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RESUMO 
 
Devido às ocorrências de fissurações em revestimentos de argamassa, novos 
materiais e tecnologias estão sendo estudados, a fim de se obter um melhor 
desempenho, inovação, praticidade e produtividade. Assim, este trabalho objetiva 
avaliar e comprovar os requisitos de qualidade da argamassa estabilizada para 
assentamento, regularização, reboco e emboço de paredes de alvenaria, sendo 
realizados testes em corpos de prova no estado endurecido, avaliando a resistência 
à tração na flexão e à compressão, bem como, a resistência de aderência à tração, 
os quais foram desenvolvidos de acordo com a normativa. Quanto à abordagem, 
esta pesquisa classifica-se como quantitativa-qualitativa, quanto à sua natureza, 
como aplicada, quanto à natureza do seu objetivo, caracteriza-se como exploratória, 
descritiva e explicativa, e, por fim, quanto aos procedimentos, trata-se de uma 
pesquisa experimental. Os testes de resistência à tração na flexão e à compressão, 
e resistência de aderência à tração resultaram em uma resistência média de 7,33 
MPa, 4,45 MPa e 0,66 Mpa, respectivamente, indicando uma classificação que 
comprova a qualidade da argamassa conforme os parâmetros estabelecidos pela 
NBR 13281:2005.    
 
Palavras-chave: Resistência; Tração; Compressão.  
 
 
ABSTRACT 
 
With the occurrence of fissures in mortar coatings, new technologies and materials are being studied 
for better performance, innovation, practicality and productivity. In this way, the objective of this work is 
to evaluate and to prove the quality requirements of the stabilized mortar for laying, regularization, 
plastering and walls of masonry, being tested in test specimens in the hardened state, evaluating a 
tensile strength in flexion and compression, and tensile strength, which were developed according to a 
standard.Regarding the approach, this research is classified as quantitative-qualitative, as to its 
nature, as applied, as to the nature of its objective, characterized as exploratory, descriptive and 
explanatory, and finally, regarding the procedures, the research classifies as experimental. The tests 
of tensile strength in flexion and compression and tensile strength resulted in an average strength of 
7.33 MPa, 4.45 MPa and 0.66 MPa, respectively, indicating a classification that proves the quality of 
the mortar according to the parameters established by NBR 13281: 2005.  
Keywords: Resistance; Traction; Compression  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor de construção civil vem apresentando um crescimento em virtude da 

necessidade de melhorias nos investimentos em infraestrutura, devido à importância 

da durabilidade e vida útil das construções, além da sustentabilidade e 

racionalização dos processos, fatores esses extremamente necessários para o 

desenvolvimento de obras de qualidade, compatíveis com as necessidades e 

exigências do mundo (JANTSCH, 2015). O desenvolvimento sustentável é uma 

preocupação cada vez mais frequente na construção civil, visto que o consumo de 

concreto no mundo demanda o uso elevado de recursos naturais, gerando poluição 

sonora e emissão de grande quantidade de resíduos (SECCHI; PIOSEVAM, 2015).  

Entretanto, mesmo considerando a sustentabilidade nas construções, é 

necessária uma agilidade nos processos construtivos, uma vez que o retorno de 

investimento está relacionado aos prazos de entrega das edificações e existe uma 

demanda por novas habitações, tanto para pessoas da classe média, quanto de 

baixa renda, e urgências na infraestrutura nas áreas de saúde, educação e 

segurança (HERMANN; ROCHA, 2013). 

Devido às ocorrências de fissurações em revestimentos de argamassa, novas 

tecnologias e materiais estão sendo estudados no intuito de se obter um melhor 

desempenho, inovação, praticidade e produtividade (HERMANN; ROCHA, 2013). 

