plastificantes (cal, finos 
argilosos, etc) 

Tipo de aplicação no substrato 

Distribuição granulométrica e forma e textura 
dos grãos do agregado 

Operações de sarrafeamento e desempeno 

Natureza e teor de aditivos 
Características da base de aplicação - tipo de 
preparo, rugosidade, absorção, etc. 

FONTE: BAUER et al. (2005). 

 

CARASEK (2007) propõe a classificação das argamassas, segundo sua consistência, 

conforme a Figura 4. 

 
Figura 4 - Classificação da consistência das argamassas 

FONTE: CARASEK (2007) 
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Segundo SABATINI e BAÍA (2008), a trabalhabilidade e a consistência, o teor de ar 

incorporado e a retenção de água estão entre as principais propriedades das 

argamassas no estado fresco. 

O desempenho das argamassas no estado fresco está diretamente relacionado à 

matéria prima utilizada, ao traço, ao tipo de mistura, ao tempo de mistura e aos 

equipamentos empregados no transporte, à forma de aplicação e as condições do 

substrato. Além disso, deve se considerar o ambiente no qual a argamassa está 

inserida (HERMANN e ROCHA, 2013). 

De acordo com Rilem (1982) apud Bauer et al. (2005):  

“Trabalhabilidade é a facilidade do operário de trabalhar com a argamassa, que 

pode ser entendida como um conjunto de fatores inter-relacionados, conferindo 

boa qualidade e produtividade na sua aplicação. Considerando ainda que a 

consistência e a plasticidade são as propriedades reológicas básicas, que 

caracterizam a trabalhabilidade.” 

A combinação entre as características de coesão, consistência, plasticidade, 

viscosidade e massa específica determinam uma melhor ou pior trabalhabilidade da 

argamassa (SABBATINI E BAÍA 2008). 

Ainda, segundo SABBATINI e BAÍA (2008), a trabalhabilidade é uma propriedade 

complexa que resulta da combinação de outras propriedades. 

SANTOS (2008a) enumera as principais características de uma argamassa trabalhável, 

como: 1) deixa penetrar facilmente a colher de pedreiro, sem ser fluída; 2) mantém-se 

coesa ao ser transportada, mas não adere à colher ao ser lançada; 3) distribui-se 

facilmente e preenche todas as reentrâncias da base; e, 4) não endurece rapidamente 

quando aplicada. 

Ainda, com relação à consistência, GOMES (2008) diz que a mesma é produto das 

ações de forças internas, como a coesão e o ângulo de atrito interno e a viscosidade, 

que por sua vez condicionam a mudança de forma da mistura, sendo assim, o teor de 
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água, a forma e a textura dos grãos dos agregados, bem como a granulometria afetam 

diretamente a consistência da argamassa produzida. 

Existem diversos ensaios empregados para a determinação da consistência de 

argamassas. De forma genérica, testes que empregam a penetração de um corpo no 

interior da argamassa avaliam basicamente a sua consistência, ou seja, são ensaios que 

medem principalmente a tensão de escoamento (CARDOSO et al., 2009).  

Outros métodos que conferem à argamassa uma deformação por meio de vibração ou 

choque medem ao mesmo tempo a consistência e a plasticidade, como no caso do 

ensaio do índice de consistência (“flow table”), descrito na NBR 13276 (2005). 

A metodologia de ensaio utilizada para a verificação da consistência usa a mesa de 

consistência (“flow table”), onde se molda um tronco de cone de argamassa, 

submetendo-o a 30 quedas, de uma altura padrão normatizada para o equipamento. 

Após as trinta quedas, mede-se o diâmetro da argamassa espalhada sobre a base da 

mesa, (PRUDÊNCIO JR, OLIVEIRA e BEDIN 2003). Para esses autores, o fato de uma 

argamassa apresentar consistência, não garante que a mesma seja trabalhável, pois 

segundo os autores outro fator é importante, como a coesão, por exemplo.  

Na Tabela 6, estão mostrados alguns testes utilizados para medir a consistência das 

argamassas. 
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Tabela 6 – Métodos de ensaio para avaliação da consistência das argamassas. 

Método Norma Esquema Propriedade 
Parâmetro reológico 

que controla o 
fenômeno 

Mesa de 
consistência      
(Flow table) 

ABNT NBR 7215:1996               
ABNT NBR 13276:2005 

 

Consistência 
e 

plasticidade 
Viscosidade 

Penetração do 
cone 

ASTM C 780 

 

Consistência Tensão de escoamento 

Gtec Test ******* 

 

Consistência, 
plasticidade 

e coesão. 

Tensão de escoamento 
e viscosidade 

FONTE: CARASEK (2010) – adaptado. 

4.3.1.2. Comportamento reológico – Squeeze Flow 

O “squeeze-flow” se apresenta como uma ferramenta de grande potencial para a 

pesquisa e o desenvolvimento das argamassas. Atualmente o ensaio é normatizado 

pela NBR 15839 (2010). 

A partir do ponto de vista do comportamento reológico das argamassas, a consistência 

está diretamente ligada à capacidade da mistura em resistir ao escoamento, sendo 

assim, as argamassas de consistências mais fluidas representam misturas com menores 

valores de tensão de escoamento. A plasticidade da argamassa está relacionada com a 

viscosidade da mesma (CARDOSO et al., 2005). 
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Segundo CARASEK (2010), define-se como parâmetro reológico da viscosidade plástica 

através da medição da taxa do fluxo do material, enquanto a tensão de cisalhamento é 

medida pela força necessária para a argamassa se movimentar. 

O método tem como vantagem possibilitar a simulação de diversas situações reais de 

aplicação das argamassas, identificando com clareza os parâmetros reológicos (tensão 

de escoamento e viscosidade). No entanto, como limitação, tem-se a necessidade de 

um equipamento relativamente caro, além de se restringir ao uso em laboratório 

(CARASEK, 2010).  

Segundo CARDOSO et al., 2005, a técnica utilizada no ensaio de “squeeze flow” é 

utilizada na caracterização dos mais diversos tipos de pastas, inclusive na fabricação e 

processamento de alimentos, cosméticos, materiais cerâmicos e compósitos 

poliméricos. De acordo com MIN et al., 1994 apud BETIOLI (2009), o método de 

“squeeze flow” foi utilizado na construção civil inicialmente para a caracterização de 

uma pasta de cimento, verificando as alterações reológicas provenientes da hidratação 

do ligante. 

Este método se baseia na medida do esforço necessário para a compressão uniaxial de 

uma amostra cilíndrica do material entre duas placas paralelas, conforme 

demonstrado por MEETEN (2000) na Figura 5. 

 
Figura 5 – Esquema  do ensaio de Squeeze Flow. 

FONTE: MEETEN, 2000. 
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4.3.1.3. Teor de ar incorporado 

A definição do teor de ar incorporado de uma argamassa é a relação da quantidade de 

ar existente em certo volume, ou seja, é a soma do ar aprisionado e do ar incorporado. 

Os valores da massa unitária e do teor de ar incorporado interferem diretamente na 

trabalhabilidade da argamassa, ou seja, quanto maior o teor de ar, maior a 

trabalhabilidade da argamassa (SABBATINI e BAÍA, 2008). 

Segundo CARASEK (2007), a massa específica de uma argamassa varia de acordo com o 

teor de ar incorporado na mesma e com a massa específica dos materiais 

constituintes, principalmente dos agregados, já que estes ocupam o maior volume. 

Isso indica a taxa de compacidade da argamassa, que no estado endurecido apresenta 

um teor de ar ligeiramente menor que no estado fresco, pois parte da água de 

amassamento evapora. 

Ainda segundo SABBATINI e BAÍA (2008), a incorporação de ar nas argamassas, 

proporcionadas pelos aditivos diminuem a massa específica relativa da mistura. A 

utilização destes produtos deve seguir as orientações dos fabricantes, porque elevadas 

adições, sem critérios pré-definidos, podem interferir de forma negativa em outras 

propriedades, como por exemplo, na resistência mecânica e coesão. 

Os métodos de determinação da massa específica e do teor de ar incorporado nas 

argamassas no estado fresco são descritos na NBR 13278 (2005).  

4.3.2. Estado Endurecido 

A maioria das argamassas se mantém em condições de aplicação, no estado fresco, por 

um curto espaço de tempo. Esse intervalo de tempo está compreendido entre a 

fixação da água e a perda da água superficial, delimitando a alteração da característica 

da argamassa do estado plástico para o estado semissólido. A esse período é chamado 

de fase de pega, após o qual a argamassa passa ao estado sólido, que é caracterizado 

pelo crescimento da resistência (GOMES, 2008). 

No estado endurecido, as argamassas de revestimento possuem propriedades 

inerentes, sendo medidas diretamente em corpos-de-prova, e outras que dependem 
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da interação da mistura argamassada com o substrato e só podem ser avaliadas em 

conjunto, isto é, no revestimento. 

Na Tabela 7, está mostrado em uma escala qualitativa o grau de exigência das 

propriedades de maior relevância para as argamassas de revestimento (SABBATINI e 

BAÍA, 2008). 

Tabela 7 – Exigência das propriedades das argamassas para revestimento. 

Propriedades 

Condições de exposição 

Interno Externo 

Paredes 
Teto 

Paredes 

Base 
Pintura 

Base 
Cerâmica 

Base  
Pintura 

Base 
Cerâmica 

Aderência 2 2 3 3 4 

Absorver deformações 3 1 3 4 4 

Resistência a Tração e 
Compressão 

1 2 1 3 4 

Resistência ao desgaste 
superficial 

3 1 1 2 1 

Durabilidade 2 2 1 4 3 

FONTE: SABBATINI e BAÍA (2008) - adaptado. 
Nota: 1- sem exigência, 2-pouco exigido, 3- exigido, 4-muito exigido. 

4.3.2.1. Resistência potencial de aderência à tração. 

No estado endurecido a argamassa também deve apresentar desempenho e requisitos 

de resistência mecânica e capacidade para se deformar. A propriedade fundamental 

neste estado para as argamassas de revestimento é a aderência. Esta é a propriedade 

que permite ao revestimento argamassado absorver tensões normais ou tangenciais 

na superfície de interface com o substrato permitindo que a argamassa trabalhe sem 

fissurar (CARASEK 2010). Esta propriedade possui desempenho específico, 

demonstrado na Tabela 8. 
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Tabela 8 -  Limites de desempenho de aderência para as argamassas de revestimento. 

Local Acabamento Resistência Mínima de Aderência (MPa) 

Interno 
Pintura ou base para reboco ≥ 0,2 

Cerâmica ou laminado ≥ 0,3 

Externo 
Pintura ou base para reboco ≥ 0,3 

Cerâmica ≥ 0,3 

FONTE: CARASEK (2010). 

