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RESUMO  

 

As argamassas colantes são a mistura de cimento e areia, aditivadas com polímeros que retêm 

água de amassamento e promovem a aderência, sendo utilizadas na fixação da cerâmica sobre 

diversos substratos. A areia utilizada na produção dessas argamassas, proveniente dos leitos 

dos rios, tem sua extração submetida à restrição cada vez maior por parte dos órgãos 

ambientais e, muitas vezes, precisa ser transportada a grandes distâncias até chegar ao centro 

consumidor. Este trabalho tem por objetivo a formulação e a caracterização física e mecânica 

de argamassa colante ecológica com a substituição total da areia natural por areia proveniente 

de britagem de rocha calcária, bem como com a adição mineral de cinza de biomassa de cana-

de-açúcar em substituição parcial do cimento utilizado na produção das argamassas colantes, 

visando composições que atendam às especificações normativas de utilização de argamassa 

colante. Foram realizados ensaios normatizados de determinação da resistência de aderência à 

tração (NBR 14.081-4), determinação do tempo em aberto (NBR 14.081-3) e determinação do 

deslizamento (NBR 14.081-5). Foram realizados, ainda, ensaios de squeeze flow nas 

diferentes formulações. A argamassa com adição de 15% de cinza de biomassa de cana-de-

açúcar em substituição ao cimento, bem como a substituição total da areia natural por areia de 

britagem calcária, obteve o melhor desempenho entre as argamassas estudadas. Foi verificado 

que a adição de biomassa em substituição ao cimento é perfeitamente viável, devido a sua 

atividade pozolânica, que contribuiu para essa redução de cimento na matriz de formação da 

argamassa colante. 

 

 

Palavras-chave: argamassa colante; cinza de biomassa da cana-de-açúcar; squeeze flow. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The adhesive mortars are a mixture of cement, sand, and additives to polymers that retain the 

mixing water and promotes adherence, being used in setting on various ceramic substrates. 

The sand used in the production of these mortars is from the riverbeds, and with the 

increasing restriction of these sands extraction by environmental agencies, and often having to 

be transported over long distances to the consumer center. This work aims to design and 

physical and mechanical characterization of ecological adhesive mortar with total replacement 

of natural sand by sand from the crushing of limestone, and the addition of mineral ash 

biomass of cane sugar in partial replacement cement used in the production of adhesive 

mortar , aiming compositions that meet the regulatory specifications for use adhesive mortar. 

Standardized tests to determine the tensile bond strength (NBR 14081-4), determination of 

open time (NBR 14081-3) and determination of slip (NBR 14081-5) were performed. Were 

also conducted trials squeeze flow in different formulation, the mortar with addition of 15 % 

gray biomass of cane sugar for cement mortars as well as the total replacement of natural sand 

by sand limestone crushing, got the best performance among the mortars studied, it was found 

that the addition of biomass to replace cement is perfectly feasible due to its pozzolanic 

activity, which contributed to this reduction in the cement matrix formation of adhesive 

mortar. 

 

 

Keywords : adhesive mortar , gray biomass of cane sugar; squeeze flow; 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Aspectos gerais 

 

As argamassas colantes são basicamente a mistura de cimento, areia e 

polímeros que retêm água de amassamento e promovem a aderência, sendo utilizadas na 

fixação da cerâmica sobre diversos substratos. A areia utilizada na produção dessas 

argamassas, proveniente dos leitos dos rios, tem sua extração submetida à restrição cada vez 

maior por parte dos órgãos ambientais e, muitas vezes, precisa ser transportada a grandes 

distâncias até chegar aos centros consumidores. Cerca de 70% do preço final da areia 

devem-se ao seu transporte (GUACELLI, 2010) apud (CETEM, 2004). 

A areia proveniente da britagem de rocha vem, cada vez mais, sendo utilizada 

no preparo de argamassas para assentamento e revestimentos de alvenaria, diminuindo os 

impactos ambientais nos rios, devido à extração das areias, e dando-se um destino mais 

adequado para o resíduo gerado durante a produção de brita calcária. 

O Brasil, a partir de 2009, tornou-se o segundo maior consumidor mundial de 

cerâmica para revestimento e, até hoje, mantém-se nessa posição, como podemos observar 

na figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Principais consumidores de argamassa colante. Fonte: (ANFERCER,2013) 
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No ano de 2012, o consumo de cerâmica no Brasil atingiu cerca de 803,3 

milhões de metros quadrados, sendo necessária a utilização de argamassa colante para sua 

aplicação na construção civil. Considerando um consumo médio de argamassa colante em 

torno de 5 kg/m² para colocação de revestimento cerâmico, a produção dessa argamassa, no 

ano de 2012, atingiu aproximadamente 4.016.500 toneladas.  

Como o aumento na demanda gera uma necessidade de adaptação do produto 

ao mercado e considerando-se a preocupação com o meio ambiente um dos principais 

critérios para o desenvolvimento econômico, seja local ou global, é indispensável a busca 

por novas tecnologias que, aplicadas a novas técnicas de interação homem-natureza, 

agridam de forma menos efetiva o meio natural. 

Portanto, na busca por essas construções sustentáveis, vem sendo estudado o 

uso de materiais alternativos para a produção de materiais de construção, como, por 

exemplo, o uso de areia proveniente da britagem de rocha no preparo de argamassas para 

assentamento e revestimentos de alvenaria. 

Segundo DOURADO (2009), aproximadamente uma tonelada de Dióxido de 

Carbono (CO2), que é o principal responsável pelo efeito estufa, é emitida para cada 

tonelada de cimento produzido, uma vez que, para cada quilo de cimento, a mesma 

quantidade de CO2 é emitida na atmosfera, tornando a indústria do cimento responsável por 

quase 5% das emissões mundiais de gás carbônico.  

Na busca da redução do uso do cimento devido à emissão de CO2,  pesquisas 

que visam à substituição, ao menos parcial, do uso desse aglomerante têm sido 

desenvolvidas, o que representaria uma amenização do seu impacto poluente ao planeta 

Terra. 

Com isso, a utilização de cinza de biomassa de cana-de-açúcar, graças à sua 

atividade pozolânica, pode ser perfeitamente utilizada em substituição parcial ao cimento 

Portland na fabricação dessas argamassas colantes, mantendo-se as propriedades mecânicas 

exigidas por norma e garantindo-se a qualidade do produto. 

Com base no exposto, o objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade e o 

impacto da adição de cinza de biomassa de cana-de-açúcar em substituição ao cimento 

Portland, determinando os teores adequados de sua adição, bem como a substituição total da 

areia natural por areia artificial produzida a partir do resíduo de britagem de rocha calcária.  
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As metas para se atingir o objetivo geral foram: 

 

• Verificar as diferenças nas propriedades das argamassas colantes, com 

diferentes teores de cinza de biomassa de cana-de-açúcar estudados (5%, 10%, 15% e 20%), 

além da substituição total da areia natural por areia artificial obtida por meio de britagem de 

rocha calcária; 

• Contribuir para a minimização dos impactos ambientais ao meio ambiente, 

mediante a produção de uma argamassa colante de maneira mais sustentável e ecológica, ou 

seja, com a diminuição do consumo de cimento e a utilização de resíduo de britagem de 

rocha calcária em substituição à areia natural, produto que é bastante utilizado na produção 

dessas argamassas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  Argamassas 

 

Argamassa é um material de construção que possui propriedades de aderência 

e endurecimento, obtido a partir da mistura homogênea de um ou mais aglomerantes, 

agregado miúdo (areia) e água, podendo conter aditivos e adições, com o objetivo de 

melhorar suas propriedades na construção civil. 

Inúmeras são as aplicações da argamassa, podendo ser empregada em 

alvenaria de pedra para construção de aliceces, no assentamento de alvenaria de blocos, nos 

chapiscos em paredes e concretos, no assentamento de revestimento de paredes e tetos, bem 

como em condições em que seja necessário impermabilidade, como no interior de 

reservatórios, em reparos de obras de concreto e em injeções. 

A NBR 13.281 (ABNT, 2005) classifica e define os tipos de argamassa de 

acordo com seu uso e sua aplicação: 

1) Argamassa para assentamento: 

 Argamassa para assentamento em alvenaria de vedação: indicada 

para a ligação de componentes de vedação (como blocos e tijolos) no 

assentamento em alvenaria, com função de vedação; 

 Argamassa para assentamento em alvenaria de estrutural: indicada 

para a ligação de componente de vedação (como blocos e tijolos) no 

assentamento em alvenaria, com função estrutural; 

  Argamassa para complementação da alvenaria (encunhamento): 

indicada para fechamento de vedação, após a última fiada de 

componentes. 

2) Argamassa para revestimento de paredes e tetos: 

  Argamassa para revestimento interno: indicada para revestimento de 

ambientes internos da edificação, caracterizando-se como camada de 

regularização; 

  Argamassa para revestimento externo: indicada para revestimento 

de fachadas, muros e outros elementos da edificação em contato com 

o meio externo, caracterizando-se como camada de regularização. 

 

 



22 
 

Walney Gomes da Silva - PPGEM/UFRN – 2013 

3) Argamassa de uso geral: 

  Indicada para assentamento de alvenaria sem função estrutural e 

revestimento de paredes e tetos internos e externos. 

4) Argamassa para reboco 

  Indicada para cobrimento de emboço, propiciando uma superfície 

fina que permita receber o acabamento. Também denominada massa 

fina. 

5) Argamassa decorativa em camada fina  

  Indicada para revestimentos com fins decorativos, em camada fina. 

6) Argamassa decorativa em monocamada 

  Indicada para revestimento de fachadas, muros e outros elementos 

de edificação em contato com o meio externo, aplicada em camada 

única e com fins decorativos. 

Em Carasek (2007), foi feita a classificação das argamassas com base em 

vários critérios, como podemos observar na tabela 2.1,  em que são classificadas conforme o 

tipo.  

Tabela 2.1: Classificação das argamassas (CARASEK, 2007) 

Critérios 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 densidade de massa da argamassa 
 Argamassa leve 

 Argamassa normal 

 Argamassa pesada 

 

Quanto à foma de preparo ou fornecimento 
 Argamassa preparada em obra 

 Mistura semipronta para argamassa 

 Argamassa industrializada 

 Argamassa dosada em central 
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Na tabela 2.2, é apresentada a classificação das argamassas conforme sua 

função na construção civil. 

 

Tabela 2.2: Classificação das argamassas segundo as suas funções na construção 

(CARASEK, 2007). 

Função Tipo 

Para construção de alvenarias 
Argamassas de assentamento (elevação da alvenaria) 

Argamassa de fixação (ou encunhamento) – alvenaria de vedação 

Para revestimento de paredes e tetos 

Argamassa de chapisco 

Argamassa de emboço 

Argamassa de reboco 

Argamassa de camada única 

Argamassa de alta resistência decorativa monocamada 

Para revestimento de pisos 
Argamassa de contrapiso 

Argamassa de alta resistência para piso 

Para revestimentos cerâmicos 

(paredes/pisos) 

Argamassa de assentamento de peças cerâmicas – colante 

Argamassa de rejuntamento 

Para recuperação de estruturas Argamassa de reparo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Walney Gomes da Silva - PPGEM/UFRN – 2013 

Na tabela 2.3, são mostrados os requisitos e propriedades conforme suas 

funções na construção. 

 

Tabela 2.3: Principais requisitos e propriedades das argamassas para as diferentes 

funções (CARASEK, 2007) 

Tipo da 

argamassa 
Função Principais requisitos/ propriedades 

Argamassas de 

assentamento 

 Unir as unidades de alvenaria e 

resistir aos esforços laterias; 

 Distribuir uniformemente as cargas 

atuantes na parede e nos blocos; 

 Absorver deformações naturais a que 

a alvenaria estiver sujeita;  

 Selar as juntas . 