Nesse sentido, a industrialização das argamassas, também denominada de 

argamassa estabilizada, é uma dessas novas tecnologias, desenvolvida na década 

de 50 e introduzida nos anos 70 na Alemanha, sendo seu primeiro uso no Canadá, 

por volta de 1980, e nos Estados Unidos, em 1982, apresentando, em sua 

composição, aditivos orgânicos para melhorar algumas propriedades (CASALI et al, 

2011). 

A argamassa estabilizada apresenta um custo de mão de obra inferior que as 

convencionais e sua utilização pelas construtoras vem aumentando 

significativamente, já que, conforme Silva (2008) é um produto com um controle 

tecnológico de fábrica, com redução das chances de erros nas dosagens. Dessa 

forma, surge o seguinte problema que suscita pesquisa: A argamassa estabilizada 

apresenta os requisitos exigidos pela lei? 
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Buscando responder a esta indagação, o presente trabalho tem como objetivo 

geral avaliar e comprovar os requisitos de qualidade da argamassa estabilizada para 

assentamento, regularização, reboco e emboço de paredes de alvenaria.  

Visando o alcance do objetivo geral, têm-se como objetivos específicos: i) 

avaliar a resistência de aderência à tração na flexão dos corpos de prova de 

argamassas estabilizadas; ii) avaliar a resistência à compressão dos corpos de 

prova de argamassas estabilizadas; iii) Realizar o teste de arrancamento para 

identificar a carga que a aderência da argamassa estabilizada resiste a parede; e, 

finalmente; iv) confrontar os resultados obtidos com a Norma Brasileira 13281:2005 

que estabelece os requisitos para argamassa de assentamento. 

Com isso, esta pesquisa justifica-se por apresentar contribuições teóricas e 

práticas. A contribuição teórica se refere à apresentação de uma metodologia que 

auxilia na avaliação da qualidade da argamassa estabilizada, que contribui 

teoricamente para o meio acadêmico, servindo de base para futuros trabalhos que 

buscam tratar sobre o tema.  

Busca-se também apresentar uma contribuição prática, devido à necessidade 

de estudos de novas tecnologias construtivas, que resultem em um processo que 

demande menos tempo para a construção, porém que apresente qualidade e um 

custo-benefício viável, pois o Brasil passa por uma evolução em suas edificações 

(MACIOSKI, 2014). 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 ARGAMASSA 

 

Acredita-se que a argamassa surgiu na Pérsia antiga, onde se usava 

alvenaria de tijolos secos ao sol, com assentamento de argamassas de cal, porém o 

seu desenvolvimento no sistema construtivo iniciou em Roma, lugar em que os 

homens tiveram a ideia de misturar um material aglomerante com materiais inertes, 

dando origem às primeiras argamassas (MORAES, 2009). No Brasil, a argamassa 

passou a ser utilizada no primeiro século de nossa colonização, para assentamento 

de alvenaria de pedra, sendo a cal obtida através da queima de conchas e mariscos 

(WESTPHAL et al., 2013). 
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De acordo com a NBR 13281 (2001), a argamassa é definida como uma 

mistura homogênea de aglomerantes, agregados miúdos e água, podendo também 

conter aditivos com a finalidade de melhorar suas propriedades, que após 

tratamento de cura, endurece atendendo às propriedades e desempenhos 

especificados. 

Segundo Carasek (2007), existem diversos critérios que levam a classificação 

das argamassas, entre eles, a natureza, tipo e número de aglomerante; consistência 

e plasticidade; densidade da assa e forma de preparo ou fornecimento, conforme 

mostra o Quadro 1.  

Critério de classificação Tipo 

Quanto à natureza do aglomerante 
Argamassa aérea 

Argamassa hidráulica 

Quanto ao tipo de aglomerante 

Argamassa de cal 

Argamassa de cimento 

Argamassa de cimento e cal 

Argamassa de gesso 

Argamassa de cal e gesso 

Quanto ao número de aglomerantes 
Argamassa simples 

Argamassa mista 

Quanto à consistência da argamassa 

Argamassa seca 

Argamassa plástica 

Argamassa fluida 

Quanto à plasticidade da argamassa 

Argamassa pobre ou magra 

Argamassa média ou cheia 

Argamassa rica ou gorda 

Quanto à densidade de massa da argamassa 

Argamassa leve 

Argamassa normal 

Argamassa pesada 

Quanto à forma de preparo ou fornecimento 

Argamassa preparada em obra 

Argamassa industrializada 

Argamassa dosada em central 

Mistura semi pronta para argamassa 

Quadro 1 – Critérios de classificação e tipos de argamassa 
Fonte: (CARASEK, 2007). 