A aderência é uma propriedade que o revestimento tem de se manter fixo ao 

substrato, pela resistência às tensões normais e tangenciais que surgem entre a 

interface do substrato com a camada de revestimento (MACIEL, BARROS e SABBATINI, 

1998 apud SANTOS, 2008a). 

De acordo com SABBATINI e BAÍA (2008) a aderência depende das propriedades da 

argamassa no estado fresco, dos procedimentos de execução do revestimento, e da 

natureza e características da base e da sua limpeza superficial. 

Segundo Carasek (1996) tem-se que: 

“A aderência da argamassa endurecida ao substrato é um fenômeno 

essencialmente mecânico, devido, basicamente, à penetração da pasta 

aglomerante ou da própria argamassa nos poros ou entre as rugosidades da base 

de aplicação. Outra parcela menos significativa que contribui para a aderência 

das argamassas aos substratos são as ligações secundárias do tipo Van der 

Waals”. 

Em revestimentos onde a aderência mecânica é reduzida, como em estruturas 

metálicas, por exemplo, a aderência química é utilizada a partir da introdução de 

aditivos adesivos, à base de PVA, polímeros e resinas (SANTOS, 2008a). 

A resistência de aderência à tração do revestimento pode ser medida por intermédio 

do ensaio de arrancamento de aderência por tração, segundo a norma NBR 15258 

(2005), os limites de resistência de aderência à tração (Ra) para o revestimento de 

argamassa variam de acordo com o local de aplicação, conforme demonstrado na 

Tabela 9. 
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Tabela 9 – Limites de resistência de aderência à tração, segundo a NBR 13749 (2013). 

Local Acabamento Ra (MPa) 

Parede 

Interna 
Pintura ou base para reboco ≥ 0,20 

Cerâmica ou laminado ≥ 0,30 

Externa 
Pintura ou base para reboco ≥ 0,30 

Cerâmica ≥ 0,30 

Teto ***** ≥ 0,20 

FONTE: NBR 13749 (2013). 

4.3.2.2. Capacidade de absorver tensões 

As deformações ocorridas em revestimentos podem variar em amplitudes. As 

argamassas aplicadas devem suportar as deformações de pequena amplitude, que 

ocorrem em consequência da ação da umidade ou da temperatura, mas não as de 

grande amplitude que são provenientes de outros fatores, como por exemplo, 

recalques estruturais (CARASEK, 2007). 

De acordo com SABBATINI e BAÍA (2008), entre os fatores que interferem na 

capacidade de absorver deformações tem-se: i) o teor de cimento, quanto menor, a 

quantidade tem-se uma maior a capacidade de absorver deformações; ii) a espessura 

das camadas, as maiores contribuem para a diminuição das deformações, porém, 

deve-se tomar cuidado para não se ter espessuras excessivas que poderão 

comprometer a aderência; iii) as juntas de trabalho do revestimento; estas delimitam 

planos com dimensões menores, compatíveis com as deformações, contribuindo para 

a obtenção de um revestimento sem fissuras prejudiciais; iv) a técnica de execução. A 

compressão da argamassa na alvenaria, pelo sarrafeamento e desempeno, iniciado no 

momento correto, contribui para o não aparecimento de fissuras. 

Elasticidade é a capacidade de deformação que as argamassas apresentam sem que 

ocorra ruptura, retornando às suas dimensões iniciais quando cessam as solicitações 

que lhes são impostas (CINCOTTO et al., 1995).  

A ocorrência de fissuras num revestimento de argamassa decorre em consequência do 

módulo de elasticidade e das resistências à tração inadequadas diante das tensões de 

tração resultantes da retração de secagem, retração térmica ou ações externas ao 

revestimento (GONÇALVES e CAMPITELLI, 2008). Ainda, de acordo com os mesmos 
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autores, o módulo de elasticidade está relacionado ao comportamento elástico do 

revestimento e pode fornecer informações a respeito da deformabilidade e da rigidez 

de um revestimento de argamassa. Esta propriedade mecânica é de grande interesse, 

pois está ligada aos fenômenos patológicos dos revestimentos de argamassa, em 

especial as fissuras. 

Na NBR 15630 (2008), está descrito o método de avaliação do módulo de elasticidade 

dinâmico pela propagação de onda ultrassônica. 

4.3.2.3. Resistência Mecânica 

Resistência mecânica é a propriedade das argamassas de suportarem as ações 

mecânicas de diferentes naturezas como, por exemplo, a resistência ao impacto, à 

abrasão, compressão e tração. Essa propriedade depende diretamente do consumo 

dos ligantes utilizados e da natureza dos mesmos, das técnicas de execução da 

argamassa e do seu acabamento (SABBATINI E BAÍA 2008). 

A resistência mecânica é inversamente proporcional ao aumento da relação 

água/cimento da argamassa. Na NBR 13281 (2005), estão prescritos os requisitos 

mecânicos e reológicos das argamassas para assentamento e revestimento de paredes 

e tetos. 

Na norma NBR 13279 (2005) está descrito o método para a determinação da 

resistência à compressão de argamassa para assentamento de paredes e revestimento 

de paredes e tetos, no estado endurecido. 

4.3.2.4. Retração Plástica - Barras 

A retração plástica em argamassas geralmente é medida com a argamassa no estado 

endurecido, passadas 24 h ou então, 48 h após a moldagem dos corpos de prova, uma 

vez que antes deste prazo, o manuseio é difícil, devido à fragilidade dos mesmos 

(BASTOS, 2001). 

O fenômeno da retração plástica inicia-se no estado fresco, porém é mais visível no 

estado endurecido, desta forma é interessante avaliar-se qual é a parcela desta 
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propriedade na caracterização das argamassas (DÉTRICHÉ, 1977 e 1983; apud BASTOS 

2001). 

Outro fator que interfere diretamente na retração plástica de um revestimento é a 

base em que o mesmo foi aplicado. Uma argamassa aplicada sobre uma base porosa 

pode ser succionado pelo substrato em uma proporção 20 vezes maior se comparada a 

uma argamassa aplicada sobre um substrato não absorvente (BASTOS, 2004). 

4.3.2.5. Absorção de água - Capilaridade 

No estado endurecido, a argamassa apresenta uma quantidade de poros que variam 

de tamanho e, também, em sua continuidade. Tais poros determinam sua absorção de 

água e seu coeficiente de capilaridade (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

Ainda, segundo esses autores, a resistência da argamassa está diretamente ligada a 

sua porosidade. Na Tabela 10, estão classificadas as argamassas de assentamento de 

paredes e de revestimento de tetos, segundo a NBR 13281 (2005), em relação ao 

coeficiente de capilaridade. 

Tabela 10 – Classificação das argamassas de revestimento e assentamento em relação ao coeficiente de 
capilaridade. 

Classe 
Coeficiente de Capilaridade 

(g/dm².min1/2) 
Método de ensaio 

C1 ≤ 1,5 

ABNT NBR 
15259:2005 

C2 1,0 a 2,5 

C3 2,0 s 4,0 

C4 3,0 a 7,0 

C5 5,0 s 12,0 

C6 > 10,0 

FONTE: NBR 15259 (2005). 

O coeficiente de capilaridade é o coeficiente angular da reta, tomando-se no eixo das 

abscissas a raiz quadrada dos tempos de 10 minutos e 90 minutos e no eixo das 

ordenadas as absorções de água correspondentes há estes tempos, (GONÇALVES, 

2006). 
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Segundo KHATIB et al.,  (2013), o resultado das resistências mecânicas de compressão 

em relação à absorção de água por capilaridade pode ser demonstrado a partir de uma 

relação linear. 

A absorção de água por capilaridade é medida pela relação entre a variação da massa 

do corpo de prova pela área da seção transversal que fica em contato com a água em 

um determinado período de tempo, segundo a norma NBR 15259 (2005). 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, estão demonstrados de forma evolutiva os métodos de dosagens, 

materiais e critérios de caracterização adotados no trabalho experimental. 

Uma pesquisa experimental é caracterizada por manipular diretamente as variáveis 

relacionadas, sendo que a relação entre a causa e o efeito de um fenômeno ocorre 

pela manipulação destas variáveis pela criação de situações de controle (CERVO E 

BERVIAN 2002). 

Por sua vez YIN (2005) destacou que uma pesquisa experimental pode ser realizada em 

campo ou em laboratório, desde que o comportamento das variáveis possa ser 

manipulado de forma precisa e sistemática pelo pesquisador. 

Desta forma, esta pesquisa foi estruturada de forma a caracterizar a argamassa 

estabilizada dosada em central, tomando-se como base ensaios físicos avaliativos no 

estado fresco e endurecido, comparando essa argamassa a outras duas 

industrializadas e a uma argamassa de cimento, areia, cal e água rodada em betoneira. 

5.1. Materiais ensaiados 

Foram estudados quatro tipos de argamassas para revestimento, sendo uma 

argamassa estabilizada dosada em central, com estabilidade de 48 h, duas argamassas 

industrializadas e ensacadas e uma mistura produzida em obra com dois ligantes, 

cimento e cal, areia e água. 

As argamassas foram denominadas da seguinte maneira: 

→ Argamassa Estabilizada 48H = AE48H 

→ Argamassa Industrializada I = AI1; 

→ Argamassa Industrializada II = AI2; 

→ Argamassa Produzida em Betoneira = AB. 
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5.1.1. Intervalos e amostragem 

Os intervalos de coletas das amostras e moldagens das argamassas foram divididos de 

acordo com o tempo de utilização especificado para cada argamassa, com a finalidade 

de manter as mesmas condições de tempo de utilização, respeitando as orientações 

dos fabricantes.  

No caso das argamassas industrializadas e estabilizadas, com relação ao tempo 

máximo de utilização descrito nas fichas técnicas. No caso da argamassa produzida em 

betoneira foi respeitado o tempo de início de pega do cimento para determinar o 

tempo médio de utilização desta argamassa. 

Na Tabela 11, estão mostrados os intervalos de coleta das amostras. A fim de igualar 

as condições de ensaios os tempos foram divididos em percentual. No caso da 

argamassa estabilizada a divisão foi feita em horas, para as demais argamassas os 

intervalos foram divididos em minutos. 

Os intervalos foram chamados de estabilidades. A proporção utilizada na Tabela 11 

corresponde ao tempo disponível para utilização das argamassas em seu estado 

fresco. 

Tabela 11 – Intervalos de tempo de ensaios e moldagens das argamassas para análise comparativa de 
desempenho. 

