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RESUMO 

 

Com a grande competitividade no mercado da construção civil, as empresas estão 

buscando cada vez mais alternativas para a redução de custos no processo 

construtivo de suas obras, e dentre essas buscas podemos citar as argamassas, que 

são de fundamental importância em todas as construções, pois, qualquer processo 

dentro de uma construção pode gerar vantagens e desvantagens. Sendo assim, este 

trabalho cita a comparação da argamassa de assentamento tradicional, aquela 

confeccionada no canteiro de obras em que utiliza-se como matéria constituinte o 

cimento, a cal e areia, podendo ainda utilizar-se algum aditivo, e a argamassa 

industrializada polimérica, que por sua vez, já vem pronta, não necessitando a adição 

de nenhum de seus componentes, com o objetivo de avaliar as propriedades físicas e 

mecânicas das mesmas. Para isso realizou-se um estudo bibliográfico e ensaios de 

laboratório, como a caracterização dos materiais utilizados, moldagem de corpos de 

prova prismáticos, ensaios no estado fresco e no estado endurecido, visando assim, 

avaliar o desempenho de ambas as argamassas. Ao final da ruptura e dos cálculos 

realizados após os 28 dias, concluiu-se que a argamassa polimérica industrializada 

obteve um melhor desempenho tanto na resistência a tração, quanto na resistência a 

compressão, além de possuir muitas outras vantagens, em relação a argamassa 

tradicional confeccionada em obras. 

 

Palavras-chave:  Argamassa Industrializada Polimérica. Argamassa tradicional. 

Construção civil. 
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ABSTRACT 

 

With the great competition in the construction market, companies are increasingly 

seeking alternatives to reduce costs in the construction process of his works, and 

among these searches can cite the mortars, which are of fundamental importance in 

all buildings, as any process within a building can generate advantages and 

disadvantages. Thus, this paper cites the comparison of the traditional settlement 

mortar, that made at the construction site that is used as a constituent material cement, 

lime and sand, may also be used any additive and mortar polymer industrialized, which 

in turn, is already ready, not requiring the addition of any of its components, in order to 

evaluate the physical and mechanical properties of the same. For this we performed a 

bibliographic study and laboratory tests, such as the characterization of materials, 

molding prismatic specimens, tests on fresh and hardened state, and aimed to 

evaluate the performance of both mortars. At the end of the break and the calculations 

performed after 28 days, it was concluded that the polymer industrialized mortar 

obtained a better performance in both tensile strength and in compression resistance 

and also has many other advantages over traditional fabricated mortar in works. 

 

Keywords:  Mortar Industrialized Polymeric. Traditional mortar. Construction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Devido à grande competitividade do mercado da construção civil, tem-se 

buscado cada vez mais opções para a redução custos, com isso as empresas estão 

à procura de alternativas para a evolução do processo construtivo de suas obras. 

Entre os materiais utilizados na construção civil a argamassa é fundamental no 

assentamento de alvenarias. Atualmente é possível citar dois tipos diferentes de 

argamassas, a tradicional, produzida em canteiro de obras, considerada uma prática 

empírica, e que ainda é bastante comum, por ter um custo mais favorável 

momentaneamente não exigindo domínios de novas tecnologias e a industrializada 

polimérica, que surgiu para atender os construtores dos novos tempos, que entendem 

o quanto é importante o controle tecnológico dos produtos utilizados nas obras. 

Algumas das vantagens em se utilizar a argamassa industrializada são: a 

homogeneidade do traço, controle tecnológico, menor desperdício, maior rendimento, 

produtos específicos para cada utilização, redução do risco de patologias, produtos 

normalizados, controle de estoque, rastreabilidade do produto, racionalização do 

canteiro, maior produtividade e diminuição da interferência da mão de obra na 

qualidade do produto (OLIVEIRA, 2006). 

Entretanto, no Brasil, novos conceitos de execução e novos materiais lançados 

no mercado sempre encontraram resistência para sua utilização na construção civil. 

De acordo com Nascimento, Lima e Brasileiro (2015), os processos de 

tecnologias construtivas racionais, industriais e a gestão de qualidade e da 

produtividade são recursos para suprir modelos ultrapassados de produção que 

provocam desperdícios materiais, humanos e financeiros, com isso pretende-se 

alargar o grau de disposição do processo construtivo. 

Sendo assim, neste trabalho será realizada a comparação da argamassa de 

assentamento industrializada polimérica Geofix, fabricada pela empresa Fênix Color 

Indústria e Comércio de Tintas Ltda., e a argamassa de assentamento tradicional 

(produzida no canteiro de obras), utilizada como assentamento de alvenaria de 

vedação. A empresa fabricante da argamassa industrializada polimérica Geofix, 

autorizou o uso da argamassa para esta pesquisa e comprometeu-se a fornecer todas 

as informações técnicas. 
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A metodologia utilizada para alcançar os objetivos, será através de uma 

abordagem quantitativa, que primeiramente buscará em referenciais bibliográficos de 

autores como Carasek (2010), Isaia (2010), entre outros e, nas normas da ABNT 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, estudos relevantes sobre as argamassas 

de assentamento. Posteriormente, ocorrerá uma visita técnica na empresa de 

argamassa industrializada polimérica Fênix Color Indústria e Comércio e Tintas Ltda., 

em Concórdia/SC, onde será possível elucidar questões técnicas e acompanhar o 

processo de produção da argamassa, para prosseguir com a pesquisa, buscar-se-á 

através da coleta de dados realizada por ensaios físicos e mecânicos de laboratório, 

quantificar os resultados obtidos, determinando resistência, segurança, qualidade e 

análise de custos das argamassas utilizadas na construção civil. 

 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Nunes (2014), afirma que para as técnicas passíveis de desenvolvimento, é 

imprescindível avaliar todos os aspectos antes de determinar se a produção na obra 

é ou não uma solução apropriada para tal procedimento. Quaisquer processos de 

produção na obra podem revelar vantagens e desvantagens como maior controle de 

qualidade e diferenças significativas no custo, neste caso podem existir acréscimo ou 

redução. 

Mediante estas colocações, formula-se o problema da pesquisa: Existem 

diversas vantagens e desvantagens entre a argamassa de assentamento tradicional 

e a industrializada polimérica para o resultado final da obra, portanto, qual das duas 

argamassas apresenta melhores resultados? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Construir de forma sustentável é um grande desafio. A construção precisa ser 

mais racional e econômica, produzida com materiais que reduzam as perdas, 

diminuam a quantidade de entulho e, sobretudo, causem menor impacto ambiental. 

Nos últimos anos a construção civil vem tornando-se cada vez mais competitiva 

e utilizando novas tecnologias para evolução do processo, é o caso das argamassas 

que podem ser utilizadas na versão tradicional (produzida nos canteiros de obras) e, 
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na versão industrializada polimérica, sendo a argamassa uma cola que permite unir 

diversos materiais de construção. 

Apesar da disponibilidade de produtos manufaturados como a argamassa 

industrializada, que, segundo seus fabricantes, visa uma racionalização de produção 

na redução do desperdício, aumento de produtividade, gestão de mão-de-obra, 

armazenamento de materiais, implantação de novas técnicas produtivas e melhoria 

na organização do canteiro de obras, porém essas inovações possuem custos às 

vezes elevados, que até mesmo inviabilizam o consumo na obra, outras vezes, o alto 

custo inicial é diluído se for considerado o processo todo, ainda há empresas do ramo, 

que utilizam técnicas manuais em sua produção, confeccionando a tradicional 

argamassa com cimento, cal, areia e água. 

Portanto, entende-se a necessidade de comparar as propriedades mecânicas 

da argamassa de assentamento tradicional (produzida em canteiros de obras) e a 

argamassa de assentamento industrializada, para avaliar a melhor alternativa para 

cada obra. Os ensaios de laboratório serão fundamentais para esta análise 

determinando suas propriedades físicas e mecânicas e posteriormente analisando os 

seus custos de produção. Estes estudos serão primordiais para mostrar qual das duas 

argamassas apresentarão melhores resultados, visando estabelecer uma relação 

entre as vantagens e desvantagens entre elas. 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Comparar as propriedades físicas e mecânicas da argamassa de assentamento 

tradicional e a argamassa de assentamento industrializada polimérica através de 

ensaios realizados em laboratório. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar os materiais utilizados; 

b) Executar a moldagem dos corpos de prova prismáticos conforme NBR 

13279 (ABNT 2005); 
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c) Realizar ensaios no estado fresco: índice de consistência, realizando os 

procedimentos conforme NBR 13276 (ABNT, 2005); densidade de massa, 

determinando conforme NBR 13278 (ABNT, 2005); e retenção de água, que 

deverá seguir a NBR 13277 (ABNT, 2005); 

d) Realizar ensaios no estado endurecido: procedimento de ruptura, 

resistência à tração na flexão e resistência à compressão axial, será 

conforme NBR 13279 (ABNT, 2005). 

e) Comparar a partir dos ensaios realizados as propriedades físicas e 

mecânicas das argamassas empregadas neste trabalho. 

 

1.5  METODOLOGIA 

 

Com o intuito de avaliar qual das duas argamassas possui um melhor 

desempenho fez-se necessário testes de laboratório, onde analisou-se a 

caracterização dos agregados miúdos por determinação da composição 

granulométrica conforme recomendações da NBR NM 248 (ABNT,2003) e 

determinação da massa específica, conforme NBR NM    52 (ABNT,2009).  