 Além disso, as argamassas podem ser classificadas de acordo com suas 

funções como construção de alvenaria, revestimento, contra piso, argamassas para 

cerâmica e argamassas para reparos em estruturas (CARASEK, 2007). O Quadro 2 

apresenta os tipos adequados para cada função.  

 

 

 

Função Tipos 

Para construção de alvenarias 
Argamassa de assentamento 

Argamassa de fixação 

Para revestimento de paredes e  Argamassa de chapisco 
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tetos Argamassa de emboço 

Argamassa de reboco 

Argamassa de camada única 

Argamassa para revestimento decorativo monocamada 

Para revestimento de piso 
 

Argamassa de contra piso 

Argamassa de alta resistêmcia para piso 

Para revestimento cerâmicos 
Argamassa de assentamento de peças de cerâmica-colante 

Argamassa de rejuntamento 

Para recuperação de estruturas Argamassa de reparo 

Quadro 2 – Classificação das argamassas quanto suas funções 
Fonte: (CARASEK, 2007). 

Neste trabalho, será dado o enfoque na argamassa para a construção de 

alvenarias, revestimento de paredes e tetos, e recuperação de estruturas.  

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

paredes e muros de tijolos ou blocos, sendo suas principais funções unir as 

unidades de alvenaria de forma a constituir um elemento monolítico, distribuir 

uniformemente as cargas atuantes na parede por toda a área resistente dos blocos, 

selar as juntas garantindo a estanqueidade da parede à penetração de água das 

chuvas, e absorver as deformações naturais a que a alvenaria estiver sujeita 

(CABRAL, 2010).  

Enquanto isso, a argamassa para revestimento é utilizada para revestir 

paredes, muros e tetos, que, de acordo com Carasek (2007), pode ser constituído 

por diversas camadas com características e funções específicas, conforme segue e 

é ilustrado na Figura 1:  

i) Chapisco: camada de preparo de base, que tem o objetivo de uniformizar a 

superfície para melhor aderência do revestimento; 

ii) Emboço: camada de revestimento que cobre e regulariza a base, preparando uma 

superfície para receber outra camada; 

iii) Reboco: camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboço, que 

permite a superfície a receber o revestimento decorativo; e 

iv) Camada única: revestimento de um único tipo de argamassa aplicado à base, 

sobre o qual é aplicada uma camada decorativa. 
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Fgura 1 – Camadas da argamassa para revestimento 
                                    Fonte: (CABRAL, 2010). 

A função desse tipo de argamassa é proteger a alvenaria e a estrutura contra 

a ação de intemperismo, integrar o sistema de vedação dos edifícios contribuindo 

com o isolamento térmico, acústico e estanqueidade à água, em aproximadamente 

30%, 20% e 70 a 100%, respectivamente (CABRAL, 2010).  Ademais, segundo o 

mesmo autor, o revestimento também contribui para a segurança ao fogo e 

resistência ao desgaste e abalos superficiais.  

Por fim, a argamassa de reparo tem a função de reconstituição de elementos 

estruturais em processo de recuperação, tendo como propriedades a aderência ao 

concreto e armadura originais, baixa retração, resistência mecânica e baixa 

permeabilidade e absorção de água (CABRAL, 2010).  