 Trabalhabilidade; 

 Aderência; 

 Capacidade de absorver deformações; 

 Resistência mecânica. 

 

 

 

 

Chapisco 

 Garantir aderência entre a base e o 

revestimento de argamassa; 

 Contribuir com a estanqueidade da 

vedação. 

 Aderência. 

 

 

 

Emboço e 

camada única 

 Proteger a alvenaria e a estrutura 

contra a ação do intemperismo; 

 Integrar o sistema de vedação dos 

edificios, contribuindo com diversas 

funções. 

 Trabalhabilidade; 

 Baixa retração; 

 Aderência; 

 Baixa permeabildade à água; 

 Capacidade de absorver deformações; 

 Resistência mecânica. 

Contrapiso 

 Regularizar a superficie para receber 

acabamento. 

 

 Aderência; 

 Resistência mecânica. 

 

Argamassa 

colante 

 Aderir a peça cerâmica ao substrato; 

 Absorver deformações naturais a que 

o sistema de revestimento cerâmico 

estiver sujeito. 

 Trabalhabilidade; 

 Aderência; 

 Capacidade de absorver deformações, 

principalmente para fachadas. 

 

 

Argamassa de 

rejuntamento 

 Vedar as juntas; 

 Permitir a subistituição das peças 

cerâmicas; 

 Ajustar os defeitos de alinhamento; 

 Absorver pequenas deformações do 

sistema. 

 Trabalhabilidade; 

 Baixa retaração; 

 Aderência; 

 Capacidade de absorver deformações, 

principalmente para fachadas. 

 

 

Argamassa de 

reparo de 

estruturas de 

concreto 

 Reconstituição geométrica de 

elemento estruturais em processo de 

recuperação. 

 

 

 

 

 Trabalhabilidade; 

 Aderência ao concreto e à armadura 

originais; 

 Baixa retração; 

 Resistência mecânica; 

 Baixa permeabilidade e absorção de 

água. 
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Segundo Carvalho Júnior (2005), existem várias formas de preparo das 

argamassas. Desse modo, elas podem ser preparadas na obra, dosadas em central e 

industrializadas. Para as argamassas produzidas na obra, os componentes formadores são 

estocados no canteiro até a hora de uso e misturados. Já as argamassas industrializadas 

possuem, em sua constituição, a utilização de aditivos, que proporcionam propriedades 

especiais a essas argamassas, além do controle rigoroso durante todo o processo de 

produção. Essas argmassas são ensacadas e entregues na obra, restando apenas a colocação 

de uma certa quantidade de água para utilização. Quanto às argamassas produzidas em 

central, são feitas as misturas dos componentes e entregues em caminhões betoneiras, assim 

como é feito com o concreto usinado. 
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2.1.1 Argamassas colantes para revestimento cerâmico 

 

Segundo a norma NBR 14.181-1:2012, argamassa colante é  um produto 

industrial, no estado seco, composto de cimento Portland, agregados minerais e aditivos 

químicos, que, quando misturado com água, forma uma massa viscosa, plástica e aderente, 

empregada no assentamento de placas cerâmicas para revestimento. 

As argamassas colantes são desiginadas pela sigla AC, seguida do algarismo 

romano que indica o tipo de utilização, acrescido das letras E e ou D, quando possuem 

tempo aberto estendido e deslizamento reduzido, conforme estabelecido na tabela 2.4 

(NBR14.081-1, 2012) 

Tabela 2.4: Requisitos de argamassa colante (NBR14.081-1, 2012) 

Propriedade Método de ensaio Unidade 
Argamassa colante industrializada 

ACI ACII ACIII E 

Tempo em aberto ABNT NBR 14081-3 

min ≥15 ≥20 ≥20 

Argamassa do tipo I, 
II ou  III, com tempo 

em aberto entendido 

no mínimo 10 min 
além do  

especificado nesta 

tabela. 

Resitência de aderência à 

tração  aos 28 dias em 

- Cura normal 

- Cura submersa 

- Cura em estufa 

ABNT NBR 14081-4 

 

 

MPa 

MPa 

MPa 

 

 

≥0,5 

≥0,5 

- 

 

 

≥0,5 

≥0,5 

≥0,5 

 

 

≥1,0 

≥1,0 

≥1,0 

 

Deslizamento reduzido(1) ABNT NBR 14.081-5 mm ≤2,0   ≤2,0       ≤2,0  

(1) O ensaio de deslizamento não é necessário para argamassa utilizada em aplicações com revestimento horizontal. 

Fonte : (NBR14.081-1, 2012) 
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2.2.1.2  Propriedades das argamassas colantes 

2.2.1.2.1  Propriedades reológicas das argamassas colantes 

 

Dentre as propriedade reológicas das argamassas colantes, destacam-se a 

trabalhabilidade, o deslocamento e o tempo em aberto. 

A trabalhabilidade é uma importante  propriedade das argamassas no estado 

fresco. Ela tem grande relação com a qualidade no estado endurecido, pois o seu estado de 

adensamento atua na queda da resistência. Ela também determina a facilidade com que as 

argamassas  podem ser misturadas, transportadas, aplicadas, consolidadas e acabadas em 

uma condição homogênea (CARASEK, 2007). Essa propriedade é perfeitamente 

comprovada pelos trabalhadores, pois está diretamente relacionada a consistência das 

argamassas, leveza na aplicação, boa formação dos cordões durante a aplicação com a 

desempendeira dentada e tempo aberto adequado para sua aplicação.  

Nas argamassas colantes, a trabalhabilidade pode ser medida com a utilização 

de diversos ensaios, como o Flow Table, e complementadas com o ensaio Squeeze-Flow, 

que utiliza a medição do esforço necessário para a compressão uniaxial de uma amostra, 

podendo detectar pequenas deformações nas características reológicas da argamassas 

(CARDOSO, JOHN et al., 2009). 

No ensaio de Squeeze-Flow, uma carga é aplicada, ocorrendo o escoamento 

da argamassa no seu estado fresco, proporcionando esforço de cisalhamento radial durante o 

fluxo. Ele ajuda no entendimento do fenômeno do deslizamento e pode se fazer uma relação 

entre o deslizamento e o comportamento adesivo da argamassa. 

O ensaio Squeeze-Flow permite caracterizar o comportamento reológico por 

meio da viscosidade e da tensão de escoamento, pois a argamassa deve ter uma viscosidade 

adequada para facilitar a formação de cordões e ter uma tensão de escoamento capaz de 

suportar o seu peso próprio e o peso das peças cerâmicas sem deslizar, além de se aproximar 

muito da forma como são aplicados os esforços a que estão sujeitas as argamassas colantes 

(COSTA, 2006). 

O gráfico obtido de um ensaio de squeeze-flow com controle de 

deslocamento, conforme NBR 15.839:2010, é apresentado em função da carga aplicada 

durante o ensaio e o deslocamento (CARDOSO, PILEGGI et al., 2009), conforme observar-

se na figura 2.1. 
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Figura 2.1.1: Gráfico squeeze-flow  de carga em N versus deslocamento em mm 

       Fonte: Gomes(2013). 

 

Deslizamento é definido pela NBR 14.081-1:2012 como o deslocamento 

vertical sofrido por uma placa cerâmica aplicada sobre a argamassa colante ainda fresca, sob 

ação do seu próprio peso. 

O deslizamento medido neste ensaio pode ser proveniente do escoamento da 

argamassa ou do escorregamento da cerâmica em contato com a argamassa,  quando a 

tensão de escoamento é alta e a superfície se torna impermeável e com pouca adesividade, 

devido à  secagem por evaporação (COSTA, 2006). 

Tempo em aberto, segundo a NBR 14.081-1:2012, é o maior intervalo de 

tempo no qual uma placa cerâmica pode ser assentada sobre a pasta de argamassa colante, 

sendo um dos principais requisitos de desempenho das argamassas colantes. 

Para a aplicação das peças cerâmicas com argamassa colante, as argamassas 

são espalhadas com desempenadeira denteada na forma de cordões com de 6 a 8 mm, 

dependendo do tamanho do revestimento cerâmico. A aplicação de argamassas com cordões 

dessa espessura é tecnicamente impossível sem o uso de um aditivo retentor de água, pois, 

sem esses aditivos, em poucos minutos, a argamassa perde trabalhabilidade e seca 
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completamente, prejudicando totalmente a colagem das peças cerâmicas (PÓVOAS, JOHN 

et al., 2002). 

O uso de aditivos retentores de água à base de celulose, conforme figura 2.2,  

propicia a produção de argamassas colantes, mas não conseguem impedir a perda de água 

das argamassas, seja por sucção das bases, seja por evaporação para o ambiente, o que 

influenciará as características do material tanto no estado fresco quanto no endurecido. Para 

avaliar essa propriedade,  foi normatizado o tempo em aberto para argamassas colantes, 

conforme norma NBR 14.081-3:2012. 

 

Figura 2.1.1: Estrutura molecular do MHEC. Fonte: Póvoas, John et al. (2008) 

 

A perda de resistência de aderência das placas assentadas depois de 

ultrapassado o tempo em aberto ocorre devido à formação de uma película superficial que 

interfere na adesão inicial da argamassa colante. A formação dessa película foi comprovada 

por Póvoas (2002), segundo o qual ela é resultado da dessecação superficial causada pela 

evaporação e pela sucção de água da argamassa pelo substrato que está em contato com a 

argamassa colante. 

A velocidade de formação dessa película depende da quantidade de água e da 

quantidade de polímeros (aditivos) adicionados à argamassa colante, bem como de 

condições ambientais como velocidade do vento, temperatura, umidade relativa do ar e 

radiação. Quando o tempo em aberto for ultrapassado durante o processo de assentamento 

do revestimento cerâmico, a argamassa não deve ser utilizada (PÓVOAS, JOHN et al., 

2002). 
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2.2.1.3  Propriedades físicas das argamassas colantes 

 

Dentre as propriedades físicas, destacam-se a resistência a compressão, à 

resistência à tração na flexão e a aderência. A resistência à compressão é mais utilizada na 

verificação do controle de fabricação. Essa propriedade é mais importante para argamassas 

de assentamento por causa da forma como os esforços são aplicados nas juntas entre os 

tijolos. 

Segundo estudo, a utilização de cinza  do bagaço de cana-de-açúcar em 

substituição ao cimento nas argamassas indica uma viabilidade de até 20% na dimuição do 

uso do cimento, sem prejuízo ao tempo de início e final de pega das amostras (PAULA, 

TINÔCO et al., 2009). 

A resistência à tração das argamassas colantes está relacionada diretamente à 

capacidade destas de resistir a esforços decorrentes de efeitos das condições ambientais, ou 

seja, a capacidade de suportar deformações sofridas pelas argamassas colantes durante sua 

utilização para ligação entre o revestimento da alvenaria e o revestimento cerâmico. 

A aderência, segundo a NBR 13.528 (ABNT, 2010), é a propriedade do 

revestimento de resistir às tensões normais e tangenciais atuantes na interface com o 

substrato. Aderência é a ligação de natureza atômica ou molecular existente entre um corpo 

sólido e outro qualquer  (THURLER e FERREIRA, 1995). 

O termo aderência é usado para descrever a resistência e a extensão do 

contato da argamassa colante a um substrato. Assim, a aderência é uma propriedade que 

depende da interação dos dois materiais e da conjunção de três fatores (CARASEK, 2007): 

 

 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 pode ser medida com ensaio de aderência normatizado pela     

NBR 14.081-4:2012, a partir do qual podemos classificar a argamassa colante conforme sua 

utilização. 