Na sequência estabeleceu-se o traço padrão e moldou-se os corpos de prova 

prismáticos, para posteriormente fazer-se os testes de resistência da argamassa 

confeccionada em obras.  

A argamassa polimérica industrializada, a qual já vem pronta para o uso, os 

testes iniciaram-se pelo índice de consistência do produto, em seguida fez-se o 

processo de moldagem de corpos de prova prismáticos, os quais foram rompidos com 

7,14 e 28 dias de ambas as argamassas. 

Todos esses processos foram de fundamental importância na conclusão desta 

comparação. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Argamassa 

 

2.1.1.1 Definições  

 

Considerada um produto imprescindível para a construção civil, a argamassa é 

largamente utilizada em qualquer construção, para o assentamento de blocos de 

vedação de diversas composições, sejam eles cerâmicos, cimentícios, entre outros, 

pois suas propriedades ligantes apresentam características físico químicas 

adequadas a necessidade de utilização na construção, graças as suas propriedades 

de trabalhabilidade que permitem um ótimo resultado, no que diz respeito a união dos 

diversos materiais para a construção civil, seja para fins de ligamentos, de 

regularização, de assentamentos, entre outras, fazendo com que a obra vá tomando 

corpo até o estágio final. 

Fiorito (1994 apud NASCIMENTO; LIMA; BRASILEIRO, 2009, p.27), “as 

argamassas mais comuns utilizadas em obras são compostas de agregados miúdos 

(areia natural lavada), e os aglomerantes são em geral o cimento Portland e a cal 

hidratada”. Podendo essa, ser fabricada na própria obra ou em indústrias como no 

caso das argamassas industrializadas que já vem pronta para o consumo. 

Isaia (2010, p.893): 

 

Argamassas são materiais de construção, com propriedades de aderência e 
endurecimento, obtidos a partir da mistura homogênea de um ou mais 
aglomerantes, agregado miúdo (areia) e água, podendo conter ainda aditivos 
e adições minerais. 

 
 

Desta maneira, entende-se que a argamassa é um conjunto composto de 

materiais como areia, cimento, cal hidratada e água onde se obtém como resultado 

final uma mistura homogênea, e com isso consegue-se que ela tenha trabalhabilidade 

e aderência necessárias para sua utilização, conforme cada caso.                          
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2.1.1.2 Registros Históricos 

 

As primeiras argamassas foram encontradas na Galileia, onde hoje denomina-

se Israel, há mais de 10.000 anos atrás, desde então foram descobertos vários 

materiais, como gesso e cal nas cabeças de estátuas modeladas em Eynan, Jericó a 

cerca de (8000 – 7000 a C.), na mesma época foram encontradas presença de gesso 

como reboco nas paredes na Turquia (ALVAREZ; SEQUEIRA; COSTA, 2005). 

Com o passar do tempo encontrou-se argamassa hidráulica nas cisternas de 

Jerusalém. Os chineses, egípcios, etruscos, fenícios, gregos, incas e romanos já 

estavam familiarizados com a cal e, produziam a cal gorda, utilizando-a como ligante 

na consolidação das alvenarias ou na elaboração de rebocos pintados com cores 

naturais, no entanto, quem aprimorou foram os romanos que desenvolveram a 

fabricação, selecionando os componentes e, melhoramento da cozedura (ALVAREZ; 

SEQUEIRA; COSTA, 2005). 

Os processos mais tecnológicos evidenciaram-se com a junção de pozolanas 

descoberta um pouco mais tarde, as quais permitiram construções de outro porte, bem 

como a moagem de cal com argila e adições orgânicas proporcionavam argamassas 

mais duradouras concedendo-lhe melhores propriedades de resistência (ALVAREZ; 

SEQUEIRA; COSTA, 2005). 

Carasek (2010 apud COUTINHO; PRETTI; TRISTÃO, 2013, p.2), afirma que: 

 

Os primeiros registros do emprego da argamassa como material de 
construção são da pré-história, sendo que as mais antigas eram feitas a base 
de cal e areia. Com o passar do tempo, novas tecnologias foram sendo 
desenvolvidas e finalmente chegou-se ao cimento Portland, um dos principais 
componentes das argamassas modernas, que muitas vezes contam ainda 
com aditivos orgânicos para melhorar algumas propriedades como a 
trabalhabilidade. 
 
 

Sendo assim, é possível observar que a argamassa é um produto criado na 

antiguidade, mas com alguns diferenciais e, foi sendo aprimorada com o passar do 

tempo, a chegada de novas tecnologias fez com que o produto fosse ficando cada vez 

melhor. Com essa evolução surgiram as argamassas industrializadas no final do 

século XIX. 

Selmo et al. (2002 apud COUTINHO; PRETTI; TRISTÃO, 2013, p.42), afirma 

que as argamassas industrializadas tiveram seu uso disseminado no Brasil a partir 
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dos anos 90, o que foi obtido tanto por investimentos das indústrias cimenteiras, 

quanto pela necessidade de racionalização das construtoras. 

Como mercado construtivo exigindo cada vez mais agilidade nas execuções 

das obras, redução das perdas e aumento da produtividade, considera-se importante 

a aceitação de novas tecnologias no mercado, unindo rapidez, eficácia e qualidade. 

 

2.1.1.3 Materiais Constituintes da Argamassa 
 

2.1.1.3.1 Cimento Portland 

 

Maciel, Barros e Sabbatini (1998), apresentam os principais aspectos que 

devem ser analisados no momento em que se faz a escolha do cimento a ser utilizado, 

como: tipo de cimento; classe de resistência; disponibilidade e custo; comportamento 

da argamassa com o cimento. 

O Manual de revestimentos da ABCP (2002), nomeia o cimento Portland como 

aglomerante hidráulico devido a sua propriedade aglomerante pela reação de seus 

constituintes com a água. Destaca ainda que, o cimento contribui, sobretudo, para a 

resistência mecânica, auxiliando na retenção de água e na plasticidade devido a 

composição por finas partículas, melhorando a aderência a base, porém, aumenta a 

retração quando em maior quantidade. 

Os cimentos são classificados em diferentes tipos de normas conforme suas 

características na imagem abaixo: 

 

Figura 1 - Tipos de cimentos e suas normas específicas 

 
Fonte: ABCP (2002, p.13) 
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Segundo a NBR 11172 (ABNT, 1990), cimento Portland é um aglomerante 

hidráulico artificial, cujo endurecimento da pasta se dá através de reação com água, 

obtido através da moagem do clínquer Portland e pela adição de sulfato de cálcio. 

 

2.1.1.3.2 Cal Hidratada 

 

O Manual de revestimentos da ABCP (2002), determina à cal, a função de 

principal aglomerante nas argamassas de cal e pela sua ótima trabalhabilidade e 

capacidade de absorver deformações, porém, sua resistência mecânica e aderência 

são reduzidas. No entanto, nas argamassas mistas de cimento e cal, existe retenção 

de água em volta das partículas de cal em função da sua finura, o que facilita a 

hidratação do cimento e também melhora a trabalhabilidade e capacidade de absorver 

deformações. 

A NBR 11172 (ABNT, 1990), determina que a cal é um aglomerante composto 

por óxido de cálcio ou óxido de cálcio em presença natural de óxido de magnésio; a 

cal virgem é a cal resultante de processos de calcinação, podendo reagir com água; 

já a cal hidratada é descrita como a cal, em forma de pó seco, alcançada pela 

hidratação apropriada da cal virgem, constituindo-se principalmente de hidróxido de 

cálcio. 

Maciel, Barros e Sabbatini (1998), determinam os principais aspectos a serem 

verificados na escolha da cal: tipo de cal e suas características; forma de produção; 

massa unitária; custo; comportamento da argamassa com a cal. 

 

2.1.1.3.3 Água 

 

Segundo o Manual de revestimentos da ABCP (2002), a água confere 

continuidade a mistura, é o componente que permite a ocorrência de reações aos 

demais, devendo sempre ser adicionada até obter a trabalhabilidade desejada, seja 

ela um recurso do pedreiro no caso da argamassa produzida no canteiro de obra ou 

na indústria, pois a água é quem dará a consistência desejada nas argamassas em 

geral, porém, sempre atendendo ao traço estabelecido. A água dever ser limpa, sem 

agentes contaminantes ou excesso de sais solúveis. 

Em geral, a água é utilizada para o amassamento do concreto e sempre deverá 

seguir a quantidade estipulada para cada traço, obedecendo a necessidade da 
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consistência da argamassa desejada para obra, conforme cada caso, sendo que a 

água, é um componente fundamental, pois se adicionada fora de um padrão 

ocasionará erro no seu traço. 

 

2.1.1.3.4 Areia 

 

O Manual de Revestimentos ABCP (2002), descreve que podem ser utilizadas 

areias originárias de rios, cava e britagem. De acordo com as características da areia 

há uma variação nas propriedades da argamassa: 

 

a) As areias mais finas melhoram a trabalhabilidade, retenção de água e aumenta 

a retração na secagem da argamassa, mas pioram aderência e aumentam 

permeabilidade; 

b) Areias de granulometria descontínua aumentam a retração na secagem e 

porosidade, mas pioram trabalhabilidade, aderência e resistência mecânica e 

aumenta permeabilidade; 

c) Areias de com maior teor de grãos angulosos são piores de trabalhabilidade, 

mas compõem argamassas de melhor retenção de água e aderência. 

 

Segundo a NBR 9935 (ABNT, 2011), a areia é definida como um agregado 

miúdo, originado através de processos naturais ou artificiais de desintegração de 

rochas, ou através de processos industriais. 