As características de desempenho físico e mecânico resultam na capacidade 

de resposta dos revestimentos, sendo assim, a qualidade e o comportamento das 

argamassas dependem dessas características (SANTOS, 2012). Nesse sentido, 

devido à argamassa ser um produto composto e que precisa ser acurado para se 

tornar rígido, esse sofre alterações em seu estado fresco e endurecido, os quais 

apresentam propriedades de desempenho distintas.  

De acordo com Alves (2002), no estado fresco, as propriedades da 

trabalhabilidade são definidas como consistência, plasticidade, adesão inicial, 

viscosidade, entre outras propriedades. Enquanto isso, esta, em seu estado 

endurecido, deve apresentar baixa retração, reduzida permeabilidade à água, boa 

aderência, capacidade de absorver deformações, boa resistência mecânica e 

superficial. Neste trabalho, serão realizadas avaliações da argamassa estabilizada 

em seu estado endurecido, especificamente a propriedade de resistência mecânica 

e superficial. 
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2.2 ARGAMASSA ESTABILIZADA 

 

As argamassas estabilizadas são definidas como argamassas úmidas 

dosadas em centrais, sendo os seus componentes dosados em pesos e misturados 

em água até a formação de uma mistura homogênea, tendo seu transporte realizado 

por caminhões betoneira e podendo ficar armazenados na obra, por até três dias, 

em recipientes plásticos, devido à soma de aditivos que a mantém utilizável 

(MATOS, 2013). 

O processo de industrialização das argamassas se deu a partir da década de 

1950 (SANTOS, 2012), porém somente na década de 70, na Alemanha, foi iniciado 

o fornecimento da argamassa na consistência desejada. Em função de uma crise 

nas indústrias de construção civil, proveniente da baixa demanda de concreto 

usinado, houve grandes investimentos na produção da argamassa dosada em 

central como uma forma de contornar a crise, sendo adotado um grande avanço nos 

estudos, que chegaram a bons resultados (NETO; DJANIKIAN, 1999). 

Mais tarde, houve uma queda nestes estudos e na produção de argamassa 

estabilizada e, somente na década de 80, com a política de “tempo é dinheiro”, esta 

retornou ao mercado, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico das centrais 

de concreto usinado e pela necessidade de uma argamassa com menor desperdício 

de materiais e com maior qualidade (NETO et. al., 2010). 

No Canadá, a argamassa estabilizada foi utilizada pela primeira vez por volta 

de 1980 e nos Estados Unidos, em 1982. Já no Brasil, o primeiro registro foi em 

1985, mais especificamente em São Paulo (CASALI, 2013). 

Após sua introdução no Brasil, as argamassas estabilizadas apresentaram 

uma boa aceitação por parte da indústria da construção civil, pois demonstraram alta 

capacidade de atender as necessidades das construtoras, a partir da produção em 

larga escala, materiais classificados, controle tecnológico, assistência técnica e 

acompanhamento, acelerando o processo construtivo e finalizando grandes obras 

em um curto espaço de tempo (DJANIKIAN; NETO, 1999). 

Sua composição é semelhante às das argamassas preparadas em obra, mas 

geralmente não contém cal, sendo utilizados aditivos incorporadores de ar para 

melhorar a trabalhabilidade e acabamento das misturas. Assim, o que realmente as 

diferencia das demais argamassas são os aditivos estabilizadores de hidratação, 
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que proporcionam um maior controle de hidratação do C3S, resultando numa 

moderada manutenção de abatimento e retardo de pega (HARTMANN et al., 2011). 

 

2.3 NORMAS BRASILEIRAS REGULAMENTADORAS DA ARGAMASSA 

 

Na busca por padronização para as obras, surgiram as normas técnicas que 

consistem em um conjunto de leis que parametrizam os serviços e produtos da 

construção civil. Assim, essas normas garantem os requisitos mínimos de qualidade 

para os produtos e serviços, bem como a forma correta de aplicação e uso dos 

produtos, prezando pela saúde e segurança dos trabalhadores, minimização dos 

problemas ambientais, facilidade dos processos de comunicação e utilização dos 

produtos, redução das variedades e garantindo os direitos dos fabricantes e dos 

consumidores. 