Ordem Estabilidades 1ª Est. 2ª Est. 3ª Est. 4ª Est. 5ª Est. 6ª Est. Unidade 

Argamassa Estabilizada 48H 4 8 12 24 36 48 Horas 

Argamassa Industrializada I 10 20 30 60 90 120 

Minutos Argamassa Industrializada II 10 20 30 60 90 120 

Argamassa Betoneira 10 20 30 60 90 120 

Intervalo em relação ao estado 

fresco 
90% 85% 75% 50% 25% 0% % 

FONTE: O AUTOR 
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5.1.2. Produção 

As argamassas foram produzidas da seguinte maneira: 

→ Argamassa Industrializada I e II. Adquirida em loja e misturada em betoneira 

(CSM – 120L), seguindo rigorosamente as condições indicadas pelos fabricantes 

em ficha técnica. 

→ Argamassa Betoneira. Utilizada uma mistura de areia média/fina caracterizada 

e misturada em betoneira (CSM – 120L) a partir do seguinte traço: 1 (cimento): 

2 (cal): 4 (agregado miúdo). 

→ Argamassa Estabilizada Dosada em Central. Sua massa foi medida em central 

dosadora (FRUMECAR – Modelo Concret 3 – Murcia/Espanha) e misturada em 

caminhão betoneira com capacidade máxima de 10 m³ (LIEHBERR, Alemanha). 

A amostra foi coletada logo após a produção. 

Na Figura 6, está mostrado o ponto de carregamento da usina dosadora onde foi 

carregada a argamassa estabilizada. 

  
Figura 6 - As imagens mostram o ponto de carregamento de uma usina dosadora FRUMECAR – Modelo: 

Concret – 3. 
FONTE: O AUTOR 

Após a produção as amostras foram coletadas e armazenadas em caixas plásticas e 

devidamente identificadas. 
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Na Figura 7, está mostrada a betoneira utilizada para a mistura das argamassas 

industrializadas e de betoneira e o caminhão onde foi misturada e coletada a 

argamassa estabilizada, respectivamente. 

  
Figura 7 - Fotos ilustrativas: a) Betoneira 120L – MARCA: CSM; e b) o caminhão betoneira 

LIEBBHER utilizado para a mistura de argamassa estabilizada. 
FONTE: O AUTOR 

5.1.2.1. Caracterização dos materiais para a produção da argamassa de betoneira 

a. Agregado miúdo 

O material foi classificado segundo os seguintes ensaios: 

→ Granulometria. Ensaio realizado conforme norma NBR NM 248 (2003), em 

peneirador mecânico (SOLOTEST) com série de peneiras normal ABNT (#2,4 

mm, #1,2 mm, #0,6 mm, #0,3 mm, #0,15 mm), obtendo desta forma a curva de 

distribuição granulométrica da areia utilizada, conforme mostrado na Figura 8. 

 
Figura 8 - Curva granulométrica do agregado miúdo utilizado na fabricação da argamassa AB. 

FONTE: O AUTOR. 
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→ Material Pulverulento. A análise foi realizada conforme a norma NM 46 (2003), 

em peneira ABNT com malha quadrada de abertura 75 μm. 

→ Umidade: o ensaio foi realizado em frigideira metálica e fogareiro a gás, com 

aquecimento até peso constante. 

Na Figura 9, estão mostrados o peneirador mecânico (SOLOTEST) e o conjunto de 

frigideira e fogareiro utilizado para os ensaios de granulometria e umidade 

respectivamente. 

Para a pesagem das amostras dos ensaios com agregado miúdo foi utilizada balança 

para laboratório (OHAUS, modelo ARD110, capacidade 4,100 g), com precisão de 0,1 g. 

  
Figura 9 - Fotos ilustrativas do peneirador mecânico (SOLOTEST); e da frigideira e do fogareiro para 

ensaio de umidade. 
FONTE: O AUTOR 

b. Cimento. 

O cimento utilizado foi do tipo CPII F 32 – Itambé. O ensaio realizado para 

caracterização do cimento foi o do método de finura, medido de acordo com a norma 

NBR NM 76 (1998), utilizando o método de permissividade do ar (Blaine). O aparelho 

utilizado foi o permeabilímetro (SOLOTEST). 

Os resultados da caracterização do cimento estão destacados em negrito itálico na 

Tabela 12, juntamente com os dados fornecidos pela fabricante com relação aos 

demais ensaios físicos e químicos de caracterização do cimento. 
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Na Figura 10, está mostrado o permeabilímetro (SOLOTEST) utilizado no ensaio de 

finura realizado com o cimento e o aparelho de Vicat (SOLOTEST) utilizado para o 

ensaio de início e fim de pega do cimento. 

Tabela 12 – Características do cimento utilizado para a confecção da argamassa produzida em betoneira. 

PROPRIEDADE VALOR PROPRIEDADE VALOR 

Retido #200 mesh 3,40% Perda ao fogo 4,79% 

Retido #325 mesh 14,50% Resíduo insoúvel 1,45% 

Blaine (superfície específica) 3347cm²/g 
Composição 
química: SiO2 

17,05% 

Início de pega 4:35h AL2O3 4,51% 

Fim de pega 5:25h Fe2O3 2,71% 

Expansibilidade a quente 0,25mm CaO 60,25% 

Resistência à compressão - 3 dias 28,7 MPa MgO 6,05% 

Resistência à compressão - 7 dias 31,7 MPa K2O 0,90% 

Resistência à compressão - 28 dias 39,2MPa Na2O 0,20% 

  
SO3 3,15% 

FONTE: CIMENTO ITAMBÉ – 2014. 

 

  
Figura 10 - Permeabilímetro (SOLOTEST) e Aparelho de Vicat (SOLOTEST). 

FONTE: O AUTOR 

c. Água. 

A água utilizada foi potável (SANEPAR). Não foram realizados ensaios específicos para 

a água. 
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d. Cal. 

Foi utilizada cal hidratada, marca HIDRA. Não foram realizados ensaios específicos com 

a cal. 

5.1.3. Ensaios 

Os ensaios foram divididos em duas etapas: no estado a fresco e no estado 

endurecido, conforme demonstrado na Figura 11.  

Na Tabela 13, estão apresentados os intervalos em que cada um dos ensaios foi 

realizado. 

 
Figura 11 - Distribuição dos ensaios no estado fresco e estado endurecido. 

FONTE: O AUTOR 
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Tabela 13 – Distribuição dos ensaios realizados no estado fresco e endurecido. 

 
ENSAIOS NBR 

Intervalos de realização dos Ensaios 

1ª 
Est. 

2ª 
Est. 

3ª 
Est. 

4ª 
Est. 

5ª 
Est. 

6ª 
Est. 

Estado 
Fresco 

Teor de Ar incorporado 13278:2005 x x x x x x 

Índice de Consistência 13276:2005 x x x x x x 

Comportamento Reológico 
(“squeeze flow”) 

15839:2010 x 
  

x 
 

x 

Retenção de Água 13277:2005 x 
  

x 
 

x 

Estado 
Endurecido 

Resistência a Compressão 13279:2005 x x x x x x 

Resistência à Tração na 
Flexão 

13279:2005 x x x x x x 

Resistência Potencial de 
Aderência à Tração 

15258:2005 x 
  

x 
 

x 

Módulo de Elasticidade 
Dinâmico 

15630:2008 x   x  x 

Expansão e Retração linear 15261:2005 x   x  x 

Coeficiente de Capilaridade 15259:2005 x   x  x 

Tempo de Utilização (%)  90% 85% 75% 50% 25% 0% 

5.1.3.1. Consistência – “flow table” 

O ensaio de consistência das argamassas avaliadas foi realizado de acordo com a 

norma NBR 13276 (2005). O índice de consistência inicial das argamassas foi medido 

logo após a produção das mesmas. Para a avaliação dos resultados foi utilizada a 

média de três ensaios realizados em cada um dos intervalos propostos. As argamassas 

foram ensaiadas em mesa para ensaio de “flow table” (SOLOTEST), conforme Figura 

12. 

  
Figura 12 – Mesa Flow Table – Ensaio de Consistência. 

FONTE: O AUTOR. 
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5.1.3.2. Teor de ar incorporado 

O método utilizado para os ensaios de teor de ar incorporado foi o método 

gravimétrico, conforme a norma NBR 13278 (2005). Assim como no ensaio para a 

avaliação do índice de consistência, foi utilizada a média de três ensaios realizados em 

cada intervalo de tempo para a obtenção dos resultados. 

Foi utilizada balança para laboratório (OHAUS, modelo ARD110, capacidade 4,100 g), 

com precisão de 0,1 g, conforme Figura 13. 

 

   
Figura 13 – Ensaio teor de ar incorporado 

FONTE: O AUTOR. 

5.1.3.3. Retenção de água 

A retenção de água das argamassas foi medida de acordo com a norma NBR 13277 

(2005). Para a realização do ensaio foi utilizado funil de Buchner acoplado a uma 

bomba a vácuo (PRISMATEC – ¼ cv, 1720 rpm e 0,18 kW), disco de papel filtro 

qualitativo de 200 mm de diâmetro, régua metálica e balança (OHAUS, modelo 

ARD110, capacidade 4,100 g) com resolução de 0,1 g, conforme apresentado 

 na Figura 14. 
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Figura 14 - Funil de Buchner – Ensaio de retenção de água 

FONTE: O AUTOR. 

5.1.3.4. Caracterização reológica – Squeeze Flow 

A caracterização reológica pelo método “squeeze flow” foi realizada de acordo com a 

norma NBR 15839 (2010). Os ensaios foram realizados em prensa (EMIC – modelo DL 

10000) e conjunto para ensaio (SOLOTEST), conforme Figura 15. 

  
Figura 15 - Equipamento para ensaios Squeeze Flow. 

FONTE: O AUTOR. 

Os intervalos de realização dos ensaios estão de acordo com a Tabela 13.  

5.1.3.5. Resistências mecânicas à compressão e tração na flexão 

As moldagens para os ensaios de resistência à compressão e à tração na flexão foram 

realizadas seguindo os intervalos descritos na Tabela 13. Os corpos de prova foram 

moldados em moldes (SOLOTEST) com dimensões de (4 x 4 x 16) cm. Cada molde é 

composto de três corpos de prova, conforme Figura 16. As moldagens foram realizadas 

de acordo com a norma NBR 13279 (2005). Os moldes foram adaptados sobre a mesa 

de “flow table” (SOLOTEST). Foram produzidos dois trios de corpos de prova para cada 
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intervalo proposto na Tabela 13 e para cada idade de ruptura. Os corpos de prova 

foram rompidos com 28 dias. 

A ruptura foi feita em prensa (EMIC, modelo DL10000), conectada a computador. Os 

resultados das rupturas foram coletados a partir de dois softwares (TESC e VIRMAQ). 

Para a avaliação dos resultados dos ensaios de resistência à compressão foi utilizada a 

média dos seis corpos de prova moldados em cada intervalo de estabilidade para cada 

idade de ruptura. 