 

2.1.1.3.5 Aditivos 

 

Conforme o Manual de Revestimentos ABCP (2002), os aditivos são compostos 

adicionados em pequenas quantidades, para melhorar as propriedades da argamassa 

no estado fresco e no estado endurecido. Assim, através do uso de aditivos diminui-

se a retração na secagem, aumentando o tempo de pega, a retenção de água e a 

aderência da argamassa.  

Nesta direção, os principais tipos de aditivos utilizados na argamassa de acordo 

com o Manual de Revestimentos da ABCP (2002), são: 

a) Redutor de água (plastificante): melhora a trabalhabilidade sem alterar a 

quantidade de água;  
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b) Retentor de água: reduz a evaporação e exsudação de água da argamassa 

fresca e confere capacidade de retenção de água em relação à sucção da base;  

c) Incorporador de ar: forma microbolhas de ar distribuídas na argamassa, 

melhorando a trabalhabilidade; em favor da permeabilidade;   

d) Retardador de pega: retarda a hidratação do cimento proporcionando maior 

tempo de utilização; 

e) Aumentador de aderência: proporciona aderência química ao substrato;  

f) Hidrofugante: reduz absorção de água por capilaridade, embora não a tornem 

impermeável, permitindo a passagem de vapor da água. 

 

Desta forma, entende-se que cada aditivo possui uma funcionalidade e 

aplicabilidade, isso dependerá da necessidade da obra a ser executada, o qual gerará 

benefícios para qualidade da argamassa. 

 

2.1.1.4 Utilizações e funções da argamassa de assentamento 

 

A argamassa pode ser feita por meios manuais ou mecânicos, porém, para 

obter-se uma boa massa deve-se misturar bem o cimento, a areia e a cal, sempre 

verificando se os produtos e fornecedores possuem selo de qualidade, se a água é 

limpa, livre de barro e sujeiras indesejadas. 

O mercado da construção civil possui muitos tipos de argamassas e com 

diversas maneiras de utilização, como para o rejuntamento, regularização e 

assentamento de blocos de vedação que é o tema deste trabalho.  

Para entender melhor como essas argamassas são utilizadas para elevação de 

paredes e muros de tijolos ou blocos, possuindo as seguintes características quanto 

as suas funções e propriedades observa-se a tabela abaixo: 
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Tabela 1 - Principais propriedades das argamassas de Assentamento de Alvenaria 
PRINCIPAIS FUNÇÕES PROPRIEDADES ESSENCIAIS 

Unir as unidades de alvenaria de forma a 

constituir um único bloco, ou seja, um elemento 

monolítico, contribuindo na resistência aos 

esforços laterais. 

Trabalhabilidade – consistência e 

plasticidade adequadas ao processo de 

execução, além de uma elevada retenção a 

água. 

Distribuir uniformemente as cargas atuantes na 

parede por toda a área resistente dos blocos 

Aderência, deriva da conjunção de três 

propriedades da interface argamassa-

substrato: resistência de aderência a tração, 

ao cisalhamento e a extensão de aderência. 

Selar as juntas garantindo a estanqueidade da 

parede à penetração de água das chuvas 
Resistência mecânica 

Absorver as deformações naturais, como as de 

origem térmica e as de origem higroscópica, a 

que a alvenaria estiver sujeita. 

Capacidade de absorver deformações 

Fonte: Coutinho; Pretti e Tristão (2013, p.42) adaptado de Carasek (2010). 

 

2.1.1.4.1 Propriedades da argamassa de assentamento no estado fresco 

 

Martinelli e Helene (1991), estudaram sem maiores descrições as propriedades 

das argamassas de assentamento em estado fresco: 

 

a) Trabalhabilidade; 

b) Retenção de água; 

c) Resistência mecânica inicial. 

 

2.1.1.4.2 Propriedades da argamassa de assentamento no estado endurecido 

 

Martinelli e Helene (1991), ainda citam sem maiores descrições as 

propriedades da argamassa de assentamento em estado endurecido: 

 

a) Estanqueidade; 

b) Resistência mecânica final; 

c) Aderência; 

d) Estabilidade volumétrica; 

e) Capacidade de assimilar deformações. 
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2.1.1.4.3 Trabalhabilidade 

 

É um aspecto de grande importância na argamassa, ela que garantirá as 

condições de consistência adequada, pois se a argamassa estiver fora de ponto 

estando muito mole poderá gerar uma junta de altura inapropriada, dificultando a 

construção da parede tanto no alinhamento quanto no prumo. 

Para Sabbatini (1986), a resistência da argamassa está diretamente associada 

com a relação água/ aglomerante; relação aglomerante/ areia; granulometria da areia 

e natureza e qualidade do aglomerante. 

Oliveira e Agopyan (1992), afirmam que, trabalhabilidade é característica 

necessária para conveniente aplicação da argamassa, esta propriedade é de difícil 

quantificação por sua subjetividade e dependência de diversos fatores como o 

substrato. 

Desta forma, é possível afirmar que a trabalhabilidade pode sofrer influência: 

pelo formato e tamanho dos grãos do agregado, pela quantidade e qualidade dos finos 

e ligantes, e também, através da relação água e materiais secos. Isso significa que, 

se a granulometria for bem homogênea, com formas arredondadas, melhora-se a 

qualidade da trabalhabilidade, dando maior desempenho quanto a plasticidade e 

capacidade de retenção de água. 

 

2.1.1.4.4 Retenção de água 

 

Retenção de água é uma propriedade que está associada à capacidade da 

argamassa fresca manter a sua trabalhabilidade quando sujeita a solicitações que 

provocam perda de água de amassamento, seja por evaporação seja pela absorção 

de água da base (CARASEK, 2010). 

Nesta direção, a retenção de água é de suma importância para argamassa de 

assentamento, sendo que, imediatamente após a etapa de assentamento inicia-se a 

perda de água, ocorrida por sucção ou evaporação, regulando assim a perda de água 

no processo de secagem. Durante esse processo se a argamassa perder água rápido 

demais, ressecará, impossibilitando o ajuste adequado da próxima fiada, o que 

prejudicará o nivelamento e o prumo da parede e, causando má distribuição nas 

cargas atuantes na parede. Além disso, se a argamassa perder água mais rápido que 

o indicado prejudicará a aderência.  
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Conforme afirma Carasek (2007), a retenção de água influi na aderência, 

perdendo água muito rapidamente para o bloco inferior à junta, onde há o contato 

primeiro; pode faltar água para garantir uma adequada ligação com o bloco superior.  

A imagem abaixo ilustra a perda de água da argamassa no estado fresco. 

 

Figura 2 - Argamassa de assentamento: Retenção de água3 

 
Fonte: Isaia (2010) adaptado de Gallegos (1989) 

 

2.1.1.4.5 Aderência 

 

Segundo Carasek (2010), didaticamente, pode-se dizer que a aderência da 

argamassa deriva da conjunção de três propriedades da interface argamassa-

substrato: a resistência de aderência à tração; a resistência de aderência ao 

cisalhamento; a extensão de aderência (razão entre a área de contato efetivo e a área 

total possível de ser unida).  

A aderência é, então, considerada uma propriedade fundamental para 

argamassa de assentamento, permitindo a resistência aos esforços de cisalhamento 

e de tração, garantindo também a estanqueidade das juntas. 
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Figura 3 - Aderência 

 
Fonte: Carasek (2007 apud ISAIA ,2010) 

 

2.1.1.4.6 Resistência Mecânica 

 

De acordo com Nakakura e Cincotto (2004), é possível afirmar que a resistência 

mecânica das argamassas está relacionada à capacidade de resistir a esforços de 

tração, compressão ou cisalhamento, provocados, eventualmente, por cargas 

estáticas ou dinâmicas atuantes nas edificações em decorrência de efeitos das 

condições ambientais. 

Sabe-se que a argamassa deve adquirir resistência a compressão, permitindo 

o assentamento de várias fiadas, mas por outro lado, entende-se que, não há 

necessidade de uma resistência muito alta, isto é, a resistência não deve ser superior 

a dos blocos não prejudicando a aderência e comprometendo a consistência 

adequada. 

 

Figura 4 - Resistência mecânica 

 
Fonte: Costa (2014, p.18).  
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2.1.1.4.7 Capacidade de absorver deformações 

 

É considerada a capacidade que a argamassa possui de absorver tensões, sem 

se deformar excessivamente, não causando ruptura ou fissuras prejudiciais e voltando 

ao seu estágio original quando do cessar das solicitações (SABBATINI, 1986). 

A capacidade de absorver deformações depende segundo Santos (2008 apud 

ROCHA, 2012, p.29): 

 

- Do módulo de deformação da argamassa - quanto menor for o módulo de 
deformação (menor teor de cimento), maior a capacidade de absorver 
deformações; 
- Da espessura das camadas - espessuras maiores contribuem para melhorar 
essa propriedade; tomando-se cuidados para não ocasionar espessuras 
excessivas que poderão comprometer a aderência; 
- Das juntas de trabalho do revestimento - as juntas delimitam panos com 
dimensões menores, compatíveis com as deformações. 
- Da técnica de execução - a compressão após a aplicação da argamassa e 
a compressão durante o acabamento superficial, iniciado no momento 
correto, vão contribuir para o não aparecimento de fissuras.  
 

 

Portanto, a capacidade de deformação está associada ao módulo de 

elasticidade da argamassa, podendo se deformar sem apresentar fissuras 

prejudiciais, pois tem função estrutural indispensável para a alvenaria. 