No setor de argamassas, o órgão responsável é o ABNT/CB-018 – Comitê 

Brasileiro de Cimento, Concreto e Agregados, o qual garante o parâmetro que os 

produtos devem apresentar, a forma correta de aplicação, a qualidade mínima 

exigida e tudo referente a esses materiais. 

As argamassas são regulamentadas tendo como base a NBR 13281, que 

apresenta os requisitos de argamassa para assentamento e revestimentos de 

paredes e tetos. Os requisitos avaliados são: 

i) ABNT NBR 13276:2005 – Preparo da mistura e determinação do índice de 

consistência; 

ii) ABNT NBR 13277:2005 – Determinação da retenção de água; 

iii) ABNT NBR 13278:2005 – Determinação da densidade de massa e do teor de ar 

incorporado 

iv) ABNT NBR 13279:2005 – Determinação da resistência à tração na flexão e à 

compressão axial; 

v) ABNT NBR 13280:2005 – Determinação da densidade de massa aparente no 

estado endurecido; 

vi) ABNT NBR 15258:2005 – Determinação da resistência potencial de aderência à 

tração; e  

vii) ABNT NBR 15259:2005 – Determinação da absorção de água por capilaridade e 

do coeficiente de capilaridade. 
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Nessa lógica, no presente trabalho será avaliada a NBR 13279: 2005 e NBR 

15258: 2005 que estabelece o método para determinação da resistência à tração na 

flexão e à compressão, e da resistência de aderência à tração de argamassas para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos, no estado endurecido, onde é 

descrito o tipo de aparelhagem necessário, procedimentos para execução do ensaio, 

procedimento de ruptura, resultado e construção do relatório.  

Também será avaliada a NBR 13281:2005, que estabelece as classes e 

parâmetros de resistência à tração, compressão e aderência à tração, conforme 

apresentados nos Quadros 3, 4 e 5. 

Classe Resistência à tração na flexão (MPa) 

R1 ≤ 1,5 

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 

Quadro 4 – Classes de resistência à tração 
Fonte: (NBR 13281, 2005). 

Classe Resistência à compressão (MPa) 

P1 ≤ 2,0 

P2 1,5 a 3,0 

P3 2,5 a 4,5 

P4 4,0 a 6,5 

P5 5,0 a 9,0 

P6 > 8,0 

Quadro 4 – Classes de resistência à compressão 
Fonte: (NBR 13281, 2005). 

Classe Resistência de aderência à tração 

A1 <0,20 

A2 ≥ 0,20 

A3 ≥ 0,30 

Quadro 5 – Classes de resistência de aderência à tração 
Fonte: (NBR 13281, 2005). 

 

2.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA ARGAMASSA ESTABILIZADA 

 

Na literatura são listadas diversas vantagens de se utilizar a argamassa 

estabilizada em relação aos diversos outros tipos de argamassas, tais como, a 

eliminação de estocagem de materiais como cimento, areia e cal em obra, gerando 

consequente ganho de espaço e diminuição do desperdício (NETO et. al. 2010), a 

limpeza e organização (SANTOS, 2012), o menor uso de mão-de-obra e mais 

agilidade na execução (OLIVEIRA, 2006), mais rapidez para a execução, além das 
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vantagens mais técnicas, a saber, melhor homogeneidade resultando em melhor 

acabamento, facilidade de carga e descarga, redução de pontos de água e 

eletricidade para betoneiras e mangueiras e maior precisão do custo da argamassa, 

como citados por Santos (2012).  

Porém, também existem desvantagens na utilização da argamassa 

estabilizada em obra (TAVARES, 2008; NETO et. al. 2010), como exemplos, a 

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

espera para realizar o desempeno da argamassa e o menor número de fiadas por 

dia. Também são pontos negativos a carência de informações no assunto, 

principalmente em relação às propriedades das argamassas no estado fresco, entre 

elas, consistência, perda de consistência e retenção de água. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta sessão se organiza da seguinte forma: (i) enquadramento metodológico; 

e (ii) procedimentos de coleta e análise de dados. 