A ligação entre o revestimento, a argamassa colante e o substrato pode ser 

tanto física, obtida pelo engaste entre o substrato e o adesivo, quanto química, por meio de 
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forças eletrostáticas de Van Der Walls (em que as moléculas ou grupo de átomos são unidos 

por meio de atrações eletrostáticas relativamente fracas). 

Já a aderência da argamassa endurecida ao substrato é um fenômeno 

essencialmente mecânico, devido, basicamente, à penetração da pasta aglomerante ou da 

própria argamassa nos poros ou entre as rugosidades da base de aplicação (CARASEK, 

2007). 

Parte da água de amassamento, que contém em dissolução ou estado coloidal 

os componentes do aglomerante, penetra pelos poros e pelas cavidades do substrato quando 

a argamassa entra em contato com a superfície absorvente desse substrato. 

No interior dos poros, ocorrem fenômenos de precipitação dos produtos de 

hidratação do cimento e da cal e, transcorrido algum tempo, esses precipitados intracapilares 

exercem ação de ancoragem da argamassa à base. Por meio de estudos empregando 

microscópio eletrônico de varredura, foi confirmado que a aderência decorre do 

intertravamento principalmente de etringita (um dos produtos de hidratação do cimento) no 

interior dos poros do substrato. Esse aumento local da concentração de etringita surge 

quando, ao se misturar o cimento Portland com água, a gipsita empregada como reguladora 

de pega do cimento dissolve-se e libera íons sulfato e cálcio. Esses íons são os primeiros a 

entrar em solução, seguidos dos íons aluminato e cálcio, provenientes da dissolução do C3A 

do cimento (CARASEK, 2007). A figura 2.3 apresenta os principais fatores que interferem 

na aderência das argamassas colantes. 

 

Figura  2.1.1: Fatores que exercem influência na resistência de aderência de 

argamassas colantes (CARASEK, 2007) 
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A aderência é um dos ensaios que caracterizam a argamassa quanto ao seu 

uso, A NBR 14.081-1:2012 apresenta os requisitos para a classificação das argamassas 

colantes industrializadas no Brasil.  

2.3 Aditivos minerais 

 

Segundo a NBR 13.529 (ABNT, 1995), adições minerais são materiais 

inorgânicos naturais ou industriais finamente divididos, adicionados às argamassas para 

modificar as suas propriedades.  

As misturas minerais podem ser utilizadas em substituição ao cimento 

Portland em concreto e argamassa e pastas, melhorando as propriedades mecânicas e a 

durabilidade, com a redução do calor gerado durante a hidratação do cimento. Essas 

substituições reduzem o consumo de matérias primas do cimento, como calcário e argila, e 

as emissões de gases do efeito estufa, uma vez que cerca de 5% do dióxido de carbono 

(CO2) são gerados durante a produção do cimento Portland (CORDEIRO, TOLEDO FILHO 

et al., 2012).  

Na maioria das vezes, as adições minerais não possuem poder aglomerante, 

atuando apenas como agregados, e, de modo geral, possuem poder aglutinante.  As adições 

mais comuns presentes nas argamassas são as pozolanas (materiais provenientes de rochas 

vulcânicas, cinzas de termoelétricas e outros que apresentem atividade pozolânica). As 

pozolanas são materiais ou silicoaluminosos que, por si sós, possuem pouca ou nenhuma 

atividade aglomerante, porém, quando finamente divididos e com a ajuda da água, reagem 

com o hidróxido de cálcio, à temperatura ambiente, formando compostos com propriedades 

cimentícias, conforme a NBR 5.736 (1991). 

O pó calcário, também conhecido como filler (material finamente dividido, 

constituído de calcário essencialmente de carbonato de cálcio, magnésio ou dolomitos) e os 

pigmentos que apenas conferem à argamassa coloração não interferem na resistência 

mecânica e se diferenciam entre si pelos tipos: orgânicos e inorgânicos.  

Os materiais finos provenientes dos aglomerantes (cimento e cal) ou 

provenientes dos argilominerais (presentes nos saibros) ou de outros materiais inertes (como 
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o pó calcário) tem, em função de sua alta área específica, a função de plastificantes das 

argamassas. (VEIGA e FRAGATA, 2010). 

 Com o aumento da adição de materiais finos inertes às argamassas, ganha-se 

em trabalhabilidade e perde-se pelo aumento da pulverulência e da fissuração dos 

revestimentos, sendo, portanto, necessária a definição do teor ideal desse tipo de material 

nas argamassas (BRAGA, DE BRITO et al., 2012). 

As adições minerais utilizadas na construção civil são as cinzas, provenientes 

de outras indústrias ou subprodutos agrícolas, com grande potencial de poluição e que 

seriam normalmente descartados em grande quantidade, em locais impróprios, gerando o 

risco de contaminação do solo e das fontes de água (ISAIA, FURQUIM et al., 2012) 

O uso de tais adições visa à substituição parcial do cimento ou do clínquer, o 

que reduz a necessidade de extração de matéria prima por parte da indústria da construção 

civil, quando esta passa a utilizar cinzas de outras indústrias no seu setor de atuação. 

Quando o cimento é parcialmente substituído por adições minerais, de acordo 

com sua finura, composição química ou mesmo sua quantidade na mistura, então esses 

fatores proporcionam diferentes interações com a pasta, para cada mistura específica. As 

mudanças no tipo ou conteúdo de adição mineral geralmente alteram a relação água/cimento 

para a mesma trabalhabilidade, influenciando o nano e a microestrutura, resultando em 

comportamentos mecânicos ou durabilidade distinta (ISAIA, FURQUIM et al., 2012). 

Dentre as adições minerais utilizadas no cenário da construção civil sob os 

objetivos já expostos, surgem, entre outros, o metacaulim, microssílica, cinza de casca de 

arroz e a cinza do bagaço de cana-de-açúcar.  
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2.3.1 - Discriminação das adições minerais 

2.3.1.1 - Pozolanas 

 

Com referência aos materiais pozolânicos, a NBR 12653:2012 faz uma 

primeira discriminação destes em relação às suas origens, separando-os em dois grupos 

básicos: as pozolanas naturais e as artificiais, sendo as primeiras referentes àquele conjunto 

de materiais de origem vulcânica ou sedimentar, e as últimas, àquelas provenientes de 

tratamento térmico ou subprodutos de materiais pozolânicos, podendo estas se subdividirem 

em três subgrupos: as argilas calcinadas, cuja origem, como o nome sugere, deriva da 

calcinação de certas argilas a fim de alcançar o potencial de reatividade com o hidróxido de 

cálcio; as cinzas volantes, as quais são resultantes da combustão do carvão mineral 

pulverizado ou granulado; e outros materiais, sendo estes os não tradicionais. 

As pozolanas são classificadas conforme as classes N, C e E: 

A classe N são pozolanas naturais e artificiais que obedecem aos requisitos 

aplicáveis nessa norma, como certos materiais vulcânicos de caráter petrográfico ácido, 

“cherts”, silicosos, terras diatomáceas e argilas calcinadas. 

As de classe C são as cinzas volantes produzidas pela queima de carvão 

mineral em usinas termoelétricas que obedecem aos requisitos aplicáveis nesta norma. 

As de classe E são quaisquer pozolanas cujos requisitos diferem das classes 

anteriores, conforme estabelecido nessa NBR 12.653:2012. 

Dentre os principais benefícios da adição da pozolana em argamassas, estão 

maior trabalhabilidade, menor exsudação e permeabilidade, elevação da resistência 

mecânica a longas idades, maior proteção em meios agressivos e meios expansivos. As 

argamassas que contêm a adição mineral tendem a uma incrementação de sua resistência 

mecânica, o que ocorre por ação do cimento, na verdade, não do material adicionado. 

(ISAIA, FURQUIM et al., 2012). 
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Dentre as adições, podemos citar a utilização de cinza volante, fumo de sílica 

(microssílica) e cinza de casca de arroz para o alcance da tixotropia, propriedade bastante 

exigida das argamassas para as argamassas colantes e argamassas de recuperação. 

A reação pozolânica tem grande importância nas propriedades físicas e 

mecânicas dos produtos cimentícios, pois modifica o processo de liberação de calor e de 

desenvolvimento da resistência nas primeiras idades, além de contribuir para a durabilidade 

da pasta endurecida de cimento, frente a ataques ácidos devidos à ação química (reação 

pozolânica) e à ação física das pozolanas no preenchimento dos espaços e obstrução dos 

poros capilares grandes, proporcionando uma pasta mais densa, melhorando, assim, a 

resistência e diminuindo a permeabilidade do sistema (TYDLITÁT et al., 2012). 

 

2.3.1.2 – Produção da cinza de biomassa da cana-de-açúcar 

 

A indústria açucareira tem suas origens no Brasil, no período colonial, sendo 

a primeira atividade de cunho econômico que veio a render ao país o desenvolvimento de 

cidades e vilas. Por ter sua origem vinculada à ocupação das terras, houve um investimento 

considerável no setor, principalmente, em função da adequação climática que o território 

brasileiro oferece à realização de tal atividade, o que levou o Brasil, nas últimas décadas, a 

dobrar sua área de cana plantada, chegando, no ano de 2012, a 594,3 milhões de toneladas, 

conforme figura 2.4, mesmo tendo havido redução da produção em comparação a 2010. 

Segundo a UNICA (2012), os principais fatores que levaram a essa redução no volume de 

cana disponível para a moagem foram a idade avançada do canavial, em função da menor 

renovação da cultura e menor investimento em tratos culturais nos últimos anos, e as 

condições climáticas decorrentes da estiagem, que prejudicou o desenvolvimento das 

plantas.  
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Figura 2.3.1.1: Histórico anual de produção de cana no Brasil (EPE,2012) 

O interesse pelo uso da cana-de-açúcar como meio para obtenção do etanol, 

devido à quantidade de investimento em novos combustíveis que venham a diminuir o 

impacto ambiental causado ao planeta pela ação antrópica, tem permitido o desenvolvimento 

de pesquisas que atinjam mais de um setor, com o mesmo objetivo: sustentabilidade. Agora 

o foco, antes puramente energético, vem tornando-se mais abrangente, a partir da utilização 

da cinza da biomassa da cana-de-açúcar no setor da construção civil como aditivo mineral. 

 

2.3.1.2- Cinza de biomassa de cana-de-açúcar como aditivo mineral e pozolana 

 

O que vem a tornar a cinza da biomassa da cana-de-açúcar um aditivo mineral 

em potencial é o fato de que, em sua composição, consta um alto teor de sílica, o que viria a 

classificá-lo como material pozolânico. 

A cinza da biomassa da cana-de-açúcar vem sendo estudado para utilização 

como aditivo mineral ou pozolana desde 1998. Os primeiros trabalhos acerca do tema foram 

realizados na Universidade de Las Villas em Cuba (MARTIRENA, MIDDENDORF et al., 
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2006) e avaliaram a reação de pastas de cal-cinza de cana-de-açúcar. No Brasil, os primeiros 

trabalhos foram realizados por Cordeiro (2012), que utilizou cinzas ultrafinas de biomassa 

da cana-de-açúcar para produção de concretos. 

No Rio Grande do Norte, os estudos iniciaram no IFRN/UFRN, pela 

avaliação da cinza de biomassa da cana-de-açúcar para a produção de pastas. 