 

2.1.2 Tipos de argamassas   

  

2.1.2.1 Argamassa tradicional preparada no canteiro de obras 

 

 Conforme o Manual do Revestimento ABCP (2002), este é o procedimento mais 

utilizado ainda nas construções, definidos os constituintes e a proporção relativa do 

traço a ser utilizado ainda no projeto, o processo de fabricação define-se em misturar 

mecanicamente ou manualmente os constituintes, dando sequência na adição e 

seguindo determinado tempo. No entanto, é de extrema necessidade o controle na 

uniformidade do produto, sendo este controle feito através dos materiais constituintes 

ou da própria argamassa.  

Ainda de acordo com ABCP (2002), define-se alguns fatores importantes a 

serem observados no canteiro de obras como: a adequada armazenagem dos 

materiais que assegurará à qualidade das matérias-primas, tais como os agregados 
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que devem ser estocados de preferência em baias com pisos cimentados e, 

separados em função de cada tipo de material, já, a cal e o cimento, devem estar 

protegidos de intempéries e em local de fácil acesso para seu armazenamento.  

Desta forma, o modo de preparo das argamassas deve ser definido levando-se 

em conta os requisitos de desempenho, os custos, as características físicas da obra 

e do canteiro e os materiais disponíveis no mercado, também deve-se levar em conta 

a função da sua composição, como argamassas mistas de cal, com aditivos ou 

adições de materiais especiais. 

O Manual do revestimento faz algumas recomendações para a produção de 

argamassa preparada na obra: 

 

a) As caixas de dosagem (padiolas) que devem ser preferencialmente metálicas 

para aumentar a durabilidade, identificadas por finalidade através de pintura 

em cores diferentes, e passíveis de serem transportadas sobre rodas; 

b) No carregamento da betoneira, a ordem de colocação de materiais é essencial 

para sua execução; 

c) A água é quantificada em dosador específico e adicionada na cuba da 

betoneira; 

d) A descarga da argamassa deve se dar com a cuba da betoneira em movimento; 

e) O tempo da mistura: é o tempo necessário para homogeneizar a mistura, da 

ordem de 3 a 5 minutos, quando todos os materiais estiverem na betoneira. 

 

Os equipamentos usualmente utilizados são simples, porém devem ter 

manutenção adequada, como no exemplo da betoneira. 

A NBR 13529 (ABNT, 2013), afirma que as argamassas produzidas em obra 

são as que a medição dos materiais constituintes acontece no próprio canteiro de 

obras.  

Sendo assim, a argamassa tradicional pode ser considerada uma tecnologia 

bastante difundida, mas com pouco investimento em treinamento para que a produção 

e transporte ocorram com a produtividade desejada na obra. Percebe-se, a 

necessidade de investimento em qualificação da mão de obra especializada, já que 

na maioria das vezes, não existe domínio e controle exato de dosagem, isto é, o 

processo ocorre empiricamente, tendo como base apenas a experiência dos mestres 

de obra e encarregados. 
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2.1.2.2 Argamassa industrializada polimérica 

 

De acordo com o EngArch (2013), a formulação pioneira de uma argamassa 

polimérica que se tem notícia foi publicada em uma revista norte americana em 1981 

e a tecnologia básica criada na formulação química já existia na década de 1970.  

No Brasil porém, é uma categoria de produto que foi pouco expandida até 2011, 

quando uma argamassa polimérica chamada Massa DunDun, foi lançada na FEICON-

BATIMAT, uma das principais feiras do mercado de construção civil do país que 

acontece em São Paulo todos os anos, o que causou uma forte repercussão da mídia 

nacional. 

Carasek (2010), afirma que no mercado brasileiro, foi lançado em 2010, um tipo 

de argamassa não cimentícia, de composição química polimérica, normalmente 

contendo resinas sintéticas, cargas minerais e, aditivos.   

Segundo Antunes (2008 apud NASCIMENTO; LIMA; BRASILEIRO, 2015), a 

grande justificativa pela utilização deste material é a eliminação do controle do 

preparo, existindo assim, uma uniformidade no traço. A responsabilidade da produção 

da argamassa transfere-se a um terceiro, mas deve se enfatizar que o uso das 

argamassas ensacadas não elimina a necessidade da definição do traço, ou das 

características de desempenho do traço a ser utilizado, feita na fase de projeto.  

A argamassa polimérica que será utilizada como material de pesquisa, neste 

estudo, para estabelecer um comparativo entre as argamassas, é a argamassa 

polimérica Geofix, utilizada para assentamento de blocos e tijolos na construção de 

alvenarias, fabricada pela empresa Fênix Color Indústria e Comércio de Tintas Ltda. 

A argamassa polimérica foi desenvolvida visando à necessidade de inovação e 

praticidade que já se oferecia na Europa, sendo que no Brasil algumas poucas regiões 

já apresentavam curiosidade em torno do produto, devido a sua resistência a 

compressão e elevadíssima capacidade aderente, o que se deve a um composto 

polimérico especial. É, no entanto, considerado um produto sustentável, já que sua 

formulação não utiliza de CO2, tendo em vista, que o mesmo não é cimentício. Este 

produto químico é um preparado constituído pela mistura de minerais inertes além da 

base de água, produzida de acordo com a NBR 13281 (ABNT, 2005). 
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2.1.2.2.1 Argamassa industrializada polimérica Geofix 

 

Segundo o fabricante da argamassa polimérica Geofix, a mesma, não é tóxica 

e vem pronta para uso, aumentando a velocidade no assentamento de 3 a 4 vezes, 

possui maior uniformidade no assentamento; necessitando uma camada menor de 

reboco para o nivelamento, deverá ser colocada com dois filamentos de 

aproximadamente 1 cm de diâmetro cada, sobre uma das superfícies a serem 

assentadas.  Sua secagem é rápida, tendo como tempo máximo ideal para 

assentamento/ colagem, 10 minutos, sendo capaz de diminuir para 5 minutos em dias 

muito quentes, ou seja, em temperaturas acima de 30 graus, seu tempo de pega na 

hora do assentamento é de 1 minuto, com aderência parcial de 4 horas e cura total 

após 72 horas, com uma redução de 35 kg de argamassa/m² de parede, sendo que 

1,7 kg, assenta 1m² de parede, de fácil remoção, obtendo assim uma obra limpa e 

desperdício zero. Possui também em sua formulação um antimofo e um 

hidrorrepelente, evitando infiltração por capilaridade nas paredes. 

 Ainda de acordo com o Fênix Color Indústria e Comércio de Tintas Ltda., com 

o uso da argamassa polimérica Geofix, não é necessária a utilização de argamassa 

de fixação tipo C3 em colunas prediais ou pré-moldados, pois a mesma adere 

perfeitamente o tijolo ou bloco ao substrato, possuindo alta qualidade comprovada 

pelo laboratório de materiais de construção civil da Universidade Federal de Santa 

Maria. 

 

2.1.2.2.2 Armazenamento da argamassa polimérica Geofix 

 

As técnicas apropriadas de armazenagem da argamassa polimérica Geofix, de 

acordo com a empresa fabricante Fênix Color Indústria e Comércio de Tintas Ltda., 

estabelecem que: 

 

a) Deverá ser armazenado em local seco, fresco e arejado, longe de fontes de 

ignição e calor, alimentos e ou agentes oxidantes, a embalagem deve estar 

sempre fechada e fora do alcance de crianças e animais; 

b) O armazenamento também deve ser em área coberta, fresca, seca e ventilada; 

c) Evitar armazenamento em locais úmidos, descobertos e sem ventilação;  
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d) Não armazenar o produto com materiais explosivos, gases inflamáveis e ou 

tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, matérias de 

combustão espontânea e matérias radioativos, pois são produtos 

incompatíveis; 

e) Caso haja necessidade de embalar novamente o material por causa de alguma 

avaria na embalagem original, utilizar nova embalagem, nunca reutilizando a 

mesma já violada; 

f) Embalagens metálicas com proteção interna ou plásticas são as mais 

recomendadas; 

g) Embalagens metálicas sem proteção, são inadequadas. 

 

2.1.2.2.3 Manuseio da argamassa polimérica Geofix 

 

De acordo com o fabricante é necessário obedecer alguns critérios para o 

manuseio da argamassa, como: 

a) O manuseio deve se dar de acordo com as normas de segurança estabelecidas 

para assim prever a exposição do trabalhador;  

b) Utilizar equipamento de proteção individual, EPI’S, indicados na embalagem 

como: avental de PVC, máscara adequada, luvas látex e óculos de proteção, 

bem como, calçados adequados para a construção civil; 

c) O produto não deve entrar em contato com a pele, mucosas e olhos; 

d) O Manuseio do produto também deve se dar em local seco, fresco e arejado;  

e) Não reutilizar a embalagem; 

f) Não fumar, não comer ou beber nas áreas de manuseio do produto; 

g) Embalagens e recipientes devem estar devidamente fechados; 

h) Após o contato com o produto lavar bem as mãos com água em abundância e 

sabão. 

 

2.1.2.2.4 Composição Química da Argamassa Polimérica Geofix 

 

Conforme dados obtidos através da Empresa Fênix Color Indústria e Comércio 

de Tintas Ltda., a composição química da Geofix conta com polímero acrílico 

modificado, hidrofugante, aditivos minerais inertes, esteralcohol, poliacrilato de sódio, 

nonil fenol etoxilado, isotiazolinona, fungicida, hidrocarboneto alifático, alcalinizante, 
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carboxil metil celulose, carboxil metil amido, pigmentos inorgânicos, glicóis e 

espessantes acrílicos. 