 

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

Quanto à abordagem, esta pesquisa classifica-se como quantitativa-

qualitativa. É quantitativa quanto aos testes das resistências dos blocos produzidos 

por argamassa estabilizada, e qualitativa na análise das conformidades de acordo 

com o que estabele a norma.  

Quanto à sua natureza, classifica-se como aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimentos a partir da aplicação prática envolvendo interesses locais. 

Quanto à natureza do seu objetivo, caracteriza-se como exploratória, 

descritiva e explicativa. É exploratória, pois se buscou uma maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito por meio de um levantamento 

bibliográfico. É descritiva, porque foi exigida uma série de informações sobre o que 

se deseja pesquisar, além de descrever fenômenos de uma realidade. Por fim, é 

explicativa, já que objetivou identificar fatores que contribuem para a ocorrência de 

outros fenômenos.  



12 
 

 
 

Quanto aos procedimentos, este trabalho classifica-se como experimental, 

uma vez que se seguiu um plajenamento rigoso de acordo com as normas 

estabelecidas para a produção de argamassas, sendo os experimentos 

desenvolvidos no campo, onde foram criadas condições para manipulação.  

 

3.2 PROCEDIMENTOS PARA COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

  

Os ensaios em argamassa incluem o preparo da mistura, determinação das 

resistências à tração na flexão e à compressão e a aderência à tração em 

revestimentos.  

Para o preparo de 1 m³ de argamassa foram utilizados 1400 kg de areia, 216 

kg de cimento, 0,720 kg de incorporador de ar, 2,4 kg de retardador de pega e 165 

litros de água. 

 

3.2.1 DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO E 

COMPRESSÃO 

 

Com a mistura pronta, foram seguidos os procedimentos da NBR 13279:2005 

para execução dos ensaios de tração à flexão e compressão. Sendo assim, moldou-

se três corpos de prova prismáticos com dimensões de (4 cm x 4 cm x 16 cm) com 

argamassa recém preparada,  em seguida, foram compactadas as amostras na 

mesa de adensamento. Os corpos de prova permaneceram por 48 ± 24 horas nos 

moldes, nas condições de temperatura e umidade relativas do ar controladas, 

definidas pela norma e, após isso, foram desmoldados e mantidos também nas 

mesmas condições até a ruptura.  

A partir disso, foram realizados rompimentos dos corpos de prova à flexão 

para verificação da resistência à tração da argamassa, seguidos de ensaios de 

resistência à compressão nas duas extremidades resultantes do primeiro ensaio.  

Os corpos de prova apresentaram algumas especificações, conforme 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 –  Especificações dos corpos de prova 

nº Mi (g) Mu (g) Ms (g) w (%) Espessura 
(mm) 

1 13,266 26,327 12,827 1,8 9,0 
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2 26,278 51,592 24,859 1,8 12,0 

3 16,482 55,647 38,369 2,1 8,0 

Mi: Massa do recipiente; Mu: Massa úmido do testemunho + massa do recipiente; Ms: Massa 
seca do corpo de prova; w: Umidade do revestimento 

Fonte: O autor (2017). 

Os corpos de prova utilizados nos testes podem ser visualizados na Figura 2. 

 
Figura 2 – Corpos de prova utilizados na pesquisa 
Fonte: O Autor (2017). 

As rupturas nos corpos de prova foram realizadas com 28 dias, sendo 

utilizada a tolerância de tempo de 8 horas em função da idade do corpo de prova. 

Para determinar a resistência à tração na flexão, foram posicionados os 

corpos de prova no dispositivo de apoio do equipamento de ensaio, os quais 

estavam a uma distância de 100 milimetros do suporte e sujeitos a uma carga de 

3118,7 N, 3085,9 N e 3053,0 N, nos corpos de prova 1, 2 e 3 respectivamente.  