Posteriormente, os estudos incluíram a utilização desse produto em concretos 

autoadensáveis e pastas para cimentação de poços de petróleo. No Rio Grande do Norte, o 

primeiro trabalho acerca da utilização da cinza de biomassa da cana-de-açúcar foi publicado 

em 2008, sobre a caracterização da cinza da biomassa da cana-de-açúcar para aplicação em 

pastas cimentícias (ANJOS E MARTINELLI, 2008). Já em 2010, o mesmo grupo avaliou a 

influência da finura da cinza de biomassa da cana-de-açúcar para a obtenção de pozolana e 

determinou o efeito da adição de cinza da biomassa da cana-de-açúcar como finos no 

concreto autoadensável (ANJOS et al, 2010). 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O planejamento do trabalho foi realizado, avaliando a influência da cinza do 

resíduo de biomassa da cana-de-açúcar na argamassa colante para revestimento cerâmico. 

Para isso, foram preparadas argamassas com a adição de cinzas em percentuais de 5%, 10%, 

15% e 20% em relação à massa de cimento da argamassa de referência sem adição, além de 

utilizar areia de resíduo de britagem de rocha calcária em substituição à areia natural 

utilizada na argamassa de referência (figura 3.1). 

A primeira fase do trabalho incluiu coleta, moagem e caracterização da cinza 

do resíduo de biomassa, bem como coleta, peneiramento e caracterização da areia artificial 

de britagem de rocha calcária. A segunda fase foi a avaliação do comportamento físico, 

químico e mecânico da argamassa, mediante ensaios de resistência a flexão, compressão, 

aderência, tempo em aberto, deslizamento e difração de raios-X. 

A terceira fase foi a verificação da pasta com base na NBR14081-1:2012, 

com melhor desempenho devido às adições realizadas. 
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Figura 2.3.1.1: Fluxograma do programa experimental – Argamassa colante. 
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3.1  Materiais  

 

Neste capítulo, é apresentada uma descrição das matérias-primas, das técnicas 

de caracterização, bem como dos respectivos parâmetros adotados para a realização da parte 

experimental desta tese. 

3.1.1 Matérias-primas 

 

Foram utilizadas três matérias-primas para a realização deste trabalho: 

cimento Portland CP-V ARI RS, encontrado no mercado; aditivo comercial: foi utilizado um 

aditivo à base de celulose, composto a partir de metil-hidroxi-etil celulose (MHEC), cinza da 

biomassa da cana-de-açúcar, obtida após o processo de cogeração de energia elétrica da 

Usina Estivas, localizada no município de Arez /RN; e areia reciclada, retirada do rejeito de 

britagem de rocha calcária, produzida pela empresa BQMIL – Brasil Química Mineração 

Industrial Ltda., localizada no município de Mossoró/RN. 

 

3.1.2 Cimento  
 

Nas formulações das argamassas colantes, foi utilizado o cimento Portland 

CP-V ARI RS. A utilização desse tipo de cimento deveu-se à sua velocidade de hidratação, 

bem como ao aumento da resistência nos primeiros dias e à facilidade de uso em nossa 

região (COSTA,2007). O desenvolvimento da alta resistência inicial no cimento escolhido 

ocorreu devido à utilização de uma dosagem diferente de calcário e argila na produção do 

clínquer, como também pela moagem mais fina, de modo que, ao reagir com a água, ele 

adquira elevadas resistências, com maior velocidade. 

Para o cimento CP-V ARI RS, as composições química e física, conforme o 

seu fabricante, são apresentadas na tabela 3.1 e 3.2. 
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Tabela 0.1: Composição química do cimento Portland CP-V ARI 

Composição 

química 
CPV-ARI Especificação ABNT 

Perda fogo 4,30 ≤ 4,50 

SiO2 19,5 - 

Al2O3 4,75 -  

Fe2O3 3,06 - 

CaO 2,40 - 

MgO 1,69 ≤ 6,50 

SO3 3,38 ≤ 3,50 

Na2O 0,06 - 

K2O 0,98 - 

Fonte: Dados do fabricante do cimento 

Tabela 0.2: Propriedades físicas do cimento Portland CP-V ARI 

 

Ensaio 

 

 

Propriedades físicas 

 

 

Especificações 

ABNT 

 

Área específica (Blaine) 4300 cm2/g ≥ 3.000 

Cinza na peneira 75µm 0,49% ≤ 6,0 

Cinza na peneira 45µm 4,57% - 

Início de pega (h: min) 2:32 ≥ 1 

Final de Pega (h: min) 3:15 ≤ 10 

Expansibilidade de Le Chatelier (quente) 0,45 mm ≤ 5,0 

Fonte: Dados do fabricante do cimento 

 

3.1.3  Cinza de biomassa da cana-de-açúcar  

 

As cinzas da biomassa da cana-de-açúcar são obtidas após o processo de 

cogeração de energia elétrica da Usina Estivas, que se localiza no município de Arez /RN. O 

material foi coletado no pátio de descarga, de forma aleatória, em uma quantidade de 

aproximadamente 100 kg de cinza de biomassa de cana-de-açúcar, oriundo da limpeza dos 

fornos geradores de energia.  Em seguida, a cinza foi homogeneizada e levada para o 

laboratório de cimentos do IFRN. 

Para aumentar a reatividade da cinza de biomassa, foi feita a moagem do 

material, realizada a caracterização e, logo depois, a utilização dele na produção das 

argamassas. A cinza coletada foi secada em estufa à temperatura de 105ºC e depois passou 
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por um processo de moagem a seco, durante três horas e meia, em um moinho rotativo de 

bolas do laboratório de estruturas e materiais da UFPB.  

Após o processo de moagem, foi feito o peneiramento da cinza na peneira     

0,15 mm (100 mesh), já que a cinza será utilizada como substituto parcial do cimento 

Portland para a confecção da argamassa colante. 

 

3.1.4 Areia reciclada 

 

A areia reciclada foi retirada do rejeito de britagem de rocha calcária, 

produzida pela empresa BQMIL – Brasil Química Mineração Industrial Ltda., localizada no 

município de Mossoró/RN, onde foi realizado um processo de seleção por peneiramento, 

mediante o qual o material coletado foi separando na granulometria desejada, para ser 

utilizado na produção da argamassa colante. Essa areia reciclada foi utilizada em 

substituição total da areia natural de rio. Para a obtenção desse material, foi realizado um 

processo de mistura das diversas faixas que foram separadas durante o peneiramento do 

rejeito de britagem, em que a areia artificial foi enquadrada conforme granulometria da areia 

natural, ficando a areia artificial com as mesmas faixas granulométricas da areia natural.  

Após a mistura das diversas faixas, foi realizada uma lavagem para retirada 

do material pulverulento em excesso, que é produzido durante o processo de britagem da 

rocha calcária. Logo depois, foi feita a secagem da areia em estufa, obtendo-se assim a areia 

artificial pronta para utilização nas argamassas estudadas. 
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3.1.5 Aditivo 

 

O aditivo comercial de argamassas utilizado foi um aditivo à base de celulose, 

composto a partir de metil-hidroxi-etil celulose (MHEC). Segundo o fabricante, esse produto 

apresenta as seguintes propriedades: 

 atuar como celulósico retentor de água para hidratar o cimento (tempo 

em aberto); 

 aumentar a adesão entre a argamassa e o substrato; 

  melhorar a consistência; 

  melhorar a trabalhabilidade; 

  melhorar a adesão e a resistência; 

  retardar a formação de película, aumentando a umectação da 

argamassa colante. 

A massa específica do pó é de 1,30 g/cm³ e a viscosidade, de 60.000 

mPa.s.. Foi utilizado o aditivo na quantidade de 0,20% da amostra total de argamassa seca, 

ou seja, foram mantidas constantes as quantidades de aditivos para todos os traços 

estudados.  

 

3.2 Método 

3.2.1 Técnicas de caracterização 

 

As matérias-primas foram caracterizadas por meio de análises químicas 

do pó por fluorescência de raios X (FRX) e a análise mineralógica, por difração de raios X 

(DRX). Os resultados de difração de raios X revelaram que o resíduo da cana-de-açúcar é 

constituído basicamente de SiO2. Quanto ao resultado apresentado pela análise química por 

fluorescência de raios X, observa-se que esse resíduo é constituído por SiO2 e ferro, 

apresentando ainda traços de Al2O3, CaO e K2O. 
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3.2.1.1 Difração de raios X (DRX)  

 

Para a análise por difração de raios X do resíduo de bagaço de cana, esse 

produto foi moído e passado na peneira de malha 200 (75 µm). As amostras foram 

caracterizadas por difração de raios X em um equipamento da Shimadzu modelo XRD-7000, 

utilizando-se uma fonte de radiação de CuKa com voltagem de 30kV, corrente de 30 mA. 

Os dados foram coletados na velocidade do goniômetro de 0,02° por passo, com tempo de 

contagem de 1,0 segundo por passo e coletados de 3 a 70º, utilizando o spin cm 60 rpm para 

diminuir erros causados pela orientação preferencial. A interpretação qualitativa do espectro 

foi efetuada por comparação com padrões contidos no banco de dados JCPDS cadastrados 

no ICDD (International Center for Difraction Data), equipamento disponível no Laboratório 

de Ciências Naturais do IFRN. 

 

3.2.1.2 Fluorescência de raios X (FRX)  

 

 

A análise por fluorescência de raios X foi realizada por meio do equipamento 

EDX-700, da Shimadzu. Para a realização dessa análise, foi utilizada matéria-prima com 

granulometria inferior à 

obtidos estão na forma dos óxidos mais estáveis dos elementos químicos presentes nas 

composições das fases que compõem a matéria-prima. A limitação do aparelho encontra-se 

entre os elementos Sódio (Na12) e Urânio (U92), ou seja, apenas são detectados os 

elementos nesta faixa, inclusive. 

3.2.1.3 Granulometria  

 

A classificação dos tamanhos de partículas da matéria-prima foi realizada por 

difração a laser. A matéria-prima foi analisada em granulômetro a laser Cilas, modelo 920L. 

O meio utilizado para a análise foi uma mistura de água destilada (10 ml) e detergente 

neutro (2 ml) para cada 2 g de material. A dispersão cinza de bagaço de cana-de-açúcar, no 

meio acima mencionado, ocorreu por 60 segundos em ultrassom, e o resultado foi fornecido 

pelo programa “The particle expert”, próprio para esse fim.  
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3.2.1.4 Índices físicos 

   
 

Os índices físicos determinados foram massa específica de todos os 

componentes que formam a argamassa em estudo: cimento, areia natural, areia artificial de 

cinza de britagem de rocha calcária, cinza da biomassa de cana-de-açúcar.  

 

3.2.1.5 Índice de atividade pozolânica 

 

Para medir o índice de atividade pozolânica da cinza de biomassa de           

cana-de-açúcar, foram utilizadas as normas da ANBT: NBR 12.653:2012 - Materiais 

pozolânicos; NBR 5.751:2012 - Materiais pozolânicos: determinação da atividade 

pozolânica com cal; e NBR 5.752:2012 - Materiais pozolânicos: determinação de atividade 

pozolânica com cimento Portland - Índice de atividade pozolânica com cimento. 

IAP  = f cB  x100      (0.1) 
             f cA

 

 

Onde:  
f cB = resistência média dos corpos-de-prova moldados com pozolana aos 28 dias.   

f cA = resistência média dos corpos-de-prova moldados só com cimento aos 28 dias.   
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3.2.2 - Ensaio no estado fresco 

 

3.2.2.1 - Massa unitária 

 

Para se medir a massa unitária no estado fresco da argamassa colante, foi 

utilizada a NBR 13.278: 2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e 

tetos - determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado. 