 

2.1.2.3 Comparativo entre a argamassa tradicional e argamassa industrializada 

polimérica  

 

O Manual de Revestimentos da ABCP (2002), faz considerações da argamassa 

produzida no canteiro de obras, e a empresa Fênix Color Indústria e Comércio de 

Tintas Ltda., também embasa algumas características e considerações que devem 

ser analisadas na qualidade e produtividade dos serviços: 

 

a) Áreas de estocagem de materiais, a produção no canteiro necessita de grande 

área e baias para separar os insumos; industrializada polimérica necessita área 

menor de estocagem; 

b) Estoque de insumos, a produção no canteiro necessita maior monitoramento 

dos estoques por serem muitos insumos; industrializada tem apenas um item 

controlado, facilitando o controle; 

c) Local de preparação, a produção no canteiro deve considerar a logística de 

todo o canteiro, pois a central abastece vários pontos; a industrializada 

polimérica vem pronta para o uso; 

d) Desperdício de materiais, produção no canteiro potencializa maiores perdas 

durante as etapas de produção, enquanto a industrializada polimérica não tem 

perda; 

e) Perdas no transporte, a produção no canteiro potencializa perdas durante o 

transporte, devido aos trajetos algumas vezes longos já que um ponto de 

produção abastece várias frentes; já a industrializada polimérica vem pronta 

para o uso, podendo a perda ser ocasionada por danos nos sacos se mal 

conservados ou com furos; 

f) Meios de transporte, a produção no canteiro utiliza com mais equipamentos 

como elevador, grua, etc. no horário de trabalho, competindo com outros 

serviços da obra; industrializada polimérica pode ter os sacos transportados 

fora do horário de pico; 
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g) Instalações e consumo de água e energia, a produção no canteiro permite 

instalação centralizada; industrializada polimérica não necessita de adição de 

nenhum componente; 

h) Disponibilidade de fornecedores, há muitos fornecedores de insumos em 

ambos os processos; deve-se atentar para selecionar os fornecedores ideais; 

i) Ajuste no traço, a produção no canteiro possibilita ajuste no traço durante e 

após a produção; industrializada polimérica tem traço padronizado; 

j) Responsabilidade na dosagem, a produção no canteiro tem como responsável 

a construtora, enquanto industrializada polimérica responsabiliza o fabricante; 

k) Domínio da tecnologia e treinamento, a produção no canteiro costuma ter 

dosagem de forma empírica e necessita investimento em treinamento para boa 

produtividade; 

l) Mão de obra e produtividade, a produção de canteiro consome mais mão-de-

obra e vai contra a tendência de retirar do canteiro atividades que não agregam 

valor direto ao produto final; a industrializada polimérica requer menos mão-de-

obra e menos treinamento; 

m) Planejamento, a produção no canteiro exige maior planejamento de todas as 

etapas, enquanto industrializada polimérica permite maior flexibilidade; 

n) O rendimento da argamassa convencional produzida no canteiro de obras é 

0,035 m²/ kg, sendo que o rendimento da argamassa polimérica é 0,6m²/ kg; 

o) A aplicação da argamassa produzida em canteiro de obras é mais complexa, 

já a industrializada polimérica é de simples aplicação; 

p) A velocidade de aplicação da produzida em canteiro de obras é mais lenta, 

enquanto a industrializada polimérica é de 3 a 4 vezes mais rápida; 

q) O peso estrutural da argamassa tradicional é em torno de 800g à 1 kg/ bloco, 

já o peso da argamassa industrializada polimérica vai de 40g à 55g/ bloco; 

r) Segundo o fabricante da Geofix o custo da polimérica é 50% inferior ao da 

argamassa tradicional. 

 

Segundo Fiorito (1994, p.22): 

 

O assentamento pelo método convencional é inviável atualmente, pela sua 
abaixa produtividade e pelo alto risco na estabilidade dos revestimentos, dada 
a falta de conhecimento, por parte dos assentadores, sobre o comportamento 
dos materiais. 
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Para a produção dessa argamassa preparada em canteiro de obras, envolve-

se um número bem maior de processos a serem executados, isso também requer uma 

maior demanda de transportes e maior utilização de mão-de-obra (REGATTIERI, 

2003). 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL  

 

2.2.1 Materiais 

 

No presente trabalho realizou-se um comparativo para avaliar a eficiência das 

duas argamassas: a argamassa tradicional produzida em canteiros de obras e a 

argamassa polimérica industrializada da empresa Fênix tintas de Concórdia –SC. 

Desta forma, utilizou-se os seguintes materiais: 

 

- Cimento Portland; 

- Agregado miúdo natural; 

- Cal hidratada;  

- Água de amassamento; 

- Argamassa polimérica. 

 

2.2.1.1 Argamassa convencional 

 

 Chama-se de argamassa convencional a argamassa também conhecida como 

argamassa tradicional produzida em canteiros de obras, porém, deve-se obedecer a 

critérios e traços pré-estabelecidos em projeto. 

 

2.2.1.1.1 Cimento Portland 

 

O cimento utilizado foi o CP II Z – 32, por se tratar de um cimento bastante 

utilizado e facilmente encontrado no comércio. E que de acordo com a NBR 11578 

(ABNT, 1997) contém de 94 a 76% de clínquer mais sulfatos de cálcio, de 6 a 14% 

material pozolânico e de 0 a 10% material carbonático.   
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O cimento é fornecido em sacos de 50 kg e fica armazenado em local protegido 

de intempéries e empilhado sobre estrados de madeira para evitar o contato direto 

com o piso.    

 

2.2.1.1.2 Agregado miúdo natural 

 

Para a realização da caracterização deste agregado foram realizados os 

seguintes ensaios: 

 

a) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003); 

b) NBR NM 52: Agregado miúdo – Determinação da massa especifica e massa 

especifica aparente (ABNT, 2009). 

 

2.2.1.1.3 Cal hidratada 

 

A NBR 7175 (ABNT, 2003), esta norma especifíca os requisitos exigidos no 

recebimento da cal hidratada, empregada para a construção civil e descreve três tipos 

de cal, ou seja, CH I (Cal Hidrata especial), CH II (Cal hidrata comum) e CH III (cal 

hidrata comum com carbonatos). A cal utilizada foi a CH III que é a utilizada em 

Caçador – SC  

 

2.2.1.1.4 Água de amassamento  

 

A água utilizada no preparo dos traços de argamassas é potável e proveniente 

do poço artesiano da UNIARP da cidade de Caçador – SC. 

 

2.2.1.2 Argamassa polimérica 

 

A argamassa que utilizei para fazer os experimentos do comparativo entre as 

duas argamassas, foi a argamassa polimérica Geofix, a qual me foi autorizada pela 

própria empresa e é fabricada por Fênix Color Indústria e Comércio de Tintas Ltda, de 

Concórdia – SC. 
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Essa argamassa é industrializada e vem ensacada pronta para uso, é fornecida 

em sacos de 5 kg e 25 kg, utilizada apenas para assentamento de blocos e tijolos. 

 

Tabela 2 - Argamassa polimérica Geofix 
 

Fonte: Fênix Color Indústria e Comércio de Tintas Ltda. 

 

2.2.2 Métodos 

 

2.2.2.1 Caracterização do agregado miúdo 

 

Os ensaios de caracterização dos agregados foram realizados no Laboratório 

de Concreto e Argamassa da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, UNIARP 

Campus Caçador, de acordo com as normas vigentes. 

 

2.2.2.1.1 Agregado miúdo natural (Areia) 

 

Os ensaios de caracterização foram realizados de acordo com as normas 

brasileiras, conforme descritos anteriormente no item 2.2.1.1.2. 

 

2.2.2.1.1.1 Ensaio de granulometria para agregado miúdo 

  

Para determinar a análise granulométrica do agregado miúdo foram utilizadas 

as recomendações da NBR NM 248 – Agregados – Determinação da composição 

granulométrica (ABNT, 2003). 

REQUISITO ARGAMASSA GEOFIX 
Rendimento 0.6 m²/kg 
Preparação Pronta para o uso 
Aplicação Simples 

Velocidade de aplicação Rápida (4x mais) 
Tempo de Cura 24 horas 

Peso estrutural da obra Menos (40g à 55g/bloco) 
Mão de obra 6 horas 

Perda Zero 
Custo total Até 50 % inferior 
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 Inicialmente as amostras foram secas na estufa por um período de 24 horas, 

em seguida ficaram expostas a temperatura ambiente e determinadas suas massas 

(m1 e m2). 

 Para o peneiramento foram encaixadas as peneiras 9,5 – 4,75 – 2,06 – 1,18 – 

0,60 – 0,30 – 0,15 mm de fundo, de modo a formar um único conjunto de peneiras, 

em ordem crescente da base para o topo. 

 Cada amostra foi colocada sobre a peneira superior do conjunto, sendo 

promovida a sua agitação no agitador de peneiras por 10 minutos. 

 O material retido na peneira foi então removido com uma escova para uma 

bandeja, e o material removido pelo lado interno, considerou-se como retido e o 

desprendido na parte inferior como passante. 

E utilizou-se o mesmo processo para as demais peneiras. Por fim determinou-

se a massa total de material retido em cada uma das peneiras e no fundo do conjunto. 

 

2.2.2.1.1.2 Massa especifica 

 

Na realização dos ensaios para a determinação da massa específica foram 

utilizadas às recomendações da NBR NM 52 – Agregado miúdo – Determinação da 

massa especifica e massa especifica aparente (ABNT, 2009). 