Para o ensaio de resistência à tração na flexão foram utilizadas as respectivas metades 

dos corpos de prova ensaiados à compressão, totalizando doze corpos de prova para 

cada intervalo de estabilidade para cada idade de ruptura. 

  
Figura 16 - Moldagem corpos de prova 4x4x16cm. 

FONTE: O AUTOR. 

5.1.3.6. Resistência potencial de aderência à tração. 

O ensaio de resistência potencial de aderência à tração foi realizado em placas de 

substrato padrão, de acordo com a norma NBR 13258 (2005), conforme demonstrado 

na Figura 17. 

As placas de substrato padrão foram adquiridas junto a um laboratório certificado. 

Para o ensaio, foi utilizada prensa (EMIC – modelo DL10000) ligada a um computador. 

Os resultados foram coletados por meio de dois softwares (TESC e VIRMAQ). 
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Para cada intervalo de tempo foram moldadas duas placas para cada idade de ruptura. 

As rupturas foram realizadas com 28 dias. 

Os resultados foram avaliados a partir da média das duas placas moldadas para cada 

intervalo, sendo que em cada placa foram arrancados 10 testemunhos. 

  

  
Figura 17 - Preparação e ensaio de potencial de aderência à tração em placas de substrato padrão. 

FONTE: O AUTOR. 

5.1.3.7. Módulo de elasticidade dinâmico. 

O método utilizado para a avaliação da elasticidade das argamassas foi o ensaio de 

módulo de elasticidade dinâmico através da propagação de ondas ultrassônicas, 

conforme norma NBR 15630 (2008). 

Os corpos de prova utilizados para os ensaios foram os mesmos utilizados nos ensaios 

de resistência à compressão e à tração na flexão. 

Os ensaios foram realizados com equipamento (PROSEQ), conforme Figura 18. 
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Foram ensaiados três corpos de prova para cada intervalo de estabilidade e para cada 

idade de ruptura. Os ensaios foram realizados com 28 e 56 dias, a partir da data da 

moldagem. Para a análise dos resultados foram utilizadas as medias dos três corpos de 

prova ensaiados em cada intervalo de moldagem e em cada idade de ruptura. 

  
Figura 18 - Equipamento e ensaio de módulo de elasticidade dinâmico. 

FONTE: O AUTOR. 

5.1.3.8. Retração plástica em barras. 

A retração plástica das argamassas foi medida no estado endurecido, conforme a 

norma NBR 15261 (2005). 

Foram moldados três barras para cada intervalo de estabilidade proposto. A análise foi 

realizada com 28 dias contados a partir da data da moldagem. 

Os moldes utilizados para a confecção dos corpos de prova foram da marca SOLOTEST, 

conforme mostrados na Figura 19. 

  
Figura 19 – Moldes para moldagem de barras para retração e expansão linear. 

FONTE: O AUTOR. 
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A retração foi avaliada em relógio comparador (SOLOTEST) com visor digital. 

Na Figura 20, está mostrada a foto do aparelho comparador (SOLOTEST) e a leitura do 

ensaio de retração plástica em barras. 

  
Figura 20 - Relógio comparador com visor digital para ensaio de retração e expansão linear em barras. 

FONTE: O AUTOR. 

5.1.3.9. Absorção de água - capilaridade 

A absorção de água e o coeficiente de capilaridade foram determinados de acordo 

com a norma NBR 15259 (2005). 

Os ensaios foram realizados de acordo com os intervalos propostos na Tabela 13. 

Na Figura 21, estão mostrados os ensaios de capilaridade. 
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Figura 21 – Ensaio de absorção por capilaridade. 

FONTE: O AUTOR. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo estão apresentados os resultados e as principais considerações a cerca 

destes e do produto caracterizado comparativamente às principais argamassas 

produzidas no mercado. 

6.1. Ensaios no estado fresco 

6.1.1. Índice de consistência 

A perda do índice de consistência, em mm, de acordo com os intervalos de ensaios 

contados a partir do momento da produção de cada argamassa, pode ser analisada na 

Tabela 14. 

Para melhor visualização do comportamento das argamassas quanto ao índice de 

consistência em função do tempo desde a dosagem, está apresentado o gráfico de 

barras dos resultados na Figura 22. O melhor desempenho com relação a perda do 

índice de consistência foi verificado para a argamassa estabilizada A48H, em relação às 

outras argamassas trabalhadas, ou seja, esta permaneceu com maior fluidez ao longo 

do tempo de análise, conforme demonstrado na FIGURA 23 

Nas FIGURAS 24 e 25 podem-se verificar os resultados da variação da perda de 

consistência em mm segundo o ensaio de “flow table”, ambos em percentual, da 

argamassa AE48H, sendo que a mesma apresentou a menor perda entre as argamassas 

estudadas. 

Em termos de desempenho, podem-se classificar as argamassas em uma escala 

ascendente, do pior para o melhor, como sendo: AB ≤AI2, AI1≤ AE48H. 

Na Tabela 14, estão mostrados, ainda, os resultados da análise da variação da perda de 

consistência das argamassas ensaiadas. 
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Tabela 14 – Lista de resultados quanto à perda de trabalhabilidade pelo método do “flow table” em 
função do tempo decorrido desde a dosagem das argamassas. 

ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA 

Amostra Estabilidade 
Amostra 1 

(mm) 
Amostra 2 

(mm) 
Amostra 3 

(mm) 
MÉDIA 
(mm) 

Perda do Índice de 
Consistência (%) 

A
B

 

Produção 285 284 284 284,33 --- 

1ª Estabilidade 280 279 282 280,33 1,41 

2ª Estabilidade 275 275 278 276,00 2,93 

3ª Estabilidade 265 264 267 265,33 6,68 

4ª Estabilidade 253 255 249 252,33 11,25 

5ª Estabilidade 234 225 221 226,67 20,28 

6ª Estabilidade 220 215 218 217,67 23,45 

A
I 1

 

Produção 285 284 285 284,67 --- 

1ª Estabilidade 280 285 284 283,00 0,00 

2ª Estabilidade 284 282 281 282,33 0,24 

3ª Estabilidade 280 275 278 277,67 1,88 

4ª Estabilidade 260 265 261 262,00 7,42 

5ª Estabilidade 250 245 241 245,33 13,31 

6ª Estabilidade 237 235 234 235,33 16,84 

A
I 2

 

Produção 287 285 289 287,00 --- 

1ª Estabilidade 285 284 287 285,33 0,58 

2ª Estabilidade 280 281 279 280,00 2,44 

3ª Estabilidade 275 270 271 272,00 5,23 

4ª Estabilidade 259 261 255 258,33 9,99 

5ª Estabilidade 245 249 248 247,33 13,82 

6ª Estabilidade 232 229 230 230,33 19,74 

A
E 

4
8

H
 

Produção 289 285 287 287,00 --- 

1ª Estabilidade 285 284 287 285,33 0,58 

2ª Estabilidade 283 281 286 283,33 1,28 

3ª Estabilidade 280 275 279 278,00 3,14 

4ª Estabilidade 275 274 273 274,00 4,53 

5ª Estabilidade 271 270 271 270,67 5,69 

6ª Estabilidade 265 267 264 265,33 7,55 
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Figura 22 – Gráfico de barras, comparativo das argamassas trabalhadas, resultante do ensaio do 

índice de perda de consistência desde a dosagem. 
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Figura 23 – Curva resultante, da perda do índice de consistência, em percentual, das argamassas 

trabalhadas, desde a dosagem. 
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Figura 24 – Curva resultante do índice de consistência em mm, da argamassa estabilizada AE48H, em 

função do tempo desde a sua dosagem. 
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Figura 25 – Curva resultante da perda relativa do índice de consistência em mm, da argamassa 

estabilizada AE48H, em função do tempo desde a sua dosagem. 

6.1.2. Teor de Ar Incorporado 

A perda do teor de ar incorporado, em % em volume, de acordo com os intervalos de 

ensaios contados a partir do momento da produção de cada argamassa, pode ser 

analisada na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Lista de resultados quanto à perda de trabalhabilidade em relação ao teor de ar incorporado 
em função do tempo decorrido desde a dosagem das argamassas. 

Teor de ar incorporado 

Amostra Estabilidade 
Amostra 1 

(%) 
Amostra 2 

(%) 
Amostra 3 

(%) 
MÉDIA 

(%) 
Perda do teor de ar 

incorporado (%) 

A
B

 

Produção 10,20 10,10 10,50 10,27 --- 

1ª Estabilidade 9,50 9,80 9,70 9,67 5,84 

2ª Estabilidade 9,00 9,10 9,00 9,03 12,01 

3ª Estabilidade 8,10 7,70 7,90 7,90 23,05 

4ª Estabilidade 7,80 7,30 7,50 7,53 26,62 

5ª Estabilidade 7,50 6,80 6,40 6,90 32,79 

6ª Estabilidade 7,00 6,00 6,10 6,37 37,99 

A
I 1

 

Produção 25,40 24,80 25,30 25,17 --- 

1ª Estabilidade 21,00 21,20 20,90 21,03 16,42 

2ª Estabilidade 20,10 19,50 19,40 19,67 21,85 

3ª Estabilidade 18,50 18,10 17,90 18,17 27,81 

4ª Estabilidade 17,00 17,50 16,90 17,13 31,92 

5ª Estabilidade 15,40 15,10 15,00 15,17 39,74 

6ª Estabilidade 12,50 12,80 12,40 12,57 50,07 

A
I 2

 

Produção 24,10 25,20 24,40 24,57 --- 

1ª Estabilidade 22,00 22,10 20,50 21,53 12,35 

2ª Estabilidade 19,50 19,80 18,50 19,27 21,57 

3ª Estabilidade 18,00 17,50 17,60 17,70 27,95 

4ª Estabilidade 16,50 16,00 16,40 16,30 33,65 

5ª Estabilidade 16,00 15,50 15,40 15,63 36,36 

6ª Estabilidade 14,50 14,70 13,40 14,20 42,20 

A
E 

4
8

H
 

Produção 24,80 24,90 24,90 24,87 --- 

1ª Estabilidade 24,50 24,10 24,80 24,47 1,61 

2ª Estabilidade 23,90 23,50 23,40 23,60 5,09 

3ª Estabilidade 21,50 21,10 21,40 21,33 14,21 

4ª Estabilidade 21,00 20,90 20,70 20,87 16,09 

5ª Estabilidade 20,70 20,10 19,90 20,23 18,63 

6ª Estabilidade 18,90 18,50 18,20 18,53 25,47 

 

O comportamento das argamassas com relação ao teor de ar incorporado está 

apresentado na forma gráfica na Figura 26. 