Já, para determinar a resistência à compressão, foram posicionadas as 

metades dos três corpos de prova no dispostivido de apoio do equipamento de 

ensaio, conforme mostra a Figura 3, sendo aplicadas cargas de 7058,1 N, 7156,5 N, 

7123,7 N, 7107,3 N, 7123,7 N e 7123,7 N nos corpos de prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

respectivamente.  
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Figura 3 – Teste de compressão 
Fonte: O Autor (2017). 

Para a classificação dos resultados, foram utilizados os Quadros 3 e 4 

apresentados na seção 2.3 do desenvolvimento.  

 

3.2.2 DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA À TRAÇÃO  

 

Os procedimentos e a aparelhagem para a execução do ensaio de resistência 

de aderência à tração de argamassas são descritos na NBR 15258:2005.  

Os cortes dos corpos de prova foram realizados a seco com serra-copo 

diamantado de 50 mm de diâmetro nominal, com profundidade além da argamassa, 

ou seja, penetração de aproximadamente 2 mm do substrato. Os cortes (Figura 4), 

bem como a colagem das pastilhas dos 12 corpos de prova, foram realizados na 

idade de 28 dias da argamassa aplicada no tempo 72h.  
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Figura 4 – Cortes dos corpos de prova  
Fonte: O Autor (2017). 

A distribuição dos corpos de prova nos painéis revestidos foi feita de forma 

aleatória, contemplando juntas e blocos, espaçados entre si, além dos cantos e 

quinas, em no mínimo 50 mm. A colagem das pastilhas foi realizada por meio de 

cola epóxi bi-componente de secagem rápida, centrada no corpo de prova 

delimitado pelo corte, para evitar a aplicação de esforço excêntrico, conforme ilustra 

a Figura 5. 

 
Figura 5 – Colagem das pastilhas 
Fonte: O Autor (2017). 

A ferramenta utilizada para o teste de arrancamento foi o dinamômetro de 

tração, que permite a aplicação contínua de carga e é dotado de um dispositivo para 

a leitura da mesma. O posicionamento do equipamento foi mantido com seu eixo de 

aplicação de carga ortogonal ao plano do revestimento. A Figura 6 a seguir, mostra 

o momento de execução do ensaio de arrancamento. 
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Figura 6 – Procedimento para ensaio de aderência à tensão 
Fonte: O Autor (2017). 

Foram moldados 12 corpos de prova, sendo as especificações dos mesmos e 

a forma de ruptura apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Especificações e tipo de ruptura dos corpos de prova 

Corpos de 
prova 

Diâmetro  
(mm) 

Área (mm²) Espessura de 
ruptura (mm) 

Carga de 
ruptura (Kgf) 

Forma de 
ruptura 

1 50,5 1999,0 9,5 166,5 Na argamassa 

2 48,3 1828,5 1,0 92,0 Argamassa/Cola 

3 50,4 1991,1 8,6 164,5 Na argamassa 

4 48,5 1843,6 1,0 64,0 Argamassa/Cola 

5 50,3 1987,1 4,8 124,0 Na argamassa 

6 48,2 1820,9 5,7 143,0 Na argamassa 

7 47,8 1794,6 1,3 90,0 Argamassa/Cola 

8 50,7 2014,9 7,8 132,0 Na argamassa 

9 50,3 1987,1 11,0 193,5 Na argamassa 

10 50,5 1999,0 10,3 125,0 Na argamassa 

11 50,6 2010,9 12,5 126,0 Na argamassa 
Na argamassa 12 50,1 1967,4 13,6 122,5 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Para a classificação dos resultados, foi utilizado o Quadro 5 já apresentado na 

seção 2.3 do desenvolvimento.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nesta sessão serão apresentados e analisados os resultados obtidos a partir 

dos ensaios realizados com a argamassa estabilizada no estado endurecido.  