Separou-se 1000 g de agregado miúdo seco em estufa, e colocou-se em um 

recipiente com água e foi deixado em repouso por 24 horas (Fotografia 1). 

 

Fotografia 1: Agregado miúdo em repouso na água por 24 horas 

 
Fonte: Autor 

 Em seguida retirou-se a amostra da água e estendeu-se sobre uma superfície 

plana, onde foi submetida a uma suave corrente de ar e mexendo a amostra com 
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frequência para assegurar uma secagem uniforme. Procedeu-se a secagem até que 

os grãos do agregado não ficassem fortemente aderidos entre si (Fotografia 2). 

 

Fotografia 2: Grãos do agregado após secagem 

 
Fonte: Autor 

 

Em seguida, foi colocado o agregado miúdo no molde, sem comprimí-lo, e 

compactou-se sua superfície suavemente com 25 golpes de haste de socamento, 

após isso, levantou-se verticalmente o molde. Esse procedimento foi realizado até que 

o cone quando retirado fizesse com que o agregado miúdo desmoronasse, onde 

chegou-se à condição de saturado superfície seca (Fotografia 3a e 3b). 

 

Fotografia: 3a) agregado miúdo no molde após socado e rasado, 3b) 

agregado miúdo na condição saturado superfície seca. 

(3a) 

 
Fonte: Autor 
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(3b) 

 
Fonte: Autor 

 

Posteriormente pesou-se 500 g de amostra (ms) e colocou-se no frasco 

registrando-se a massa do conjunto (m1). Então, encheu-se o frasco com água até 

próximo da marca de 500 ml. Movendo-o de forma a eliminar as bolhas de ar e depois 

colocou-se em um banho mantido a temperatura constante de (21 ± 2) °C. 

Após 1 hora, aproximadamente, completou-se com água até a marca de 500 

ml e determinou-se a massa total (m2), (Fotografia 4a e 4b). 

 

Fotografia: 4a) massa total 1 após banho em temperatura constante, 4b) 

massa total 2 após banho em temperatura constante. 

                              (4a)                                                               (4b) 

 
Fonte: Autor 

As amostras então foram retiradas dos respectivos frascos e novamente 

depositadas na estufa a uma temperatura constante de (105 ± 5) °C durante um 

período de 24 horas. As amostras retiradas da estufa foram postas no dessecador até 

esfriar, atingindo temperatura ambiente, em seguida, pesou-se novamente sendo 
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registradas suas respectivas massas, para a realização dos possíveis cálculos, para 

assim, poder determinar a massa especifica do agregado, (Fotografia 5a, 5b). 

 

Fotografia: 5a) amostras 1 e 2 retiradas da estufa, 5b) peso das amostras 1 e 

2 do agregado após todo o processo. 

(5a) 

 
Fonte: Autor 

 

 
(5b) 

 
Fonte: Autor 

 

2.2.2.2 Caracterização da argamassa 

 

Para a realização dessa pesquisa utilizou-se o traço 1:2:9, sendo que o 

número 1 é para uma porção de cimento, o número 2 é para duas porções de cal e, o 

número 9, são para nove porções de areia.  

 

- Traço 1:2:9 
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583 gramas de cimento; 

1166 gramas de cal hidrata; 

5250 gramas de areia fina; 

1200 ml de água. 

 

2.2.2.2.1 Moldagem dos corpos de prova prismáticos 

 

Para a argamassa tradicional, a moldagem dos corpos de prova prismáticos, 

executou-se e seguiram-se os procedimentos conforme a NBR 13279 (ABNT, 2005) 

– Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação 

da resistência à tração na flexão e à compressão. 

 Primeiramente aplicou-se nas faces internas dos moldes uma fina camada de 

óleo mineral, em seguida posicionou-se os moldes sobre a mesa de adensamento.  

Os corpos de prova prismáticos foram moldados em duas camadas, colocou-

se diretamente em cada compartimento do molde uma porção de argamassa que já 

recebeu 30 quedas através da mesa de adensamento (flow table) em 30 segundos 

cronometrados.  

Repetindo-se o mesmo procedimento para a segunda camada, onde 

preencheu-se os compartimentos internos até a superfície e com auxílio de uma régua 

metálica rasou-se os moldes. 

 Para a argamassa industrializada polimérica foram seguidas orientações da 

NBR 13279 (ABNT, 2005), porém, algumas modificações foram necessárias em 

função da argamassa polimérica ainda não possuir uma NBR específica, sendo que, 

a mesma necessita do contato com o tijolo ou bloco e com o oxigênio para que possa 

passar para o estado endurecido. 

 Deste modo, os corpos de prova da argamassa polimérica foram moldados em 

três camadas. 

Primeiramente aplicou-se nas faces internas dos moldes uma fina camada de 

óleo mineral, em seguida colocou-se uma porção de argamassa polimérica em cada 

compartimento do molde, de tal forma, que ainda restassem duas porções para mais 

duas camadas, de quantidades aproximadas no molde, o qual, tem como medidas 4 

x 4 x 16 cm. Então, os moldes foram posicionados sobre a mesa de adensamento e 

foram submetidos as primeiras 30 quedas através da mesa de adensamento (flow 

table) em 30 segundos cronometrados em cada camada. Após esse procedimento, 
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colocou-se um papel absorvente leve sobre a argamassa e deixou-se descansar em 

local seco e em temperatura controlada de 25° C por 12 horas. Logo após as 12 horas 

executou-se o mesmo processo para a segunda camada e assim sucessivamente até 

totalizar os 4 cm. 

 

2.2.2.2.2  Propriedades da argamassa no estado fresco 

 

2.2.2.2.2.1 Índice de consistência  

 

Para a determinação do índice de consistência, segue-se os procedimentos 

conforme a NBR 13276 (ABNT, 2005) que descreve o método de determinação do 

índice de consistência das argamassas para assentamento e revestimento de paredes 

e tetos.  

Antes de iniciar a execução do ensaio, limpou-se o tampo da mesa de índice 

de consistência e a parede do molde tronco-cônico com um pano umedecido, de modo 

que as superficies fiquem ligeiramente úmidas. 

Com a argamassa já preparada no próprio laborátorio encheu-se o molde 

tronco-cônico que já estava colocado sobre o centro da mesa. O molde foi preenchido 

em três camadas sucessivas, com alturas aproximadamente iguais, sendo aplicadas 

a cada uma delas respectivamente, 15, 10 e 5 golpes com o soquete de maneira a 

distribuí-las uniformemente no interior do molde. 

Após esse procedimento realizou-se o rasamento da superfície com o auxílio 

de uma régua metálica rente a borda com movimentos curtos de vai-e-vem ao longo 

de toda superfície. E eliminou-se com um pano qualquer partícula que pudesse se 

encontrar em volta do molde, (Fotografia 6). 
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Fotografia 6: Molde tronco-cônico com argamassa na flow table. 

 
Fonte: Autor 

 

Após a retirada do molde tronco cônico foi acionada a manivela da mesa (flow 

table), de modo a que a mesa subisse e caisse 30 vezes em 30 segundos de maneira 

uniforme. Imediatamente após a última queda da mesa, mediu-se com o paquímetro 

o espalhamento do molde original de argamassa.  

Estas medidas foram realizadas em três diâmetros tomados em pares de 

pontos uniformemente distribuidos ao longo do perímetro. Registrou-se estas, e com 

a media das três obteve-se o índice de consistência da argamassa. 

 

2.2.2.2.2.2 Densidade de massa  

 

Para a determinação da densidade de massa, foram seguidos os 

procedimentos conforme a NBR 13278 (ABNT, 2005). 

Primeiramente realizou-se a calibração do cilindro metálico, para isso, o cilindro 

foi pesado vazio e registrou-se sua massa (Mv). Logo após encheu-se o recipiente 

com água destilada e registrou-se também o seu volume (Vr). 

Depois de realizar a calibração do cilindro metálico, foram introduzidas 

suavemente, porções de argamassa no cilindro, que formaram três camadas de 

alturas aproximadamente iguais. Sendo que em cada camada aplicou-se 20 golpes 

ao longo do perímetro da argamassa. Lembrando que cada golpe corresponde à 

entrada e saída da espátula na posição vertical. Após ser executado o golpeamento 

de cada camada foram efetuadas três quedas do recipiente com altura de 

aproximadamente 3 cm. 
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 Por último rasou-se o recipiente com a espátula, pesou-se e registrou-se a 

massa do cilindro com a argamassa (Mc), (Fotografia 7). 

 

Fotografia 7: cilindro metálico com argamassa. 

 

Fonte: Autor 

 

2.2.2.2.2.3 Retenção de água 

 

Para a realização do ensaio de retenção de água utilizou-se as orientações da 

NBR 13277 (ABNT, 1995), sendo que esta norma já foi substituída pela NBR 13277 

(ABNT, 2005). 

Primeiramente pesou-se o molde seco e limpo e registrou-se sua massa (Mm) 

e também os 12 discos de papel-filtro secos e registrou-se sua massa (Mse).  

Em seguida o molde é preenchido com argamassa utilizando uma espátula e 

colocou-se 10 incrementos aproximadamente iguais, até então formar um pequeno 

excesso, sendo rasada sua superfície com uma espátula para retirar o excesso, após, 

limpou-se as bordas do molde, pesou-se e registrou-se o valor de sua massa (Mma).  

Após pesado colocou-se sobre a superfície da argamassa duas telas de gaze, 

o conjunto de 12 discos de papel-filtro e a placa de vidro, e aplicou-se os dois pesos 

de 1 Kg cada no centro e acionou-se imediatamente o cronômetro. 