Para um melhor entendimento do comportamento das argamassas em relação à perda 

do teor de ar incorporado e ao seu tempo de utilização no estado fresco, na figura 27, 

estão demonstradas as curvas que indicam as perdas percentuais do teor de ar das 

argamassas avaliadas. 
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Já, nas Figuras 28 e 29, estão exemplificados os resultados do teor de ar incorporado, 

médio e a sua perda relativa, ambos em percentual em volume da argamassa AE48H, a 

qual, novamente teve o melhor desempenho em relação às outras argamassas 

trabalhadas. A menor perda do teor de ar incorporado em função do tempo facilita na 

trabalhabilidade final desde a central dosadora.  

Em termos de desempenho, em trabalhabilidade em função do tempo desde a 

dosagem, podem-se classificar as argamassas em uma escala ascendente, do pior para 

o melhor, como sendo: AI1 ≤AI2, AB≤ AE48H. 
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Figura 26 – Gráfico de barras, comparativo das argamassas trabalhadas, resultante do índice do teor 

de ar incorporado desde a dosagem. 
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Figura 27 – Curva resultante, da perda do teor de ar incorporado, em percentual, das argamassas 

trabalhadas, desde a dosagem. 
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Figura 28 – Curva resultante do teor de ar incorporado médio, em % em volume, da argamassa 

estabilizada, AE48H, em função do tempo desde a sua dosagem. 
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Figura 29 – Curva resultante da perda relativa do teor de ar incorporado médio, em %, em volume, da 
argamassa estabilizada, AE48H, em função do tempo desde a sua dosagem. 

6.1.2.1. Correlação entre o índice de consistência e o teor de ar incorporado. 

Na Tabela 16, encontram-se apresentados os resultados relativos aos ensaios de ar 

incorporado e de “flow table” das amostras de argamassas: i) Betoneira, AB; ii) 

Industrializada I, AI1; iii) Industrializada II, AI2; e iv) Estabilizada 48H, AE48H, 

respectivamente.  
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Tabela 16 – Resultados relativos aos ensaios de ar incorporado e de “flow table” das amostras de 
Argamassa Betoneira, AB, Industrializadas I e II, AI1 e AI2 e Estabilizada 48H, A48H, 

respectivamente. 

  AB AI1 AI2 AE48H 

Propriedades 
Teor de 
ar (%) 

Flow 
table, 
(mm) 

Teor de 
ar (%) 

Flow 
table, 
(mm) 

Teor de 
ar (%) 

Flow 
table, 
(mm) 

Teor de 
ar (%) 

Flow 
table, 
(mm) 

Produção 10,27 284,33 25,17 284,67 24,57 287 24,87 287 

1ª Estabilidade 9,67 280,33 21,03 283 21,53 285,33 24,47 285,33 

2ª Estabilidade 9,03 276 19,67 282,33 19,27 280 23,6 283,33 

3ª Estabilidade 7,9 265,33 18,17 277,67 17,7 272 21,33 278 

4ª Estabilidade 7,53 252,33 17,13 262 16,3 258,33 20,87 274 

5ª Estabilidade 6,9 226,67 15,17 245,33 15,63 247,33 20,23 270,67 

6ª Estabilidade 6,37 217,67 12,57 235,33 14,2 230,33 18,53 265,33 

Y= 17,22x + 115,66 4,38x+186,60 5,28x+168,37 3,37x+203,49 

R
2

= 0,8942 0,7972 0,8047 0,9776 

Notas. A equação da reta entre os parâmetros flow table e o teor de ar incorporado, em mínimos 

quadrados está apresentado pela Equação Y= aX + b, e a sua correlação matemática pelo coeficiente R
2
. 

Na Figura 30, está apresentada, como exemplo, a curva da equação da reta resultante 

para a argamassa estabilizada AE48H e a sua respectiva correlação matemática, pelo 

método dos mínimos quadrados. Os resultados indicaram para esta argamassa uma 

correlação próxima da unidade, mostrando a proporcionalidade entre o teor de poros 

com o parâmetro “flow table”. Esta relação não foi verificada diretamente nas outras 

argamassas, podendo-se inferir que apenas a argamassa AE48H teve influência direta 

dos poros na deformação, com R2 próximo de 0,9.  

y = 3,3737x + 203,49

R² = 0,9776
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Figura 30 – Correlação matemática entre o teor de ar incorporado e os valores de “flow table” das 

amostras de argamassa estabilizada 48 h, AE48H. 
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6.1.3. Retenção de água 

Os resultados apresentados na Figura 31 demostram uma maior retenção de água para 

a AB, na primeira estabilidade ensaiada a retenção foi 12,2% maior que os resultados 

apresentados pela AI2, que foi a que apresentou o pior desempenho. No quarto 

intervalo ensaiado esta diferença aumentou para 13,6% também em relação à AI2.  

Na 6ª estabilidade a AB apresentou uma queda acentuada na retenção de água em 

relação aos ensaios anteriores, a perda foi de 36% em relação ao primeiro ensaio 

realizado com esta mesma argamassa. No último intervalo avaliado a maior retenção 

foi apresentada pela AE48H, com resultados 14% melhores que a AB. 
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Figura 31 – Gráfico de barras do comparativo de retenção de água das argamassas ensaiadas nos 
intervalos de tempo propostos. 

 

Na Figura 32, estão apresentadas as curvas das perdas percentuais em relação à 

retenção de água.  
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Figura 32 – Curva resultante da perda de propriedade de retenção de água das argamassas ensaiadas 
dentro dos intervalos de estabilidade propostos. 
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6.1.4. Análise reológica – “Squeeze Flow” 

A Figura 33 mostra a análise realizada no primeiro intervalo de tempo proposto. Foram 

verificados neste caso comportamentos distintos entre as argamassas. A argamassa 

AB, produzida em betoneira foi a argamassa que apresentou o maior limite de carga 

dentre as argamassas ensaiadas, seu comportamento inicial, no entanto apresentou 

resultados inferiores aos da argamassa estabilizada dosada em central, AE48H Quando 

analisado o deslocamento, a argamassa estabilizada, AE48H, foi a argamassa que 

apresentou um aumento de carga já nos primeiros milímetros, mantendo-se 

praticamente constante em relação a carga até o deslocamento atingir 5mm.  

Os valores para a argamassa produzida em betoneira, AB estão demonstrados no eixo 

principal em vermelho do gráfico mostrado na Figura 33. Os valores para as demais 

argamassas estão demonstrados no eixo secundário (direito) do gráfico. 
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Figura 33 – Curva do ensaio de “squeeze flow” das argamassas avaliadas no primeiro intervalo de tempo 
proposto. 
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Figura 34 – Curva resultante do ensaio de “Squeeze flow” das argamassas avaliadas no segundo 
intervalo de tempo proposto. 
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Na figura 34 está demostrado o segundo intervalo ensaiado, onde a argamassa 

produzida em betoneira, AB, chegou ao limite de carga aceito pelo equipamento para 

este ensaio, tal limite foi alcançado pelo embricamento de um grão de agregado da 

sua composição. Diferente do primeiro ensaio realizado a argamassa industrializada 1, 

AI1, foi a argamassa que apresentou um aumento de carga inicial maior que as outras 

duas argamassas ensaiadas. 

O comportamento analisado no terceiro intervalo de tempo proposto, demonstrado 

na Figura 35, mostrou que a argamassa industrializada 1, AI1, foi novamente a que 

apresentou um deslocamento inicial maior. Na argamassa produzida em betoneira, AB, 

novamente verificou-se o embricamento de um grão de agregado, ocasionando o 

aumento da carga do ensaio até o limite do equipamento. 

A argamassa industrializada 2, AI2, foi a argamassa que demonstrou a menor variação 

do comportamento reológico quando comparado os três intervalos de tempo. 
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Figura 35 – Curva do ensaio de “Squeeze flow” das argamassas avaliadas no sexto intervalo de tempo 

proposto. 

6.2. Ensaios no estado endurecido 

6.2.1. Resistência à compressão 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados com corpos de prova 

moldados em todos os intervalos de tempo propostos. A análise dos resultados 

mostrou que dentre as argamassas ensaiadas a AB, foi a argamassa que apresentou a 
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maior resistência em todos os intervalos, seguida da AE48H, AI2 e da AI1, conforme 

demonstrado na Figura 36.  
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Figura 36 – Gráfico de barras dos resultados do ensaio de resistência à compressão das argamassas 
ensaiadas em todos os intervalos de tempo propostos. 

 

Na Tabela 17 está mostrada a variação percentual dos resultados de resistência à 

compressão das argamassas ensaiadas em relação ao intervalo de tempo em que as 

mesmas foram moldadas. A análise foi realizada tomando como base o primeiro 

intervalo de tempo ensaiado, ou seja, consideraram-se os resultados obtidos na 

primeira estabilidade analisada como 100% e a partir desta, verificou-se a variação em 

percentual.  

Na Figura 37, estão demonstradas as curvas resultantes da variação das resistências à 

compressão, de acordo com os limites especificados na NBR 13281 (2005) para a classe 

P5, com resistências que variam de 5,5 a 9,0 MPa. Sendo assim percebeu-se que os 

intervalos de moldagem não comprometeram os resultados de resistência à 

compressão.  

Na Tabela 18, estão demonstrados os desvios obtidos entre os resultados das amostras 

ensaiadas.  
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Tabela 17 – Variação percentual dos resultados de resistência à compressão nos intervalos de tempo 
propostos. 

VARIAÇÃO PERCENTUAL RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (%) 

  AB AI I AI II AE 48H 

1ª Estabilidade 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

2ª Estabilidade -3,90% 9,58% -1,15% -0,51% 

3ª Estabilidade 0,07% 8,70% 4,61% -0,24% 

4ª Estabilidade -5,29% 10,30% -0,94% 0,32% 

5ª Estabilidade -3,34% 14,24% 1,39% -4,36% 

6ª Estabilidade -5,06% 12,17% -1,55% 2,01% 
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Figura 37 – Curva resultante da variação dos ensaios de resistência à compressão das argamassas 
ensaiadas nos intervalos de tempo propostos. 

 

Tabela 18 – Variação e desvios apresentados nos resultados de resistência à compressão das 
argamassas ensaiadas nos intervalos de tempos propostos. 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa) 

  AB AI I AI II AE 48H 

1ª Est. 10,18 5,31 6,09 7,29 

2ª Est. 9,78 5,82 6,02 7,25 

3ª Est. 10,19 5,77 6,30 7,23 

4ª Est. 9,64 5,85 6,24 7,26 

5ª Est. 9,84 6,06 6,33 6,94 

6ª Est. 9,66 5,95 6,23 7,08 

DESVIO 0,24 0,26 0,12 0,14 

6.2.2. Resistência à tração na flexão 

Assim como nos ensaios de resistência a compressão, a resistência à tração foi avaliada 

em todos os intervalos de tempos propostos. A análise dos resultados mostrou que a 
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argamassa produzida em betoneira, AB, obteve os maiores resultados em relação a 

esta propriedade, como demonstrados na Figura 38. 
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Figura 38 – Gráfico de barras dos resultados do ensaio de resistência à tração na flexão das 
argamassas ensaiadas em todos os intervalos de tempos propostos. 