Para o ensaio, prepara-se a argamassa, que é colocada em um recipiente 

cilíndrico calibrado, formando três camadas com alturas aproximadamente iguais e, em cada 

camada, aplicam-se 20 golpes ao longo do perímetro da argamassa, com a espátula na 

posição vertical. Após o golpeamento de cada camada, efetuam-se três quedas do recipiente 

com altura de aproximadamente 3 cm, não devendo ficar vazios entre a argamassa e a parede 

do recipiente. Logo após, pesa-se e registra-se a massa do molde com argamassa. 

Densidade da massa: 

d  = mc - mv  x1000      (0.2) 
             V r

 

 

Onde:  
mc = massa do recipiente cilíndrico contendo a argamassa de ensaio, em gramas; 

mv = massa do recipiente cilíndrico vazio, em gramas; 

V r = volume do recipiente cilíndrico, em centímetros cúbicos; 

 

3.2.2.2 - Tempo em aberto 

 

Para se medir o tempo em aberto da argamassa colante, foi utilizada a          

NBR 14.081-3:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas - parte 3: Determinação do tempo em aberto, quando assentada em paredes e 

pisos pelo método da camada fina, utilizando carga estática. 

Para a execução do ensaio, prepara-se a argamassa, que é estendida na 

direção longitudinal sobre o substrato-padrão e, no final dessa operação, aciona-se o 

cronômetro. Após transcorrido o tempo em aberto, posicionam-se dez placas cerâmicas, 

carrega-se cada placa com peso padrão durante 30 s. Após 28 dias, executa-se o ensaio de 
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arrancamento por tração manual, com carga uniforme, a uma velocidade de 250 N/s até a 

ruptura, quando se registra a carga máxima alcançada. 

Calculada a tensão de ruptura ft  pela fórmula; 

ft
  = T     (0.3) 

       A 

 

Onde:  

ft = tensão de ruptura, arredondada a segunda casa decimal, expressa em MegaPascal 

(MPa);  

T = força de ruptura, expressa em newtons (N); 

A= área da placa cerâmica, expressa em milímetros quadrados (mm2), considerada 

igual a 2.500 mm2; 

O valor obtido deve ser comparado com 0,5 Mpa. Se o valor obtido for igual 

ou superior a 0,5 Mpa, o tempo em aberto da argamassa ensaiada é igual ou superior ao 

tempo executado no ensaio. 

 

3.2.2.3 - Deslizamento 

 

Para se medir o deslizamento da argamassa colante, foi utilizada a                

NBR 14.081-5: 2012 - Argamassas colantes industrializadas para assentamento de placas 

cerâmicas - parte 5: Determinação do deslizamento, quando assentada em paredes, pelo 

método da camada fina. 

Para a realização do ensaio, deve-se prender uma régua metálica na borda do 

substrato-padrão, com a ajuda de um dispositivo de fixação, colocando-se uma fita adesiva 

sobre o substrato, de modo que a sua aresta fique rente à régua. Aplica-se a argamassa e, 

com a desempenadeira dentada, formam-se os cordões perpendiculares à régua, aplicam-se 

três placas cerâmicas sobre os filetes da argamassa, retira-se a fita adesiva e imediatamente 

posicionam-se dois espaçadores para cada placa cerâmica com aproximadamente 25 mm 

encostados na régua. Retiram-se os espaçadores e fazem-se medidas iniciais com um 

paquímetro para cada ponto em que foram posicionados os espaçadores. 
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 Após essa operação, coloca-se o substrato-padrão na posição vertical durante 

20 min, retornando-o à posição horizontal e fazendo-se a leitura final nos pontos em que 

foram colocados os espaçadores. 

Calcular o deslizamento L  pela fórmula: 

L  =  (Lf – Li)     (0.4) 
        6 

 

Onde:  
ft = tensão de ruptura, arredondada a segunda casa decimal, expressa em MegaPascal (MPa);  

T = força de ruptura, expressa em newtons (N); 

A= área da placa cerâmica, expressa em milímetros quadrados (mm2), considerada igual a 2.500 

mm2. 

 

3.2.2.4 – Reologia 

 

Para se avaliar o comportamento reológico da argamassa colante no seu 

comportamento reológico, foram utilizados os ensaios de Flow Table e o ensaio do Squeeze-

Flow, tendo em vista que as argamassas são aplicadas no seu estado fresco. Esses ensaios se 

tornam importantes para a análise do comportamento dessa argamassa durante sua 

aplicação. 

 

3.2.2.4.1 – Flow Table 

  

Para se avaliar o índice de consistência da argamassa colante no ensaio de 

Flow Table, foi utilizada a NBR 13.276:2005 - Argamassas de assentamento e revestimento 

de parede e tetos - preparo da mistura e determinação do índice de consistência. 

Para a execução do ensaio, prepara-se a argamassa e enche-se o molde 

tronco-cônico com três camadas, aplicando-se, em cada uma delas, 15, 10 e 5 golpes 

respectivamente com um soquete; retira-se o molde e aplicam-se 30 golpes na mesa de 

consistência em 30 s; no final dessa operação, medem-se, com paquímetro, três medidas de 

diâmetros do espalhamento da argamassa sobre mesa de consistência. Logo, o índice de 

consistência é a media das três medidas realizadas com o paquímetro (Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Ensaio de Flow Table 

 

3.2.2.4.2  – Squeeze-Flow 

 

Para se avaliar o comportamento reológico da argamassa colante no ensaio de 

Squeeze-Flow, foi utilizado a NBR 15.839:2010 - Argamassas de assentamento e 

revestimento de parede e tetos - caracterização reológica pelo método Squeeze-flow. 

O ensaio é executado em amostras de 10 mm de altura e 101 mm de diâmetro 

e realizado 15 minutos após a colocação da água, sendo executado com velocidade de 

compressão da prensa de 0,1 mm/s, conforme figura 3.3.  

 

Figura 3.2: Ensaio de Squeeze Flow 
 

Durante o ensaio, é plotado um gráfico força aplicada versus deslocamento da 

amostra inicial. 
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3.2.3 - Ensaio no estado endurecido 

3.2.3.1 - Massa unitária  

 

Foram realizados ensaios da massa unitária da argamassa colante no estado 

endurecido, pegando-se a massa de argamassa e dividindo-a pelo seu volume. 

 

3.2.3.2 - Resistência à tração na flexão e resistência à compressão axial 

 

Para avaliar a resistência à compressão e à tração na flexão da argamassa 

colante no estado endurecido, foi utilizada a NBR 13.279:2005 - Argamassa para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos - determinação da resistência à tração na 

flexão e à compressão. 

As moldagens dos corpos de prova foram feitas em moldes prismáticos, 

compostos por três compartimentos, que utilizam três corpos de prova de uma só vez, com 

seção transversal de 40 mm x 40 mm x 160 mm de comprimento, sendo utilizada mesa de 

adensamento por queda, aplicando-se 30 quedas com a mesa por camada e espalhando-se a 

argamassa em duas camadas, com a ajuda do nivelador de camadas, até preencher o molde; 

em seguida, utilizando-se uma régua metálica, rasa-se o molde, retirando-se o material 

excedente das formas. 

Os corpos-de-prova devem permanecer (48 ± 24) h nos moldes, com 

temperatura do ar de (23 ± 2)º C e umidade relativa do ar de (60 ± 5) % e, depois, devem ser 

desmoldados e mantidos na mesma condição até a sua ruptura. 

Os corpos de prova foram colocados na prensa e a eles foi aplicada uma carga 

de (50 ± 10) N/s até sua ruptura. A resistência à tração (Rf) é calculada segundo a equação: 

Rf
  = 1,5. Ft .L      em MPa,   (0.5) 

        403 

Onde:  

L = distância entre os suportes em mm, igual a 100 mm; 

Ft = força de tração em newtons.  
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Para a resistência à compressão axial, utilizamos as metades dos corpos-de-

prova do ensaio de flexão. Os corpos-de-prova foram colocados na prensa e a eles foi 

aplicada uma carga de (500 ± 50) N/s até sua ruptura. A resistência à compressão axial (Rc) 

é calculada segundo a equação: 

Rc =      Fc       em MPa    (0.6) 

        1.600 

Onde:  
Fc = carga máxima aplicada, em newtons. 

 

3.2.3.3 – Aderência 

 

Para avaliar a resistência de aderência à tração da argamassa colante, foi 

utilizada a NBR 14.081-4:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de 

placas cerâmicas parte 4: Determinação da resistência de aderência à tração apara 

assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na 

flexão e à compressão. Para esse ensaio, foi utilizado substrato-padrão, conforme solicita a 

referida NBR.  

A argamassa colante foi preparada conforme a NBR 14.081-2:2012. Após 5 

minutos da preparação, são colocadas as placas cerâmicas sobre os cordões da argamassa 

estendida sobre o substrato-padrão e, sobre cada placa cerâmica, coloca-se uma massa-

padrão com cerca de 2 Kg de massa, durante 30 segundos; após a retirada da massa-padrão, 

o conjunto contendo o substrato-padrão deve permanecer no mínimo 24 horas na posição 

horizontal; logo após esse período, deve ser colocado na posição vertical para ser submetido 

às condições de cura. 

Para as argamassas estudadas, foi utilizada a cura normal, a cura com imersão 

em água e a cura em estufa, conforme orientação descrita na NBR-14.081-1:2012. 

Na cura normal, o conjunto com substrato, argamassa e cerâmica deve ser 

submetido, durante 28 dias, às condições ambientais de laboratório, com temperatura do ar 

de (23 ± 2)º C,  umidade relativa do ar de (60 ± 2) % e velocidade de vento máxima de 0,15 

m/s. Nas 72 h que antecedem o ensaio de arranchamento, deve-se colar, em cada placa 

cerâmica, uma peça metálica de arranchamento, utilizando-se um adesivo acrílico. 
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Na cura com imersão em água, o conjunto com substrato, argamassa e 

cerâmica deve ser submetido, durante 7 dias, às condições ambientais de laboratório, com 

temperatura do ar de (23 ± 2)º C, umidade relativa do ar de (60 ± 2) % e velocidade de vento 

máxima de 0,15 m/s. Em seguida, o conjunto deve ser imerso em água a     (23 ± 2)º C e 

permanecer durante 20 dias. 72 h antes do ensaio de arranchamento, coloca-se também, em 

cada cerâmica, uma peça metálica de arranchamento; após a peça e o adesivo estarem bem 

fixos, o conjunto deve ser imerso em água novamente. 

Na cura com aquecimento em estufa, o conjunto deve ser submetido, durante 

14 dias, às condições ambientais de laboratório descritas na ABNT NBR 14081-2. Em 

seguida, o conjunto deve ser colocado em uma estufa, a uma temperatura de (70 ± 2) °C. 

Decorridos 14 dias, deve-se retirar o conjunto da estufa, deixa-lo esfriar e realizar a colagem 

das peças metálicas nas placas cerâmicas, de maneira que suas superfícies fiquem 

sobrepostas. O ensaio de arrancamento, realizado no 28º dia do posicionamento das placas 

cerâmicas, deve ser iniciado no máximo em 4 h, a partir do momento em que o conjunto foi 

retirado da estufa. Deve ser utilizado um adesivo com tempo de enrijecimento inferior ao 

início do arrancamento. 

O ensaio deve ser feito por tração manual, aplicando-se a carga a uma 

velocidade uniforme de (250 ± 50) N/s até a ruptura, devendo ser registrada a carga máxima 

em N. A tensão de ruptura (ft) de cada placa cerâmica é calculada mediante a seguinte 

equação: 

ft =      T      em MPa (0.7) 

             A 

Onde: 

ft = tensão de ruptura, arredondada a segunda casa decimal, expressa em MegaPascal 

(MPa);  

T = força de ruptura, expressa em newtons (N); 

A= área da placa cerâmica, expressa em milímetros quadrados (mm2), considerada 

igual a 2.500 mm2. 
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Na figura 3.4, podemos observar o equipamento para o ensaio de ruptura à 

tração e o substrato-padrão para o ensaio de aderência. 