Esperou-se os 2 minutos e retirou-se os pesos e a placa de vidro, e removeu-

se o conjunto de papéis-filtro para ser pesados e registrados sua massa (Mf), 

(Fotografia 8). 
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Fotografia 8: molde com argamassa + gases + discos de papel + placa de vidro + 2 
pesos de 1 kg por 2 segundos.  

  

Fonte: Autor 

 

Feito isso, os resultados de retenção de água (Ra), foram obtidos conforme os 

cálculos das equações contidas na NBR 13277 (ABNT, 2005), logo abaixo: 

 

a= �1- (Mf-Mse)
AF ×(Mma-Mm)�  ×100 

 

Onde: 

Mw = massa total de água acrescentada à mistura, em g; 

M = Massa de argamassa industrializada ou soma das massas dos 

componentes anidros no caso de argamassa de obra, em g; 

AF = Fator água/argamassa fresca: 

 

AF= Mw
M+Mw 

  

Onde: 

Mf = Massa do conjunto de discos molhados de papel-filtro, em g; 

Mse = Massa do conjunto de discos secos, em g; 

Mma = Massa do molde com argamassa, em g; 

Mm = Massa do molde vazio, em g.  

(01) 

(02) 
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2.2.2.2.3 Propriedades da argamassa no estado endurecido 

 

2.2.2.2.3.1 Procedimento de ruptura 

 

Para determinação da resistência à tração na flexão e à compressão axial, 

foram executados os procedimentos conforme a NBR 13279 (ABNT, 2005) – 

Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da 

resistência à tração na flexão e à compressão axial. Sendo que os corpos-de-prova 

foram rompidos com as idades de 7, 14 e 28 dias. 

 

2.2.2.2.3.2 Resistência à tração na flexão 

 

Primeiramente, marcou-se nos corpos de prova prismáticos as posições onde 

foram aplicadas as cargas e a posição dos apoios, após aplicou-se a carga no centro 

do corpo de prova prismático até a sua ruptura, (Fotografia 9). 

 

Fotografia 9: procedimento de ruptura de resistência à tração na flexão 

 
Fonte: Autor 

 

Para o cálculo da resistência à tração na flexão utilizou-se a fórmula abaixo 

estabelecida pela NBR 13279 (ABNT, 2005): 

 

Rf= 1,5 ff L
40³  

 

Onde: 

(03) 
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Rf é a resistência à tração na flexão, em megapascals; 

Ff é a carga aplicada verticalmente no centro do prisma, em newtons; 

L é a distância entre os suportes, milímetros. 

 

2.2.2.2.3.3 Resistência à compressão  

 

Após os ensaios de flexão, com as amostras já rompidas em pedaços, 

executou-se então, o ensaio de compressão, submetendo as peças já quebradas a 

uma força aplicada até seu rompimento, (Fotografia 10). 

 

Fotografia 10: procedimento de rompimento de compressão 

 
Fonte: Autor 

 

Para o cálculo da resistência à compressão utilizou-se a fórmula abaixo 

conforme estabelece a NBR 13279 (ABNT, 2005): 

 

Rc = ��
��   

 
Onde: 

Rc é a resistência à compressão, em megapascals; 

Fc é a carga máxima aplicada, em newtons; 

1600 = a área da seção considerada quadrada do dispositivo de carga 40 mm 

x 40 mm, em milímetros quadrados. 

 

          (04) 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

A partir desse ponto, serão demonstrados os resultados obtidos através dos 

ensaios que foram realizados conforme normalização. Serão também apresentadas 

as tabelas e gráficos com os resultados das argamassas para uma comparação entre 

elas, um comentário sobre os valores encontrados e ao final será feita a classificação 

dos requisitos segundo a NBR 13281 (ABNT, 2005). 

 

2.3.1 Caracterização dos Materiais Utilizados 

 

2.3.1.1 Agregado miúdo natural (areia) 

  

2.3.1.1.1 Ensaio de granulometria 

 

A Tabela 3 apresenta a granulometria da areia utilizada, que de acordo com a 

NBR 7211 (ABNT, 2009) o agregado miúdo (areia natural) foi considerado material 

fino, sendo assim, caracterizou-se areia fina. 

 

Tabela 3: Granulometria da areia 

 

 

No Gráfico 1 abaixo, apresentam-se os resultados médios obtidos no ensaio de 

granulometria do agregado miúdo, o qual apresentou como resultado de módulo de 

finura 1,53mm, sendo caracterizado areia fina. 

 

Peneira (mm) 
Areia 

Média % retida acumulada 
9,50 0,00 
4,75 0,00 
2,06 0,25 
1,18 1,21 
0,60 11,82 
0,30 51,74 
0,15 88,37 

Fundo 99,97 
Módulo de finura 1,53 

Ø máxima característica 0,60 
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Gráfico 1: Caracterização do Agregado Miúdo 

 
 

2.3.1.1.2 Massa específica 

 

Na tabela 4 apresenta-se o resultado do ensaio de massa específica sendo a 

areia executada de acordo com a NBR NM 52 (ABNT, 2009). 

 

Tabela 4: Massa especifica do agregado miúdo 
Material Massa especifica (g/cm³) 

Areia 2,62 
 

 

2.3.2 Características das argamassas no estado fresco 

 

2.3.2.1 Índice de consistência 

 

Gomes (2008), estabelece que a consistência é resultante das ações de forças 

internas, como coesão e ângulo de atrito interno e viscosidade, que condicionam a 

mudança de forma da mistura. Sendo assim, Desta forma, o conteúdo de água, o 
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modo e a textura dos grãos dos agregados, bem como a granulometria comprometem 

a consistência. 

No Gráfico 2 a seguir, estão apresentados os valores médios obtidos através 

do ensaio de determinação do índice de consistência realizado nas amostras das 

argamassas. 

Gráfico 2: Índice de consistência 

 

 

Lembrando que neste trabalho foi fixado o slump flow entre 19 cm ± 1 cm e 

como pode ser observado no Gráfico 1 todos ficaram dentro do intervalo de 

espalhamento. 

 

2.3.2.2 Densidade de massa 

 

No gráfico 3 a seguir apresentam-se os resultados obtidos no ensaio de 

densidade de massa das argamassas polimérica industrializada e argamassa 

convencional confeccionada em obra, segundo a NBR 13278 (ABNT, 2005), 

expressos em kg/m³. 
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Gráfico 3: Densidade de Massa. 

 

2.3.2.3 Retenção de água 

 

A inadequada retenção de água afeta o manuseio e prejudica a qualidade da 

argamassa (MACIEL et al., 1998). 

 

Gráfico 4: Retenção de água 

 
 
 

Na retenção de água observa-se que o menor resultado foi obtido com o traço 

da argamassa industrializada polimérica, ficando evidente que a mesma conserva a 

água em seu interior, melhorando seu desempenho. 
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2.3.3 Propriedades da Argamassa no Estado Endurecido 

 

2.3.3.1 Resistência à tração na flexão 

 

No Gráfico 5 encontram-se os resultados da resistência a tração na flexão das 

argamassas que foram executadas de acordo com a NBR 13279 (ABNT, 2005). 

 

Gráfico 5: Resistência à Tração na Flexão 

 
 

 Ao longo das idades é possível observar o aumento gradativo da resistência a 

tração na flexão, tanto da argamassa polimérica, quanto da argamassa tradicional. 

Além disso, aos 28 (vinte e oito) dias de idade, a argamassa polimérica apresentou 

um aumento superior de 66% em relação a argamassa tradicional.  

2.3.3.2   Resistência à compressão 

 

No Gráfico 6 encontram-se os resultados médios da resistência a compressão 

das argamassas que foram executadas de acordo com a NBR 13279 (ABNT, 2005). 

Em relação a resistência a compressão, aos 7 dias de idade a argamassa 

tradicional obteve uma resistência um pouco maior que a argamassa polimérica 

industrializada, porém, ao longo das idades, a argamassa polimérica obteve valores 

superiores a argamassa tradicional. Sendo que, aos 28 (vinte e oito) dias, a 

argamassa polimérica industrializada apresentou em torno de 29% de aumento em 

relação a argamassa tradicional. 
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Gráfico 6: Resistência à Compressão 

 
 

Então, de acordo com os resultados obtidos e demonstrados acima, é possível 

afirmar que a argamassa polimérica industrializada é mais vantajosa e mais resistente 

que a argamassa tradicional confeccionada em obra. Os resultados, aos 28 (vinte e 

oito) dias de idade, da amostra de argamassa industrializada polimérica nos ensaios 

de resistência de tração na flexão, bem como os valores obtidos no ensaio de 

resistência à compressão são superiores aos resultados da argamassa tradicional 

confeccionada em obras. 
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3. CONCLUSÃO 

 

A argamassa é um produto fundamental, uma segurança que o consumidor 

muitas vezes não presta atenção, mas que sempre pode contar em sua obra, no 

assentamento de alvenarias. O mercado vem com isso buscando inovações, em 

conceitos, conciliando, custos reduzidos com qualidade e menor mão de obra. 

O foco deste trabalho foi fazer um comparativo entre argamassa tradicional que 

ainda são produzidas de forma empírica em canteiros de obras e, comum na região 

de Caçador – SC, e a argamassa industrializada polimérica, que mostra o quão 

importante é o controle tecnológico e o controle na homogeneidade no traço.  