Os resultados mostraram que não houve variação significativa desta propriedade entre 

as argamassas ensaiadas, dentro dos intervalos de moldagem propostos, conforme 

ilustrado na Tabela 19. A análise foi realizada tomando como base o primeiro intervalo 

de tempo ensaiado, ou seja, consideraram-se os resultados obtidos na primeira 

estabilidade analisada como 100% e a partir desta, verificou-se a variação em 

percentual.  

Tabela 19 – Variação percentual dos resultados de resistência à tração na flexão nos intervalos de 
tempo propostos.  

VARIAÇÃO RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (%) 

  AB AI I AI II AE 48H 

1ª Estabilidade 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

2ª Estabilidade -2,17% 6,20% -10,71% -1,80% 

3ª Estabilidade 0,99% 4,75% 0,33% -3,95% 

4ª Estabilidade 2,73% 1,21% -2,53% -2,51% 

5ª Estabilidade -0,19% 2,42% 0,57% -0,57% 

6ª Estabilidade 0,93% 4,83% -2,78% -2,01% 

 

Na Figura 39, estão apresentadas as curvas que indicam os resultados dos ensaios de 

resistência à tração na flexão das argamassas avaliadas. Os valores foram comparados 

aos limites pré-determinados pela NBR 13281 (2005).  



87 

 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1ª Est. 2ª Est. 3ª Est. 4ª Est. 5ª Est. 6ª Est.

R
es

is
tê

n
ci

a 
à 

Tr
aç

ão
 n

a 
Fl

ex
ão

 
(M

P
a)

Intervalos dos Ensaios
AB AI I

AI II AE 48H

Limite Inferior NBR 13281 (2005) Limite Superior NBR 13281 (2005)  
Figura 39 – Curva resultante da variação dos ensaios de resistência à tração na flexão das argamassas 

ensaiadas nos intervalos de tempo propostos. 

Na Tabela 20, estão demonstrados os desvios obtidos entre os resultados ensaiados.  

Tabela 20 – Variação e desvios apresentados nos resultados de resistência à tração na flexão das 
argamassas ensaiadas nos intervalos de tempos propostos.  

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (MPa) 

  AB AI I AI II AE 48H 

1ª Est. 2,69 2,07 2,04 2,32 

2ª Est. 2,63 2,20 1,82 2,28 

3ª Est. 2,71 2,17 2,05 2,23 

4ª Est. 2,76 2,09 1,99 2,26 

5ª Est. 2,68 2,12 2,05 2,31 

6ª Est. 2,71 2,17 1,98 2,27 

DESVIO 0,04 0,05 0,09 0,03 

  

6.2.3. Resistência potencial de aderência à tração. 

Nesta análise foram verificados os resultados do potencial à aderência conforme os 

intervalos de moldagens apresentadas na Tabela 21. Para um melhor entendimento 

foram demonstrados os resultados na Figura 40. Verificou-se que a argamassa 

estabilizada, AE48H, apresentou os melhores resultados no que diz respeito à 

propriedade de resistência potencial de aderência à tração. 
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Tabela 21 – Variação e desvios apresentados nos resultados de resistência potencial de aderência à 
tração das argamassas ensaiadas nos intervalos de tempo propostos. 

POTENCIAL DE ADERÊNCIA MÉDIO (MPa) 

  AB AI I AI II AE 48H 

1ª Est. 0,40 0,44 0,34 0,46 

4ª Est. 0,33 0,33 0,30 0,47 

6ª Est. 0,27 0,27 0,23 0,40 

Desvio 0,06 0,08 0,05 0,04 
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Figura 40 – Gráfico de barras dos resultados do ensaio de resistência ao potencial de aderência à 
tração das argamassas ensaiadas conforme os intervalos de tempos propostos. 

 

Para uma melhor visualização, na Figura 41 estão demonstradas as curvas que indicam 

os resultados dos ensaios de resistência ao potencial de aderência à tração ao longo 

dos intervalos ensaiados juntamente com os limites pré-estabelecidos pela NBR 13281 

(2005) para este ensaio.  

Para a análise demonstrada na Tabela 22 foi adotada a primeira estabilidade como 

100%. A variação dos demais resultados foi feita em percentual a partir do primeiro 

intervalo proposto. 

Tabela 22 – Variação percentual dos resultados de resistência ao potencial de aderência à tração nos 
intervalos de tempos propostos. 

  AB AI I AI II AE 48H 

1ª Estabilidade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4ª Estabilidade -16,6% -24,5% -12,4% 2,4% 

6ª Estabilidade -30,6% -37,7% -31,3% -14,4% 
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Figura 41 – Curvas resultantes da variação dos ensaios de resistência ao potencial de aderência à 
tração das argamassas ensaiadas nos intervalos de tempos propostos. 

 

Os desvios apresentados acusaram uma diminuição da resistência potencial de 

aderência à tração em aproximadamente 30%, porém mesmo com esta diminuição os 

resultados apresentaram-se dentro dos parâmetros estipulados por norma. 

Classificando as argamassas em uma escala crescente da menos resistente para a mais 

resistente temos o seguinte: A21<AI1<AB<AE48H. A argamassa estabilizada, AE48H, foi 

a única argamassa que manteve resistências acima dos 0,3Mpa em todos os intervalos 

de tempo. 

6.2.3.1. Análise do tipo de ruptura. 

Nesta análise foram verificados os tipos de ruptura apresentados pelos corpos de 

prova ensaiados, conforme Item 8, subitem 8.1 da norma NBR 15258 (2005). Os dados 

resultantes estão reunidos na Tabela 23 e encontram-se apresentados na sua forma 

gráfica na Figura 42.  

A análise foi feita com a média dos resultados dos três intervalos de tempos ensaiados 

nesta propriedade. 
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Tabela 23 – Análise da forma de ruptura dos ensaios de potencial de aderência à tração. 

 
Forma de Ruptura 

S S/A A F 

AE 48H   83% 13% 3% 

AI 1   83% 13% 7% 

AI 2   77% 17% 3% 

AB   80% 7% 13% 

NOTA: S: ruptura no substrato, S/A: ruptura na interface substrato argamassa, A: ruptura na argamassa, 
F: ruptura entre a pastilha e a argamassa (falha de colagem). 
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Figura 42 – Gráfico de barras dos resultados (%) da análise do tipo de ruptura dos ensaios de 
resistência ao potencial de aderência à tração. 

6.2.4. Módulo de elasticidade dinâmico (ME) 

Como nas resistências mecânicas avaliadas, o módulo de elasticidade dinâmico 

apresentou pouca variação quando comparados os intervalos de tempos de 

moldagens das argamassas. O desvio padrão analisado também foi pequeno entre as 

amostras nos diferentes intervalos de tempos e estão representados na Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Análise do módulo de elasticidade dinâmico das argamassas ensaiadas dentro dos 
intervalos de tempos propostos. 

Módulo de Elasticidade Dinâmico (GPa)  

 
AB AI1 AI2 AE48H 

1ª Estabilidade 8,63 10,00 10,08 9,69 

4ª Estabilidade 8,63 10,21 9,34 10,40 

6ª Estabilidade 8,91 9,99 9,70 8,37 

DESVIO 0,16 0,12 0,37 1,03 



91 

 

Na Figura 43, estão demonstradas as curvas resultantes das avaliações feitas e 

demonstradas na Tabela 23. 
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Figura 43 – Curvas resultantes dos ensaios de módulo de elasticidade dinâmico dentro dos 
intervalos propostos. 

 

Quando se trata de argamassas para revestimento, não há uma especificação técnica 

descrita para o módulo de elasticidade dinâmico, sendo assim, pela experiência 

prática, tem-se que quanto menor o módulo de elasticidade maior a capacidade de a 

argamassa absorver as tensões submetidas em um revestimento. Desta maneira, na 

avaliação da propriedade elástica a argamassa AB, apresentou os melhores resultados 

se comparada às demais argamassas ensaiadas. Em ordem crescente do menor para o 

maior módulo as argamassas ficaram classificadas da seguinte maneira: AB< AE48H< 

AI2< AI1. Dentro do mesmo comparativo, foi analisada a média dos três intervalos 

propostos, conforme demonstrado na Figura 44. 
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Figura 44 – Gráfico de barras da média dos intervalos dos resultados do ensaio de módulo de 
elasticidade dinâmico. 
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6.2.4.1. Correlação entre o módulo de elasticidade dinâmico e as resistências 

mecânicas. 

Foram avaliadas as possíveis existências de correlações matemáticas entre as 

resistências mecânicas avaliadas e o módulo de elasticidade dinâmico dentro dos 

intervalos de tempos propostos. O método utilizado foi o método dos mínimos 

quadrados. 

6.2.4.1.1. Módulo de elasticidade dinâmico e resistência à compressão 

Na análise matemática entre o módulo de elasticidade dinâmico e a resistência à 

compressão não foram verificadas interferências diretas entre uma propriedade e 

outra, os resultados mostraram uma correlação positiva porem fraca para todas as 

argamassas avaliadas. O coeficiente de correlação e as equações estão mostrados na 

Tabela 25. 

Tabela 25 – Correlação entre o módulo de elasticidade dinâmico (ME) e a resistência à compressão 
(RC) pelo método dos mínimos quadrados. 

ESTABILIDADE 
AE48H AI 1 AI 2 AB 

ME 
(GPa) 

RC 
(MPa) 

ME 
(GPa) 

RC 
(MPa) 

ME 
(GPa) 

RC 
(MPa) 

ME 
(GPa) 

RC 
(MPa) 

1ª Est. 9,69 7,29 10,00 5,31 9,99 6,09 8,63 10,18 

2ª Est. 10,17 7,26 10,21 5,85 9,34 6,21 8,63 9,64 

3ª Est. 9,44 7,08 9,99 5,95 10,33 6,23 8,91 9,66 

R² 0,440 0,110 0,002 0,218 

Y= 0,2018x + 5,2361 0,9344x - 3,7021  -0,0063x + 6,2401  -0,878x + 17,485 

NOTA: ME: módulo de elasticidade, RC: resistência à compressão. 