 

4.1 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO E COMPRESSÃO 

 

Para o ensaio de resistência à tração da flexão foram obtidos os resultados de 

resistência apresentados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Resistência à tração da flexão dos corpos de prova 
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Fonte: O Autor (2017). 

Analisando o Gráfico 1, percebe-se que para o ensaio de resistência à tração 

da flexão obteve-se um valor de resistência média de  7,33 MPa, tendo em vista que 

o desvio máximo absoluto foi de 0,03. Sendo assim, conforme a norma 13281:2005, 

o ensaio é considerado válido na classe R6. 

Quanto à compressão, os resultados obtidos estão presentes no Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Resistência à compressão dos corpos de prova 
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Fonte: O Autor (2017). 

Com base no Gráfico 2, verifica-se que para o ensaio de resistência à 

compressão foi alcançado um valor de resistência médio de 4,45 MPa e um desvio 

máximo absoluto de 0,10, o que indica um resultado válido pertencente à classe P3, 

conforme a norma 13281:2005. 
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Finalmente, o Gráfico 3, demonstra os resultados do teste de aderência à 

tração, como segue. 

Gráfico 3 – Aderência à tração dos corpos de prova 
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Fonte: O Autor (2017). 

Conforme mostra o Gráfico 3, é notório que todos os valores individuais dos 

corpos de prova apresentaram resistência conforme estabelecido pela NBR, obtendo 

uma resistência média de 0,66 MPa, a qual é muito superior ao exigido pela norma 

para paredes externas, que prevê resistência de aderência à tração igual ou superior 

a 0,30Mpa, que de acordo com o Quadro 5, o classifica como A3.  

Além disso, o desvio absoluto apresentado por este ensaio foi de 0,12 e a 

forma de ruptura que predominou no ensaio de aderência foi a de ruptura na 

argamassa, sendo três corpos de prova, os denomidados como 2, 4 e 7, rompidos 

na interface argamassa/cola, apresentando as menores resistências à tração 

conforme mostra o gráfico da Figura 9.  

Essas diferentes formas predominantes de rupturas podem ter sido geradas 

por diversos fatores, tais como, a variação na força de aplicação do chapisco e da 

argamassa, mesmo que o revestimento seja executado pelo mesmo aplicador, como 

no caso.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da argamassa 

estabilizada quanto à verificação do atendimento a algumas das propriedades 

exigidas pela normatização brasileira. Foram realizados ensaios apenas no estado 
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endurecido, o qual obteve um desempenho satisfatório, sendo a argamassa 

estabilizada analisada classificada como R6 no ensaio de tração na flexão. 

Para o ensaio de compressão, o trabalho apresentou resultados em que a 

resistência média indicou uma classificação P3 de acordo com a NBR 13281. 

Nos ensaios de resistência de aderência à tração, os resultados obtidos foram 

muito superiores aos exigidos pela normativa, caracterizando a argamassa como 

apta para a execução de revestimentos externos. Pode-se observar ainda, neste 

ultimo teste, que o modo de ruptura predominante nos ensaios foi na argamassa, 

com apenas três rupturas na interface argamassa/cola, evidenciando que a 

aderência foi satisfatória e que o chapisco, por vezes, consistiu no elo mais fraco do 

sistema, comprometendo a resistência real da argamassa.    

Dessa forma, pode-se dizer que o objetivo da pesquisa foi alcançado, pois a 

partir dos três testes realizados, pode-se concluir que a argamassa estabilizada 

confirma sua qualidade quanto aos requisitos exigidos pelas normativas. 

Para pesquisas futuras, sugere-se que sejam realizados ensaios com o 

mesmo objetivo do presente trabalho, porém com outro tipo de aditivo no processo 

de argamassa, podendo assim comparar o desempenho obtidos nos testes aqui 

descritos. Ainda sugere-se como trabalho futuro, realizar outros tipos de ruputra em 

diferentes tempos de aplicação.  
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