 

 
Figura 3.2: Equipamento utilizado para o ensaio de aderência 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1  Caracterização dos materiais 

4.1.1 Cimento 

 

A figura 4.1 apresenta a análise do tamanho de partículas do cimento. Essas 

partículas apresentam um diâmetro médio de 4,61 µm, com 50% das partículas com 

diâmetro inferior a 4,63 µm. Dentre outros fatores, tais como a quantidade dos compostos 

anidros presentes no clínquer, o tamanho de partícula do cimento está diretamente ligado ao 

ganho de resistência mecânica deste, pois quanto menor o grão, maior sua facilidade de 

reação com a água (hidratação), facilitando assim a formação do gel instável e, 

posteriormente, do gel estável, à medida que o grão de cimento vai se hidratando e, 

consequentemente, há formação dos cristais que promoverão o aumento da resistência 

mecânica ao longo da vida do cimento. A classificação da distribuição do tamanho de grãos, 

que pode ser definida pela configuração da curva bem verticalizada, indica uma distribuição 

uniforme, ou seja, os grãos de cimento têm praticamente o mesmo tamanho, o que pode ser 

um indicador de uma hidratação uniforme.  
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Figura 4.1.1 : Granulometria do cimento Portland CP-V ARI  
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4.1.2 Cinza do resíduo de biomassa de cana-de-açúcar 

 

Foram realizados ensaios da composição química e das propriedades físicas, 

baseados na NBR 12.653:2012, na intenção de avaliar seu possível potencial pozolânico. 

4.1.2.1 Granulometria 

 

A granulometria da cinza (Figura 4.2) apresenta as seguintes características: 

diâmetro a 10%: 1,09 µm; diâmetro a 50%: 3,62 µm; diâmetro a 90%: 6,77 µm; diâmetro 

médio: 3,75 µm. Estudos indicam que a moagem de cinzas da biomassa da cana-de-açúcar 

para valores de D80 (80 % de massa passante acumulada) com valores abaixo de 60 µm 

resultaram em produtos que podem ser classificados como pozolanas                           

(CORDEIRO et al., 2008). De acordo com a observação anterior, verifica-se, quanto à 

classificação da distribuição do tamanho de grãos, que a configuração da curva da cinza do 

resíduo de biomassa de cana-de-açúcar é bem verticalizada, tratando-se de uma distribuição 

uniforme. Quanto ao tamanho, os grãos estão abaixo dos grãos do cimento, o que pode 

constituir um facilitador nas reações entre a cinza e o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2),  

liberado durante a reação de hidratação do cimento. Outro ponto positivo é a diminuição da 

porosidade promovida pelo percentual de cinza que não reagir, formando os silicatos de 

cálcio hidratados (C-S-H), pois essa cinza se posicionará entre as partículas de cimento, 

preenchendo os vazios (ação de micro-filler). A NBR 12653:2012 sugere que o material em 

análise tenha teor de umidade inferior a 3,0 % e percentual de resíduo na peneira # 45 µm 

inferior a 34 %. Após análises dessas propriedades físicas, observou-se que a cinza da 

biomassa da cana-de-açúcar em questão apresentou resultados inferiores aos mínimos 

sugeridos, ou seja, teor de umidade igual a 1,8 % e resíduo na peneira # 45 µm igual a 2,1, o 

que indica um material com alto potencial de atividade pozolânica. 



56 
 

Walney Gomes da Silva - PPGEM/UFRN – 2013 

1 10 100

0

20

40

60

80

100

M
as

sa
 p

as
sa

nt
e 

ac
um

ul
ad

a 
(%

)

Diâmetro(µm)

 CBC

 

Figura 4.1.2.1 : Granulometria da cinza de biomassa da cana-de-açúcar 
 

4.1.2.2 Fluorescência de raio X 

 

A análise química, por fluorescência de raios X, da cinza de biomassa da 

cana-de-açúcar estudada é apresentada na Tabela 4.1 em percentual mássico, na forma de 

óxidos. Para que um material seja considerado pozolânico, um dos requisitos necessários é 

que a somas dos óxidos SiO2, Al2O3 e Fe2O3 seja superior a 50%, segundo a NBR 

12653:2012. Após a análise por florescência de raios X da cinza do bagaço de cana, verifica-

se que este possui a soma dos óxidos supracitados igual a 95,0 %, superando a porcentagem 

sugerida pela Norma. A cinza também apresenta teor de SO3 menor que 5%  e Na2O  menor 

que 1,5 %. Conforme orienta a Norma, esses resultados indicam um possível potencial 

pozolânico no material estudado.  
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Tabela 4.1: Composição química por fluorescência de raios X da cinza e 

classificação de acordo com a NBR 12.653:2012. 

Composição 
RBC- 3:30H 

Teor (%) 

Requisitos NBR 12.653:2012            

pozolana classe E 

SiO2 80,5 
Teor mínimo de óxidos de 

SiO2 + Fe2O3+ Al2O3 > 50% 
Fe2O3 9,1 

Al2O3 5,4 

K2O 2,0 - 

CaO 1,7 - 

SO3 1,3 < 5,0 % 

Na2O - < 1,5 % 

Propriedades físicas Teor Requisitos da NBR  

Umidade (%) 1,8 < 3,0 

Resíduo na peneira 45 

µm(%) 
2,1 < 34,0 

 

 

4.1.2.3 Difração de raios X 

 

A Figura 4.3 apresenta o resultado da análise de difração de raios X do 

resíduo em questão. Como pode ser observado, a constituição da cinza da biomassa da                   

cana-de-açúcar é composta majoritariamente de SiO2. Sabe-se que, durante o processo de 

hidratação do cimento, tem-se como subproduto dessa reação o hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2), cerca de 15 a 20 % de massa do cimento, e que este é um cristal solúvel em 

água, de baixa resistência e que poderá contribuir futuramente para o aparecimento de 

manifestações patológicas. A presença de um material com a constituição da cinza da 

biomassa da cana-de-açúcar contribuirá de maneira positiva para o aumento da resistência 

mecânica da argamassa, já que reagirá com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), formando uma 

maior quantidade de C-S-H, o que proporcionará, também, um aumento da 

impermeabilidade e, consequentemente, contribuirá de forma direta para uma maior 

durabilidade do produto final. 
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Figura 4.1.2.3 : DRX do cinza de biomassa da cana-de-açúcar 

 

 

A figura 4.4 mostra a morfologia da cinza de biomassa da cana-de-açúcar 

moída a 3h 30 min. Podem-se verificar grãos de diferentes tamanhos. 

 

  

Figura 4.1.2.3 : Morfologia da cinza de biomassa moída 
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4.1.2.4 Avaliação da atividade pozolânica do CBC 

 

Avaliação da atividade pozolânica foi determinada em argamassas, conforme 

recomenda a NBR 12.653:2012, por resistência à compressão em argamassas de cal e 

argamassas de cimento. Porém, ao avaliar o IAP em argamassas (NBR 12.653:2012), 

observou-se que as argamassas de cal não atenderam aos requisitos de norma para serem 

classificadas como pozolanas. Foi obtida a resistência de 4,8 MPa, sendo que o valor é 

inferior ao mínimo de 6 Mpa, estipulado pela Norma. No entanto, conforme Anjos, 

Martinelli et all (2013), a atividade pozolânica não deve ser avaliada apenas por métodos 

físicos, uma vez que se trata de uma reação química, que pode ser mais bem avaliada por 

métodos que detectam essa reação, como a difração de raios X, conforme apresentado na 

figura 4.5. A reação pozolânica entre a cinza de biomassa da cana (CBC) e o hidróxido de 

cálcio (Ca(OH)2) resulta em um produto hidratado, o silicato de cálcio hidratado (C-S-H), 

que é altamente dependente da composição química dos reagentes. Na figura 4.5, verifica-se 

a formação do (C-S-H), que foi produzido a partir da reação da cal com a cinza. Assim foi 

determinada a atividade pozolânica da cinza de biomassa com a cal pelo ensaio de DRX, 

que permite detectar a formação de compostos durante a hidratação na pasta de cal, cinza e 

água em relação aos materiais individuais.  
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Figura 4.1.2.4: DRX da pasta cal/CBC- 3:30H após 7 dias de cura, conforme                      

NBR 12653:2012. 
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4.1.3 - Areia artificial de britagem de rocha calcária 

 

A caracterização da areia artificial de britagem de rocha calcária foi realizada 

a partir das seguintes propriedades físicas: massa específica, massa unitária e análise 

granulométrica. Os resultados obtidos referentes à massa específica e à massa unitária são 

apresentados na Tabela 4.2, a seguir.  

Tabela 4.2 : Propriedades físicas da areia artificial 

Material 
Massa específica 

(g/cm³) 

Massa unitária 

(g/cm³) 

Areia artificial 2,62 1,43 

 

A curva granulométrica da areia artificial de britagem de rocha calcária é 

apresentada na Figura 4.6. Com base nessa curva, pode-se concluir que a areia apresenta 

diâmetro a 10% na ordem de 9,91 µm, diâmetro a 50% igual 56,06 µm, diâmetro a 90% 

igual 86,23 µm e diâmetro médio igual 54,66 µm, tratando-se de uma areia com 

classificação de distribuição granulométrica uniforme. Sobre a distribuição granulométrica 

do agregado miúdo, entende-se que esta influencia diretamente no desempenho da 

argamassa, interferindo na trabalhabilidade e no consumo de água e aglomerantes, no estado 

fresco; no revestimento acabado, exerce influência na fissuração, na rugosidade, na 

permeabilidade e na resistência de aderência (ANGELIM et al., 2003). Além disso, quanto 

maior a sua continuidade, maiores serão as resistências mecânicas. Esse fato ocorre devido à 

melhoria no empacotamento da mistura, o que pode ser demonstrado tanto pelo aumento do 

coeficiente de uniformidade do agregado miúdo, quanto pelo aumento do valor da massa 

unitária. Carneiro (1999), ao discutir as resistências mecânicas das argamassas, evidencia a 

distribuição granulométrica do agregado miúdo e a porosidade da argamassa como fatores 

que influenciam essa propriedade. Tristão (1995). Dessa forma, observa-se que, para esse 

ensaio, os valores encontrados são superiores aos encontrados no cimento e na cinza do 

bagaço de cana-de-açúcar. Assim sendo, os vazios deixados entre os grãos de areia serão 

preenchidos pelos RCB e pelo cimento, contribuindo, de maneira efetiva, com o 

empacotamento da argamassa seca, o que poderá acarretar um aumento da resistência à 

compressão desta.  