Para um melhor entendimento, na Figura 45 está mostrada a curva resultante da 

correlação matemática entre a o módulo de elasticidade dinâmico e a resistência à 

compressão para a argamassa AE48H, que foi a que apresentou a melhor afinidade 

entre essas propriedades. 
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Figura 45 – Correlação matemática entre o módulo de elasticidade dinâmico e a resistência à 
compressão da argamassa estabilizada 48 horas, AE48H. 

6.2.4.1.2. Módulo de elasticidade dinâmico e resistência à tração na flexão 

Pelos resultados podem-se verificar de uma maneira geral as correlações com índices 

baixos praticamente nulos para todas as argamassas ensaiadas, como mostrado na 

Tabela 26. O método para o cálculo foi o método dos mínimos quadrados. 

Tabela 26 – Correlação entre o módulo de elasticidade dinâmico (ME) e a resistência à tração na flexão 
(RTF) pelo método dos mínimos quadrados. 

ESTABILIDADE 
AE48H AI 1 AI 2 AB 

ME 
(GPa) 

RTF 
(MPa) 

ME 
(GPa) 

RTF 
(MPa) 

ME 
(GPa) 

RTF 
(MPa) 

ME 
(GPa) 

RTF 
(MPa) 

1ª Est. 9,69 2,32 10,00 2,07 9,99 2,04 8,63 2,69 

2ª Est. 10,17 2,26 10,21 2,09 9,34 1,99 8,63 2,76 

3ª Est. 9,44 2,27 9,99 2,17 10,33 1,98 8,91 2,71 

R² 0,131 0,099 0,009 0,033 

Y=  -0,0301x + 2,5789  -0,1323x + 3,4417 0,0062x + 1,9412  -0,0417x + 3,0812 

NOTA: ME: módulo de elasticidade, RTF: resistência à tração na flexão. 

6.2.4.1.3. Módulo de elasticidade dinâmico e resistência potencial de aderência à 

tração. 

Na correlação do módulo de elasticidade dinâmico com a resistência potencial de 

aderência à tração os resultados mostraram-se bastante parecidos entre a argamassa 

estabilizada, AE48H, e a argamassa produzida em betoneira, AB, os índices 

apresentados foram de 0,707 e de 0,748, respectivamente. A argamassa 

industrializada I, AI1, apresentou o menor índice, com 0,017 e a argamassa 

industrializada II, AI2, um índice de 0,198, conforme apresentado na Tabela 27. 
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Tabela 27 – Correlação entre o módulo de elasticidade dinâmico (ME) e a resistência potencial de 
aderência à tração (RPA) pelo método dos mínimos quadrados. 

ESTABILIDADE 
AE48H AI 1 AI 2 AB 

ME 
(GPa) 

RPA 
(MPa) 

ME 
(GPa) 

RPA 
(MPa) 

ME 
(GPa) 

RPA 
(MPa) 

ME 
(GPa) 

RPA 
(MPa) 

1ª Est. 9,69 0,46 10,00 0,44 9,99 0,34 8,63 0,40 

2ª Est. 10,17 0,47 10,21 0,33 9,34 0,30 8,63 0,33 

3ª Est. 9,44 0,40 9,99 0,27 10,33 0,23 8,91 0,26 

R² 0,707 0,017 0,198 0,748 

Y= 0,095x - 0,4837  -0,0881x + 1,2356  -0,0471x + 0,7535  -0,3491x + 3,375 

NOTA: ME: módulo de elasticidade, RPA: resistência potencial de aderência. 

Na Figura 46, está demonstrada a curva que ilustra a correlação matemática entre o 

módulo de elasticidade dinâmico e a resistência potencial de aderência à tração para a 

argamassa produzida em betoneira, que foi a argamassa que apresentou o maior 

índice de afinidade entre as propriedades. 
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Figura 46 – Correlação matemática entre o módulo de elasticidade dinâmico e a resistência potencial de 
aderência à tração para a argamassa produzida em betoneira. 

6.2.5. Retração e expansão linear no estado endurecido (barras) 

A retração e a expansão linear das argamassas avaliadas foram verificadas segundo a 

norma NBR 15261 (2005). Os resultados foram coletados no vigésimo oitavo dia de 

cura. 
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6.2.5.1. Retração linear 

No ensaio de retração linear foram obtidos resultados melhores para a argamassa 

AE48H. O ar incorporado presente nesta argamassa diminui a sua absorção de água e 

também inibe que a água presente para a hidratação do cimento saia, diminuindo 

assim sua variação volumétrica. A argamassa apresentou retração de -0,318 mm/m, 

resultado 30% menor que a argamassa produzida em betoneira, AB, que foi a 

argamassa que mais retraiu, com -0,445 mm/m. As outras duas argamassas 

apresentaram resultados 11% maiores no caso da argamassa industrializada 1, AI1 e 

28% maiores para a argamassa industrializada 2, AI2. 

Para um melhor entendimento, na Figura 47, estão apresentados os resultados na 

forma gráfica da variação dimensional das argamassas avaliadas. 
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Figura 47 – Gráfico de barras dos resultados de retração linear das argamassas avaliadas. 

 

A retração linear apresentou resultados com baixos desvios quando comparados os 

intervalos em que as argamassas foram avaliadas, conforme mostrado na Figura 47, 

acima. 

6.2.5.2. Expansão linear 

Os resultados dos ensaios de expansão linear, assim como dos ensaios de retração, 

foram melhores para a argamassa AE48H. A variação foi de, aproximadamente, 30% 

menor que a argamassa produzida em betoneira, que mais uma vez foi a argamassa 
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que apresentou maior expansão. Na Figura 48, está mostrada a análise feita em gráfico 

de barras do ensaio de expansão linear. 
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Figura 48 – Gráfico de barras dos resultados de expansão linear das argamassas ensaiadas nos 
intervalos de tempos propostos. 

6.2.6. Absorção de água por capilaridade 

A absorção de água foi dividida em três partes. Primeiro avaliaram-se os resultados 

dentro de um mesmo intervalo de estabilidade, porém em tempos de análise 

diferentes, de 10 minutos e 90 minutos, como indica a norma NBR 15259 (2005). 

Os resultados mostraram que de uma maneira geral a argamassa estabilizada, AE48H, 

apresentou melhores resultados no que diz respeito à absorção de água. 

Independente do momento e condição de avaliação esta argamassa apresentou 

melhor desempenho. Na Tabela 28, estão demonstrados os resultados dos ensaios de 

absorção por capilaridade, realizados nos intervalos de tempo propostos. 

A avaliação realizada no primeiro intervalo de tempo, mostrou uma variação em todas 

as argamassas de, aproximadamente, 35% quando comparados os tempos de ensaio 

de 10 minutos e 90 minutos indicados na norma NBR 15259 (2005). O aumento da 

absorção de água entre os dois pontos do ensaio está demonstrado na Figura 49. 
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Tabela 28 – Resultados dos ensaios de absorção de água por capilaridade. 

1ª Estabilidade 

 
AB AI1 AI2 AE48H 

Abs 10 Minutos (%) 0,228 0,280 0,228 0,198 

Abs. 90 minutos (%) 0,598 0,636 0,618 0,463 

Coef. Capilaridade 

(g/dm².min1/2) 
0,059 0,056 0,062 0,042 

4ª Estabilidade 

 
AB AI1 AI2 AE48H 

Abs 10 Minutos (%) 0,419 0,345 0,353 0,257 

Abs. 90 minutos (%) 0,657 0,353 0,659 0,456 

Coef. Capilaridade 

(g/dm².min1/2) 
0,038 0,037 0,048 0,032 

6ª Estabilidade 

 
AB AI1 AI2 AE48H 

Abs 10 Minutos (%) 0,484 0,430 0,475 0,335 

Abs. 90 minutos (%) 0,629 0,650 0,676 0,471 

Coef. Capilaridade 

(g/dm².min1/2) 
0,023 0,035 0,032 0,022 
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Figura 49 – Gráfico de barras que indica o aumento da absorção de água no primeiro intervalo de 
tempo proposto para as análises realizadas com 10 e 90 minutos. 

 

No segundo intervalo de tempo proposto foi repetido o ensaio nos pontos de 10 e 90 

minutos, os resultados estão representados na Figura 50. 
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Figura 50 – Gráfico de barras que indica o aumento da absorção de água no segundo intervalo de 
tempo proposto para as análises realizadas com 10 e 90 minutos. 

 

Entre o primeiro e o segundo intervalos de tempos, a absorção subiu em média 15% 

para todas as argamassas quando avaliados os dois pontos de ensaio, com 10 minutos 

e com 90 minutos. 

No terceiro intervalo de tempo proposto, novamente a argamassa estabilizada 

apresentou resultados com relação à absorção de água 30% menores que as demais 

argamassas. Tal variação verificou-se para os ensaios realizados com dez minutos e 

com noventa minutos, conforme demonstrado na Figura 51. 
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Figura 51 – Gráfico de barras que indica o aumento da absorção de água no terceiro intervalo de tempo 
proposto para as análises realizadas com 10 e 90 minutos. 

 

Avaliando as argamassas e comparando os resultados dentro dos intervalos de tempos 

propostos, verificou-se que para o ensaio realizado com dez minutos, a argamassa 
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estabilizada dosada em central, AE48H, apresentou resultados com média 27% menor 

que as demais argamassas avaliadas, conforme demonstrado na Figura 52. 
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Figura 52 – Gráfico de barras dos resultados do ensaio de absorção de água das argamassas ensaiadas 
com 10 minutos para todos os intervalos de tempo propostos. 

 

Na avaliação realizada com 90 minutos, comparando os intervalos de tempo 

propostos, verificou-se que a argamassa estabilizada novamente apresentou 

resultados melhores, com relação à absorção de água, comparada as demais 

argamassas avaliadas, na média a absorção de água da foi 30% menor, conforme 

demonstrado na Figura 53. 
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Figura 53 – Gráfico de barras dos resultados do ensaio de absorção de água das argamassas ensaiadas 
com 90 minutos para todos os intervalos de tempo propostos. 
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A análise realizada para o coeficiente de capilaridade mostrou que dentro dos 

intervalos propostos, os resultados mostraram-se melhores para a argamassa 

estabilizada dosada em central, AE48H. O comparativo realizado dentro dos intervalos 

mostrou que na média os valores foram 26% menores. Em ordem crescente do menor 

para o maior coeficiente de capilaridade as argamassas ficaram classificadas da 

seguinte maneira: AE48H< AB< AI1< AI1. 

Os resultados dos ensaios de coeficiente de capilaridade estão demonstrados na Figura 

54. 
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Figura 54 – Gráfico de barras dos resultados da análise do coeficiente de capilaridade para os intervalos 
de tempos propostos. 