Entretanto, no Brasil, e na região de Caçador – SC, principalmente, a questão 

de tradicionalismo é bastante conservadora, tendo certa resistência a produtos 

inovadores como a argamassa industrializada polimérica, mesmo sabendo das suas 

vantagens em relação ao custo benefício, menos desperdício, maior rendimento e 

produtos normalizados, sendo que, com a aceitação de novas tecnologias, o mercado 

tende a ganhar rapidez, eficácia e qualidade. 

Em estudos realizados com a colaboração da empresa Fênix Color Indústria e 

Comércio de Tintas Ltda., fabricante da argamassa industrializada polimérica Geofix, 

observou-se os cuidados com o manuseio da argamassa polimérica, onde deve-se 

enfatizar que a utilização dos EPI’s são imprescindíveis para a aplicação do produto, 

como máscara, luvas, óculos e sapatos de proteção, equipamentos estes que foram 

utilizados no manuseio das duas argamassas nos testes realizados no laboratório, 

onde todos foram executados de acordo com as normas vigentes para a comprovação 

das vantagens da argamassa Geofix, em relação a argamassa produzida em canteiro 

de obras. 

Os ensaios executados foram: ensaio do agregado miúdo natural, de 

determinação da composição granulométrica, de determinação da massa específica, 

moldagem de corpos de prova prismáticos, verificação da resistência à tração na 

flexão e à compressão axial, de retenção de água, índice de consistência e densidade 

da massa. Com esses procedimentos, confirmou-se que a argamassa polimérica 

possui melhor resistência a tração na flexão e à compressão, sendo então, a melhor 

opção disponível entre a argamassa tradicional confeccionada em obras e a 

argamassa polimérica, no mercado da construção civil hoje.  
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A argamassa polimérica surgiu para a inovação da construção civil, e com base 

em diversos estudos acadêmicos como esse, profissionais da área da engenharia e 

da construção civil, terão este, além de outros trabalhos com o mesmo foco para um 

embasamento científico e laboratorial sobre o potencial da argamassa industrializada 

polimérica, porém, ressalto que dentro deste tema ainda poderá se adequar outros 

trabalhos com outras argamassas poliméricas e argamassas utilizadas na região, 

podendo verificar custos e peso estrutural, bem como, um aprofundamento na 

moldagem dos corpos de prova prismáticos, os quais ainda não possuem norma 

específica para a argamassa polimérica industrializada a qual é muito vantajosa e que 

poderá surpreender ainda mais com outros estudos onde possa-se comprovar as suas 

vantagens e qualidade em outros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABCP. Manual de revestimentos de argamassa.  1.ed. São Paulo: Associação 
Brasileira de Cimento Portland (ABCP), 2002. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11172:  Aglomerantes 
de origem mineral - Terminologia. Rio de Janeiro,1990.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 248:  Agregados – 
Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 2003. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9935:  Agregados – 
Terminologia. Rio de Janeiro, 2011. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 52: Agregado 
miúdo - Determinação da massa específica e massa específica aparente. Rio de 
Janeiro, 2009. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7211: Agregados para 
concreto – Especificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13276:  Argamassa 
para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Preparo da mistura e 
determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro, 2005.  
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13277:  Argamassa 
para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da retenção 
de água. Rio de Janeiro, 2005. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13278:  Argamassa 
para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da densidade 
de massa e do teor de ar incorporado. Rio de Janeiro, 2005. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13279:  Argamassa 
para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência 
à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro, 2005. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13281: Argamassa 
para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos. Rio de Janeiro, 
2005. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15259:  Argamassa 
para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da absorção 
de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade. Rio de Janeiro, 2005. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7175:  Cal hidratada 
para argamassas – Requisitos. Rio de Janeiro, 2003. 
 



58 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 23:  Cimento 
Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica. Rio de 
Janeiro, 2001.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NRB 11578:  Cimento 
Portland Composto – Especificação. Rio de Janeiro, 1991 versão corrigida: 1997. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8545: Execução de 
alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Rio de Janeiro, 1984. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13529:  Revestimento 
de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Terminologia. Rio de Janeiro, 2013. 
 
ALVAREZ, José; SEQUEIRA, Cristina; COSTA, Marta. Ensinamentos a retirar do 
passado histórico das argamassas.  In: 1º CONGRESSO NACIONAL DE 
ARGAMASSAS DE CONSTRUÇÃO, s.n., 2005, Lisboa. Anais...  Lisboa: APFAC, 
2005.  
 
CARASEK, Helena. Argamassas.  In: ISAIA, GERALDO CECHELLA (Org.). 
Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais 
1.ed. São Paulo: IBRACON, 2010. 
 
CARASEK, Helena. Argamassas - capítulo rev. amp. In: ISAIA, GERALDO 
CECHELLA (Org.). Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e 
Engenharia de Materiais 2. ed. São Paulo: IBRACON, 2010.v. 2.  
 
COSTA, Marienne R. M. Maron. da. Tecnologia de argamassas : parte II. Curitiba: 
Universidade Federal do Paraná/Departamento de Construção Civil, 2014. 
Disponível em: 
<http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/images/9/9a/TC034_Aula_Argamassas_Gradua%
C3%A7%C3%A3o_2014_parte_IIa.pdf>. Acesso em: 01set 2015. 
 
COUTINHO, Sandra Moscon.; PRETTI, Soraya Mattos; TRISTÃO, Fernando 
Avancini. Argamassa preparada em obra x argamassa industriali zada para 
assentamento de blocos de vedação: análise de uso e m Vitória – ES.  Artigo: 
teoria e prática na engenharia civil, n. 21, p.41-48, 2013, Vitória.  Universidade 
Federal do Espírito Santo, UFES. 2013. Disponível em: 
<http://www.editoradunas.com.br/revistatpec/Art4_N21.pdf>. Acesso em: 22 ago 
2015. 
 
ENGARCH ENGENHARIA. Argamassa Polimérica.  Disponível em: <http://engar 
chengenharia.blogspot.com.br/2013/09/argamassa-polimerica.html>. Acesso em: 20 
set. 2015. 
 
FÊNIX Color Indústria e Comércio de Tintas Ltda. Geofix  Argamassa Polimérica. 
Concórdia/SC. Disponível em: <http://www.tintasfenix.ind.br/arquivos_internos/index. 
php>. Acesso em: 20 set. 2015. 
 
FIORITO, Antonio José Salvador Ítalo. Manual de Argamassa e Revestimentos. 
Estudos e procedimentos de execução, 1994. São Paulo. Ed. Pini. 2ªed. 



59 

 

 

GOMES, Adailton de Oliveira. Propriedades das argamassas de revestimento de 
fachada.  2008, 16f. Salvador, 2008. 
 
ISAIA, Geraldo Cechella (org). Materiais de construção civil e Princípios de 
ciência e Engenharia de Materiais . São Paulo: IBRACON, Instituto Brasileiro do 
Concreto, 2010. 
 
MACIEL, L.L.; BARROS, M.M.S.B.; SABBATINI, F.H. Recomendações para a 
execução de revestimentos de argamassa para paredes  de vedação internas e 
exteriores e tetos.  São Paulo: 1998. 
 
MARTINELLI, F.A.; HELENE, P.R.L. Uso, funções e propriedades das 
argamassas mistas destinadas ao assentamento e reve stimento de alvenarias . 
São Paulo: 1991. 
 
NAKAKURA, E. H; CINCOTTO, M. A. Análise dos requisitos de classificação de 
argamassas de assentamento e revestimento. Boletim Técnico n. 359.  2004. 20 
f. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.  
  
NASCIMENTO, Lorena Prudente; LIMA, Vydima Amora Nunes Batista Oliveira; 
BRASILEIRO, Gisela Azevedo Menezes. Uso de argamassa industrializada e de 
argamassa produzida em obra no Município de Aracaju . Artigo, do bolsa 
pesquisa, Instituto Federal do Sergipe - IFS. Disponível em: 
<http://connepi.ifal.edu.br/ocs/index.php/connepi/CONNEPI 2010/ppper/viewFile/ 
1177/691>. Acesso em: 22 ago 2015. 
 
NUNES, Daniel Giacometti. Estudo de caso para comparativo entre uso de 
argamassa produzida em obra e argamassa ensacada.  2014. 118 f. Monografia 
(Graduação em Engenharia Civil). UFRJ, Escola Politécnica, Rio de Janeiro.  
 
OLIVEIRA, Flávio Augusto Lindner de. Argamassa industrializada: vantagens e 
desvantagens . 2006. 42 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil). 
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo. 
 
OLIVEIRA, M. B.; AGOPYAN, V. Verificação de algumas propriedades de 
argamassas com saibro da região de Uberlândia para assentamento de tijolos 
cerâmicos.  Boletim Técnico n. BT/PCC/73. São Paulo: Escola Politécnica do Estado 
de São Paulo, 1992.  
 
REGATTIERI, Carlos Eduardo; SILVA, Luciano Luis Ribeiro da. Ganhos de 
potenciais na utilização da argamassa industrializa da. In: SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE TECNOLOGIA EM ARGAMASSAS.  ed. São Paulo: Anuais, 2003. 
 
ROCHA, Rebeca Silva. Avaliação e comparação das propriedades mecânicas d e 
uma argamassa pronta não cimentícia para alvenaria com e sem função 
estrutural frente às argamassas convencionais. 2012. 87 f. Monografia 
(Graduação em Engenharia Civil). UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Campo Mourão.  
 



60 

 

 

SABBATINI, Fernando Henrique. Argamassas de assentamento para paredes de 
alvenaria resistente.  Boletim Técnico n.02/86. São Paulo: Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. São Paulo: 1986. 
 
 
 
 
 
 