61 
 

Walney Gomes da Silva - PPGEM/UFRN – 2013 

1 10 100

0

20

40

60

80

100
A

re
ia

 A
rt

ifi
ci

al

PENEIRAS (mm)

 Areia Artificial

 

Figura 4.1.2.4: Granulometria da areia artificial 

 

 

A Figura 4.7 apresenta as curvas de distribuição de tamanhos de grãos das 

matérias primas utilizadas na confecção das argamassas em estudo. Pode-se observar que 

tanto a cinza quanto o cimento estão basicamente na mesma faixa granulométrica, sendo a 

cinza menor que o cimento, o que facilita o empacotamento dos grãos da cinza com o 

cimento. A distribuição granulométrica da areia artificial de britagem de rocha calcária e a 

da areia natural seguem a mesma tendência. Dessa forma, entende-se que não haverá 

variação no comportamento da argamassa, no que diz respeito à influência do agregado em 

relação ao tamanho de grãos, nas situações em que a areia artificial substituir totalmente a 

areia natural. 
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Figura 4.1.2.4: Granulometria dos materiais que compõem a argamassa. 
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4.2  Preparação e dosagem das argamassas 

 

Para a dosagem das argamassas a serem estudadas, partiu-se de duas 

argamassas comerciais de grande aceitação no mercado, aqui denominadas argamassas 

ArgP1 e ArgP2. Com base no comportamento dessas argamassas de mercado, foi 

desenvolvida a argamassa ArgP0, classificada como argamassa de partida, que tem como 

constituintes as mesmas matérias primas usualmente utilizadas para a confecção das 

argamassas de mercado.      Ressalta-se que a argamassa ArgP0 foi dosada e ajustada até 

atingir as características e comportamentos das argamassas de mercado. Dessa forma, a 

argamassa ArgP0 servirá como padrão de partida para as outras argamassas que terão suas 

dosagens alteradas com a adição da cinza em substituição parcial ao cimento, em 

percentuais de 5%, 10%, 15% e 20%, respectivamente.  

Seguindo essa linha de desenvolvimento, a partir da ArgP0, foram dosadas as 

argamassas classificadas como Arg5%, Arg10%, Arg15% e Arg20%, às quais foi 

adicionada a quantidade de cinza de biomassa de cana-de-açúcar em substituição parcial ao 

cimento utilizado para sua confecção, conforme cada percentual indicado anteriormente. As 

novas argamassas tiveram como característica particular, além da substituição parcial do 

cimento pela cinza de biomassa de cana-de-açúcar, a substituição total da areia lavada de rio 

pela areia artificial originária da britagem de rocha calcária. Todos os traços das argamassas 

colantes seguiram a proporção de 1:3,5 em massa, e obedeceram à quantidade de água 

obtida no ensaio de table flow para a argamassa padrão (ArgP0). Todos os traços estudados 

estão apresentados na Tabela 4.3. O aditivo à base de celulose foi utilizado na ordem de 

0,20% em relação à massa seca total de argamassa colante para os traços especificados. 

Tabela 4.3: Quantidade de materiais e nomenclatura dos traços 

Descrição 

Argamassa 

Cimento 

(g) 

C.B.C 

(g) 

Areia  

(g) 

Água  

(g) 

Aditivo 

(g) 

ArgP0 332,6 - 1.164,4 300,0 3,0 

Arg5% 316,0 16,6 1.164,4 300,0 3,0 

Arg10% 299,4 33,3 1.164,4 300,0 3,0 

Arg15% 282,6 50,0 1.164,4 300,0 3,0 

Arg20% 266,0 66,5 1.164,4 300,0 3,0 

 

A proporção aglomerante/agregado das argamassas colantes estudadas é 0,22, 

que se aproxima do encontrado por COSTA(2007), quando estudou a composição das 

argamassas colantes de mercado, cuja proporção foi da ordem de 0,21 a 0,27. 
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4.3  Argamassas colantes 

4.3.1 – Empacotamento das partículas 

 

Os dois primeiros estudos de análise, de uma forma mais sistemática, dos 

efeitos da mistura de partículas de tamanhos diferentes parecem ter sido realizados por 

Furnas (1928) e (1929) e por Westman e Hugill (1930). Anos após, Furnas (1931) 

propuseram uma correlação entre a diminuição do volume máximo total obtido pela mistura 

de dois tamanhos de materiais e Westman (1936), uma expressão para prever a porosidade 

de partículas de misturas binárias (PRIOR, ALMEIDA ET AL., 2013). Segundo ANJOS 

(2009), os principais modelos matemáticos para avaliar o empacotamento de partículas são 

os de Furnas e Andreassen & Andersen. Para a realização da análise do empacotamento, foi 

utilizado, neste trabalho, o programa de computador denominado LISA, que segue o modelo 

Andreassen & Andersen, foi desenvolvido pela empresa Elkem e está disponibilizado no site 

da Elkem Materials. Observando as características dos materiais de partida que compõem a 

argamassa e com a fração granulométrica de cada material apresentado nos itens anteriores, 

o programa calcula a quantidade necessária de cada classe de partículas e produz uma 

mistura com um determinado módulo de distribuição, utilizando um processo de 

convergência gráfica. Os gráficos dos módulos de distribuição para as argamassas propostas 

neste estudo são apresentados nas figuras 4.8 a 4.11 e, para a análise do empacotamento da 

mistura, foi utilizado o módulo de distribuição q = 0,35 que, segundo o software, deve está 

entre 0,33 < q < 0,50. Para a avaliação do melhor estado de empacotamento das matérias 

primas que compõem as argamassas ensaiadas, foi medida a área da figura entre as curvas 

da mistura e a proposta por Andreassen, em cada gráfico. Dessa forma, a mistura que 

apresentar a menor área tende a ser a de melhor empacotamento. Como pode ser observado, 

a mistura que apresentou a menor área foi a argamassa com teor de 20% cinza de biomassa 

da cana-de-açúcar. Com base nesse resultado, entende-se que a composição granulométrica 

com maior tendência ao empacotamento ideal é a argamassa com 20% de substituição 

parcial de cimento por cinza de biomassa da cana-de-açúcar e a utilização de areia reciclada 

em 100% na mistura. Consequentemente, essa maior aproximação entre a curva da 

argamassa a 20% e a curva ideal tende a aumentar a resistência à compressão devido ao 

chamado efeito microfiller (CORDEIRO et al., 2009). 
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Figura 4.3: Gráfico de empacotamento da argamassa 5% de cinza. 
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Figura 4.3: Gráfico de empacotamento da argamassa 10% de cinza. 
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Figura 4.3: Gráfico de empacotamento da argamassa 15% de cinza. 
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Figura 4.3: Gráfico de empacotamento da argamassa 20% de cinza. 

 

O uso de pozolanas finas e ultrafinas, juntamente com o cimento Portland, 

pode também permitir alcançar um maior empacotamento da mistura de argamassa, devido 

ao chamado efeito microfiller (CORDEIRO et al., 2008) 

Para a análise dos gráficos de empacotamento das argamassas ensaiadas, foi 

medida a área que forma a figura de cada gráfico e verificado que a menor área de  

empacotamento é a da argamassa de 20%, seguida das argamassas de 15%, 5% e, por 
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último, a de 10%. Conforme essa análise, a argamassa com 20% de substituição parcial de 

cimento por cinza de biomassa da cana-de-açúcar e a utilização de areia reciclada em 100% 

na mistura foi a que apresentou melhor empacotamento, uma vez que, nesse caso, a curva 

ficou mais próxima à curva de Andressen modificado, que é a ideal para o empacotamento 

das partículas da argamassa colante. Essa aproximação da curva ideal aumenta a resistência 

à compressão, devido a uma reação de hidratação e ao efeito do empacotamento 

(CORDEIRO et al., 2009). 

 

4.3.2  - Estado fresco 

 

Para uma análise do comportamento das argamassas no estado fresco, estas 

foram submetidas aos ensaios de mesa de consistência flow table, squeeze-flow, tempo em 

aberto, deslizamento e massa unitária, conforme apresentado a seguir. 

 

4.3.2.1 – Teste de consistência – “Table Flow” e “Squeeze Flow” 

 

As argamassas ArgP1 e ArgP2 são argamassas de mercado com grande 

aceitação nas obras realizadas em todo o Brasil. 

A ArgP0 é a argamassa de partida, que servirá de padrão de partida para as 

outras argamassas com o seu respectivo acréscimo de cinza. A argamassa de partida teve 

como parâmetro comparativo as argamassas de mercado ArgP1 e ArgP2, respectivamente, 

gerando assim as argamassas Arg5%, Arg10%, Arg15% e a Arg20%, às quais foi 

adicionada a quantidade de cinza de biomassa de cana-de-açúcar em substituição parcial do 

cimento utilizado para sua confecção, conforme cada percentual indicado. Além disso, 

houve a substituição total da areia lavada de rio por areia artificial originária da britagem de 

rocha calcária.  

Durante o ensaio de “table flow”, foi adicionada água na argamassa de partida 

(ArgP0) até que esta apresentasse consistência com uma variação de ± 1 cm em relação às 

argamassas de mercado ArgP1 e ArgP2. Foi analisada também a consistência de forma 

visual da argamassa de partida ArgP0, verificando-se que a consistência obtida no ensaio de 

“table flow” se aproximava da constatada nas argamassas padrão de mercado, ou seja, ela 
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estava com a mesma trabalhabilidade quando movimentada com a colher de pedreiro e 

desempenadeira dentada. 

O índice da mesa de consistência “table flow” foi utilizado para determinar a 

quantidade de água a ser acrescentada na mistura para cada argamassa estudada, com o 

intuito de manter a consistência das argamassas estudadas próxima à encontrada nas 

argamassas padrão de mercado, nas quais a consistência de aplicação utilizada durante o 

espalhamento e a formação da espátula dentada garantem que as argamassas tenham 

aproximadamente a mesma trabalhabilidade da que é usada pelos pedreiros nas obras.  

A quantidade de água utilizada nas argamassas mercado foi a estabelecida 

pelo seu fabricante, especificada na embalagem do produto.   

Os teores de água e os índices de consistência para as argamassas são 

apresentadas na tabela 4.4. 

Tabela 4.4: Índice de consistência flow table e teor de água utilizada na 

confecção da argamassa. 

Argamassas Flow Table 

(cm) 

Teor de água (ml/kg) 

Arg P0 20,5 200 

220 

220 

Arg P1 20,5 

Arg P2 21,0 

Arg 5% 20,5 200 

Arg 10% 20,5 200 

Arg 15% 21,0 200 

Arg 20% 20,5 200 

 

Com base nos resultados apresentados na tabela 4.4, segundo os quais se 

constata que as argamassas que possuem variação nos percentuais de cinza apresentam 

índices de consistência muito próximos uma das outras, esse comportamento pode ser 

atribuído à cinza que, em substituição parcial ao cimento, manteve as mesmas características 

granulométricas em relação ao percentual de finos na mistura. Outro fato relevante é a 

presença do aditivo utilizado em todos os traços, já que este influencia diretamente no índice 

de consistência das argamassas (OLIVEIRA, 2004). Com base na quantidade de água obtida 

no ensaio de consistência, foi utilizada a mesma proporção de água para o ensaio de 

squeeze-flow. Os ensaios de cada argamassa foram executados após 15 min de maturação, 

contados a partir da adição de água em cada mistura. Os resultados desses ensaios são 

apresentados nas figuras 4.12 a 4.15. 
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Figura 4.3: Gráfico de squeeze-flow argamassa de 5% de cinza. 
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Figura 4.3: Gráfico de squeeze-flow argamassa de 10% de cinza. 
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Figura 4.3: Gráfico de squeeze-flow da argamassa de 15% de cinza. 
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Figura 4.3:  Gráfico de squeeze-flow da argamassa de 20% de cinza. 
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Na Figura 4.16, são apresentados os resultados do ensaio de squeeze-flow 

para todas as argamassas estudadas. Verifica-se que todas as argamassas desenvolvidas 

neste trabalho apresentam deformações superiores às argamassas de mercado, exceto a 

argamassa Arg5%. Esse comportamento indica uma maior facilidade de espalhamento na 

hora da aplicação das argamassas colantes desenvolvidas, o que pode estar ligado 

diretamente à granulometria da areia de britagem de calcário e da cinza de bagaço de cana. 