 

Todas as argamassas avaliadas foram classificadas segundo a norma NBR 15259 (2005) 

como “C1”, ou seja, todas apresentaram coeficiente de capilaridade menor que 

1,5(g/dm².min1/2), independente do intervalo de tempo ensaiado. 

6.3. Considerações gerais sobre os resultados 

No estado fresco verificou-se que quando avaliada a propriedade de trabalhabilidade 

as argamassas estudadas apresentaram diferentes desempenhos em relação ao tempo 

de utilização. As quatro argamassas avaliadas demonstraram uma perda de 

consistência, segundo o ensaio de “flow table”. A argamassa AE48H, dentre as 

argamassas avaliadas, foi a que apresentou o menor índice de perda. A presença do 

aditivo estabilizador, em conjunto com o aditivo incorporador de ar, aliada à umidade 

presente na argamassa, fez com que as propriedades relacionadas à trabalhabilidade 
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fossem estendidas por um período pré-determinado, segundo a dosagem teórica da 

argamassa. 

Outro fator que interferiu diretamente na trabalhabilidade foi o teor de ar 

incorporado, que apresentou resultados com comportamento similar ao índice de 

consistência, ou seja, a variação de perda foi diretamente proporcional ao tempo de 

utilização. A correlação matemática calculada mostrou que quanto menor foi o índice 

de consistência, menor o teor de ar incorporado e vice versa. Novamente a argamassa 

estabilizada foi a que apresentou a melhor manutenção do teor de ar nos intervalos 

ensaiados. 

Os resultados dos ensaios de retenção de água mostraram que existe uma variação 

desta propriedade quando analisada em intervalos de tempos diferentes, ou seja, 

quanto maior o tempo decorrido do seu estado fresco, menor a retenção de água 

apresentada pelas argamassas. No primeiro intervalo ensaiado todas as argamassas 

avaliadas, exceto a argamassa industrializada 2, AI 2, com resultados menores, 

apresentaram resultados entre 72% e 85%, e puderam ser classificadas segundo sua 

retenção de água como classe U2, conforme da tabela 6 da NBR 13281 (2005). Já, para 

o segundo intervalo ensaiado a retenção de água diminuiu e todas as argamassas 

apresentaram índices menores que 78%, o que mudou a classificação das argamassas 

para classe U1. Assim como na manutenção do índice de consistência e do teor de ar 

incorporado, a argamassa estabilizada, AE48H, apresentou um melhor comportamento 

no que diz respeito à retenção da umidade; a condição proporcionada pela utilização 

dos aditivos incorporador e estabilizador fez com que esta argamassa se mantivesse 

trabalhável por um período de tempo maior. 

Na avaliação do comportamento reológico verificou-se nos resultados que a argamassa 

produzida em betoneira, AB, foi a argamassa que apresentou maiores limites de carga, 

chegando a ser em média oito vezes maior que as demais argamassas avaliadas no 

primeiro intervalo de tempo. Já nos dois intervalos seguintes, os resultados para esta 

argamassa alcançaram o limite de carga da prensa devido ao embricamento do 

agregado presente na sua composição. 
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Quando avaliados os deslocamentos, verificou-se que a argamassa estabilizada, 

AE48H, foi a argamassa que apresentou um deslocamento inicial maior, no primeiro 

intervalo de tempo analisado. Nos demais intervalos, verificou-se que este 

deslocamento inicial foi maior para a argamassa industrializada 1, AI1. A argamassa 

industrializada 2, AI2, foi a que apresentou menor variação nos ensaios de “squeeze 

flow”, mantendo-se com resultados próximos nos três intervalos ensaiados.  

Os resultados das resistências mecânicas à compressão e à tração na flexão mostraram 

que independente dos intervalos de ensaios, as argamassas apresentaram 

desempenhos que puderam inferir a uma classificação geral segundo a NBR 13281 

(2005). No caso da resistência de compressão as argamassas foram classificadas como 

classe P5, que limita as resistências de compressão para esta classe de argamassa 

entre 5,5 e 9,0 MPa. Para os resultados de resistência à tração na flexão as argamassas 

foram classificadas em classe R3, segundo apresentado na Tabela 3, que limita as 

resistências para esta classe entre 1,5 a 2,7 MPa. 

De maneira geral verificou-se uma queda de 30% nas resistências de aderência das 

argamassas avaliadas. A perda do teor de ar incorporado, diminuindo a superfície 

específica de contato entre a argamassa e o substrato e a perda de consistência, aliada 

a uma menor retenção de água, interferiram diretamente na variação destas 

resistências. Com relação à classificação proposta pela NBR 13281 (2005) a queda de 

resistência apresentada pela argamassa industrializada 2, AI2 entre o primeiro e 

segundo intervalos ensaiados, fez com que esta argamassa passasse de classe A3, com 

resistências maiores ou iguais a 0,3 MPa para classe A2, com resistências maiores ou 

iguais a 0,2 MPa. As argamassas industrializada 1, AI1 e argamassa produzida em 

betoneira também tiveram essa classificação alterada de classe A3 para classe A2, 

porém esta queda de resistência foi verificada quando as argamassas foram moldadas 

com seu estado fresco praticamente terminado, no último intervalo de tempo 

proposto. A argamassa estabilizada, AE48H, manteve-se classificada como classe A3, 

com resistências superiores a 0,3 MPa em todos os ensaios realizados. 

Na avaliação do módulo de elasticidade dinâmico, os resultados mostraram-se 

constantes quando comparados os tempos em que as argamassas foram moldadas, ou 
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seja, o tempo de moldagem no estado fresco não interferiu na propriedade elástica 

das argamassas. Com relação aos resultados apresentados, verificou-se que a 

argamassa produzida em betoneira, AB, apresentou os menores valores. A presença da 

cal na sua composição fez com que essa propriedade elástica fosse melhorada em 

relação às demais argamassas. A variação para a argamassa estabilizada dosada em 

central foi de 10%. As argamassas industrializadas apresentaram-se mais rígidas, com 

índices 15% maiores que a argamassa produzida em betoneira. 

Quanto à retração e à expansão linear avaliada, os resultados mostraram um 

comportamento bastante parecido com os resultados verificados nos ensaios de 

absorção de água e cálculo do coeficiente de capilaridade. Nas duas propriedades a 

argamassa estabilizada dosada em central apresentou resultados superiores às demais 

argamassas. O ar incorporado pelos aditivos nesta argamassa, limitando a entrada de 

água proporcionou uma menor absorção de água e, consequentemente, uma menor 

retração e expansão linear. Os resultados mostraram uma variação linear 30% menor 

quando comparada as demais argamassas.  

Na avaliação do coeficiente de capilaridade as argamassas foram classificadas segundo 

a Tabela 4 da NBR 13281 (2005), como classe C1, que limita os resultados 

apresentados pelas argamassas a maiores ou iguais a 1,5 g/dm².min1/2. Comparando os 

números apresentados pelas argamassas verificou-se que a argamassa estabilizada foi 

a argamassa que apresentou o menor coeficiente de capilaridade, independente do 

intervalo ensaiado. 

Assim, de um modo geral, todas as argamassas estudadas apresentaram resultados 

condizentes com a especificação técnica normatizada. Porém, a argamassa AE48H, 

além de apresentar propriedades similares e também dentro do especificado pelas 

normas, teve o diferencial de ser dosada em central, possuir características 

tecnológicas que correspondem ao interesse dos gestores de obras, em diferentes 

intervalos de tempo; e teve, também, a vantagem adicional de ser fabricada em 

volume equivalente ao sugerido pelo construtor. 

A vantagem adquirida pela argamassa estabilizada em seu estado fresco confere-se 

principalmente a ação dos dois aditivos presentes na sua composição. O aditivo 
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incorporador de ar, que é responsável pela plasticidade da argamassa, diminuindo a 

tensão superficial através da formação de bolhas microscópicas de tamanhos similares 

é o principal responsável pela trabalhabilidade inicial da argamassa. Já o aditivo 

estabilizador age de forma secundária como um plastificante, sua ação sobre o ligante 

atrasa o tempo de pega e faz com que a argamassa se mantenha trabalhável por um 

período de tempo maior, podendo ser pré-determinado de acordo com a quantidade 

usada. A correta utilização destes dois aditivos reflete nas propriedades do estado 

endurecido, onde as bolhas incorporadas proporcionam, por exemplo, uma menor 

absorção de água como demonstrado nos ensaios de capilaridade, uma redução nas 

variações dimensionais minimizando patologias como fissuras. O aditivo estabilizador, 

por ter propriedades plastificantes proporciona uma diminuição da quantidade de 

água utilizada no traço, refletindo diretamente num aumento das resistências 

mecânicas. 
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7. CONCLUSÃO 

A partir dos ensaios realizado nos estados fresco e endurecido verificou-se que o 

desempenho técnico da argamassa estabilizada dosada em central atendeu os 

requisitos normativos, independente do intervalo de tempo em que foi analisada.  

As avaliações no estado fresco mostraram que a argamassa estabilizada é uma solução 

tecnicamente viável. Sua estabilidade prolongada e a manutenção de suas 

propriedades para as condições de aplicação se mostraram compatíveis com os valores 

preconizados nas normas vigentes em todos os ensaios realizados. 

No estado endurecido verificou-se que para a argamassa estabilizada os tempos de 

moldagem e de utilização no estado fresco não interferiram nas características 

mecânicas quando avaliadas as resistências à compressão e à tração na flexão. Tal 

comportamento também foi verificado nos ensaios de dilatação e retração plástica, 

módulo de elasticidade e de análise do coeficiente de capilaridade, onde os resultados 

obtidos para os diferentes intervalos de tempo de aplicação mantiveram-se com baixo 

desvio padrão da medida. 

A tecnologia e os controles aplicados na sua produção, com a análise estatística dos 

resultados proporcionaram uma segurança técnica para este tipo de argamassa e 

justificaram uma melhor classificação em relação às condições de ensaios para esta 

argamassa junto às normas vigentes. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Sabendo que a argamassa estabilizada dosada em central apresentou características 

no estado fresco e endurecido que atendem os pré-requisitos normativos, para uma 

argamassa de revestimento, independente do seu tempo de utilização no estado 

fresco, sugerem-se novos estudos com enfoque em: 

 

→ Avaliação comparativa da durabilidade da argamassa estabilizada, argamassas 

industrializadas e argamassa produzida em obra, a partir de ensaios de 

envelhecimento; 

→ Avaliação do desempenho de aditivos estabilizadores em conjunto com aditivos 

retentores de água em argamassas estabilizadas; 

→ Avaliação da interferência dos aditivos estabilizadores nas propriedades do 

estado endurecido em argamassas estabilizadas; 

→ Avaliação do tempo de pega do cimento em relação ao tempo de estabilidade 

final das argamassas estabilizadas. 
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