Vale ressaltar que, de acordo com o comportamento apresentado na Figura 4.16, não é 

visível o estágio I, no qual o material se comporta como um sólido, destacando-se os 

estágios II e III (CARDOSO, JOHN et al., 2009). No estágio II, o deslocamento é 

intermediário, com deformação plástica ou fluxo viscoso; já no estágio II, ocorre grande 

deslocamento com enrijecimento por deformação. 
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Figura 4.3: Gráfico de squeeze-flow das argamassas 

 

 

No estágio II, a compressão faz com que ocorra a deformação da argamassa, 

possibilitando que, nesse trecho, seja analisado o comportamento para aplicação e 

espalhamento da argamassa. Essas deformações ocorrem sem que haja um aumento de força 

de compressão no ensaio, o que indica a facilidade ou não do manuseio da argamassa pelos 

pedreiros (COSTA,2006). Com isso, constata-se que as argamassas apresentam a 
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trabalhabilidade muito próxima, quando manuseadas com a colher de pedreiro e 

desempenadeira dentada, o que foi confirmado pelo ensaio de table flow, na tabela 4.3. Já no 

estágio III, é visível o aumento de carga de compressão para que haja deslocamento, o 

conjunto se encontra mais tensionado e as partículas do agregado estão mais próximas umas 

das outras, bem como o atrito entre esses componentes interfere nesse aumento da força 

empregada no ensaio. Nesse estágio, a argamassa se caracteriza pelo comportamento de 

aplicação e de acabamento, em que se tem grande dificuldade, devido a altas cargas durante 

o ensaio (COSTA, 2006). 

Segundo (CARDOSO, JOHN et al., 2009), durante o ensaio de squeeze-flow, 

a argamassa é comprimida e, devido a essa ação, deforma radialmente, fluindo e, logos após, 

para de fluir, gerando uma elevação da carga; quando começa a fluir novamente, a carga 

aplicada cai, devido ao atrito entre a placa da prensa e a argamassa, bem como ao 

mecanismo interno de deformação e ao fluxo do material durante o ensaio. Essa oscilação 

ocorre repetitivamente e é bastante perceptível durante o ensaio de squeeze-flow. Esse 

fenômeno pode ser facilmente observado na figura 4.17, no gráfico de squeeze-flow de todas 

as argamassas ensaiadas. Essas oscilações durante o ensaio mostram altos níveis de 

cisalhamento interno da argamassa ensaiada. Os parâmetros a serem analisados pelo ensaio 

de squeeze-flow são nível da carga (tensão), perfil da curva em função do deslocamento, 

identificação de estágios de comportamento e ocorrência de oscilação nas curvas. 

 

A análise da Figura 4.17 facilita a compreensão do comportamento reológico 

da argamassa em diferentes situações durante a aplicação, desde a condição inicial de 

repouso até um nível elevado de deformação, cisalhamento e restrição geométrica durante a 

aplicação. 
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 Figura 4.3: Gráfico de squeeze-flow das argamassas 

 

Na figura 4.17, verificam-se as cargas obtidas durante a deformação de 3 mm 

e 7 mm, respectivamente, no intervalo que está compreendido o estágio II, em que o 

deslocamento é intermediário com deformação plástica ou fluxo viscoso, e os resultados 

obtidos da força, caracterizando o comportamento reológico das argamassas estudadas e 

mostradas na tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5: Caracterização comportamento reológico das argamassas estudadas 

Caracterização do comportamento reológico 

 Argamassa colante 

Arg 

P1 

Arg 

P2 

Arg 

P0 

Arg 

5% 

Arg 

10% 

Arg 

15% 

Arg 

20% 

Carga máx. de compressão- Squeeze  

desloc. 3 mm (N) 
16 23 4 18 7 19 26 

Carga máx. de compressão- Squeeze  

desloc. 7 mm (N) 
74 47 20 52 26 52 67 

Tensão de escoamento (N/m²) 2.037 2.928 509 2.292 891 2.419 3.310 

 

Com os resultados da tabela 4.5, verifica-se a reologia de todas as 

argamassas, que apresentaram, segundo os resultados do ensaio, um grau de facilidade de 

espalhamento muito próximo umas das outras, com exceção da Arg10%, que teve uma 
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tensão de escoamento bem menor em relação às demais. A verificação dessa variação na 

reologia só foi possível com o ensaio de squeeze flow, já que o ensaio de flow table, com 

relação às argamassas colantes, não mede as características reológicas por causa do seu 

poder de aderência na mesa durante o ensaio. 

A argamassa Arg20% obteve um valor maior na tensão de escoamento em 

comparação com as outras argamassas estudadas, requerendo, portanto, maior esforço 

durante sua aplicação com a espátula dentada. Lembramos que, durante a confecção de todas 

as argamassas, foram mantidas as mesmas quantidades de aditivo para todos os traços 

estudados, sendo a única diferença a quantidade de cinza em substituição ao cimento. 

É importante ressaltar o efeito, no empacotamento, relativo ao 

comportamento reológico das argamassas, segundo o qual quanto maior for a distância de 

separação entre as partículas que compõem o sistema, maior será sua fluidez (CARDOSO, 

JOHN et al., 2009). Com isso, foi comprovado que as argamassas que possuem melhor 

empacotamento resultaram em argamassas com maior esforço durante sua aplicação. A 

arg10% ocasionou uma tensão de escoamento menor. Logo, essa argamassa deve apresentar 

maior facilidade de espalhamento durante sua aplicação em comparação com as outras três 

argamassas com cinza. As argamassas Arg5% e Arg15% apresentaram uma tensão de 

escoamento bem próxima uma da outra, juntamente com a argamassa de mercado ArgP1. Já 

a Arg20% apresentou uma tensão de escoamento próxima à da ArgP2. Verificou-se que as 

argamassas estudadas apresentaram comportamento reológico bem próximo ao das 

argamassas mais utilizadas no mercado brasileiro (ArgP1 e ArgP2), o que indica que as 

substituições feitas não influenciaram de forma negativa no comportamento desses produtos. 

 

4.3.2.2 – Classificação das argamassas conforme NBR 14.081-3:2012 

 

Após a definição dos traços das argamassas estudadas e a obtenção da 

quantidade de água a ser acrescentada na mistura, partiu-se para a classificação das 

argamassas, segundo a NBR 14.081-3:2012. Para classificar as argamassas estudadas com 

relação às condições mínimas exigidas por norma, foram realizados ensaios de 

deslizamento, tempo em aberto, resistência de aderência com cura normal, resistência de 

aderência com cura submersa e resistência de aderência com cura em estufa. Os resultados 

obtidos nos ensaios estão apresentados na tabela 4.6, a seguir. 
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Tabela 4.6: Ensaio das argamassas colantes estudadas conforme NBR 

Resultados dos ensaios 
Argamassa colante 

ArgP1 ArgP2 ArgP0 Arg5% Arg10% Arg15% Arg 20% 

NBR 14081-5:2012  

Deslizamento (mm) 

Limite < 2,00 mm 
< 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 

NBR 14081-3:2012  

Tempo em aberto 15 min  

Limite > 0,50 MPa 

(MPa) 

0,60 0,65 0,65 0,52 0,55 0,63 0,55 

NBR 14081-4:2012  

Resistência de aderência cura normal  

Limite > 0,50 MPa 

(MPa)  

1,00 0,90 1,00 0,70 0,75 0,95 0,80 

NBR 14081-4:2012  

Resistência de aderência cura submersa  

Limite > 0,50 MPa 

(MPa) 

0,75 0,70 0,75 0,53 0,55 0,73 0,60 

NBR 14081-4:2012  

Resistência de aderência cura em estufa  

Limite > 0,50 MPa 

(MPa) 

0,70 0,65 0,48 0,31 0,32 0,44 0,35 

 

De acordo com os resultados obtidos e observando-se os critérios de 

classificação das argamassas segundo a NBR 14.081-1:2012, todas as argamassas estudadas 

foram classificadas como argamassa colante tipo AC–I. A argamassa Arg15% obteve os 

melhores resultados entre as argamassas colantes ensaiadas com adição de cinza de 

biomassa de cana-de-açúcar, conforme resultados apresentados na tabela 4.6. Foi realizado, 

em todas as argamassas, o ensaio de aderência com cura em estufa conforme NBR 14081-

4:2012, tendo a Arg15% apresentado, mais uma vez, o melhor resultado, faltando apenas 15 

Kgf de carga no ensaio de aderência com cura em estufa para essa argamassa colante ser 

classificada como AC-II. Esse comportamento da Arg15 pode ser atribuído ao melhor 

balanceamento percentual entre a quantidade de cinza adicionada e a quantidade de 

hidróxido de cálcio liberado durante o processo de hidratação do cimento. 
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4.3.2.3 – Massa unitária da argamassa no estado fresco 

 

No ensaio de massas unitárias das argamassas estudadas no estado fresco, os 

resultados estão apresentados na tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7: Massa unitária da argamassa no estado fresco 

Material 
Massa unitária 

(g/cm³) 

Argamassa com 

areia artificial 1,66 -1,69 

 

 

4.3.3 Estado endurecido 

 

A caracterização no estado endurecido das argamassas foi obtida por ensaios 

de resistência à tração na flexão, resistência à compressão e massa unitária no estado 

endurecido. Apesar de não serem ensaios normatizados para argamassas colantes, foram 

executados nas argamassas estudadas com a finalidade de avaliar as características finais do 

produto obtido, além de servirem como parâmetro de comparação com as argamassas de 

mercado. 

 

4.3.3.1 Resistência à tração na flexão  

 

Os resultados da resistência à tração na flexão são apresentados na figura 

4.18. Observa-se que, à medida que se aumenta a quantidade de cinza da biomassa nas 

formulações, ocorre um aumento da resistência à tração na flexão até o percentual de 15%. 

Esse resultado pode estar ligado à reação total da cinza de biomassa com o produto da 

reação da hidratação do cimento, Ca(OH). O Hidróxido de Cálcio liberado durante o 

processo de hidratação do cimento é um composto fraco e solúvel que, uma vez em contato 

com a cinza da biomassa e em presença de água, gera reações químicas denominadas 

pozolânicas, que consistem na formação de outros compostos mais resistentes, estáveis e 

insolúveis, conhecidos esquematicamente como “C–S–H”. 

No que se refere ao percentual de 20% de adição de cinza da biomassa,        

pode-se observar uma queda no valor da resistência à tração na flexão. Esse comportamento 
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pode estar relacionado à diminuição da quantidade de Ca(OH) durante o processo de 

hidratação do cimento, já que, à medida que se adiciona a cinza de biomassa, é retirado do 

traço o mesmo percentual em massa de cimento. Dessa forma, o excedente de cinza de 

biomassa não contribuirá para um ganho real de resistência à tração, pois atuará como carga 

inerte na argamassa. Vale ressaltar que, para todas as misturas, foi mantida a relação 

água/cimento. Os resultados obtidos no ensaio de resistência à tração na flexão em todas as 

argamassas apresentadas na figura 4.18 foram melhores que os das argamassas de mercado 

ArgP1 e ArgP2, que obtiveram 3,87 MPa e 2,81 Mpa, respectivamente, o que vem a 

corroborar com a possibilidade da substituição parcial do cimento pela cinza da biomassa e 

pela substituição total da areia quartzosa pela areia artificial resultante da britagem do 

calcário. 
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Figura 4.3: Ensaio de flexão das argamassas colantes estudadas 

 

 

Os resultados obtidos, quanto à flexão, em todas as argamassas apresentadas na 

figura 4.18 foram melhores que os das argamassas de mercado ArgP1 e ArgP2, que 

obtiveram 3,87 MPa e 2,81 Mpa, respectivamente. 
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4.3.3.2 Resistência à compressão axial 

 

Com base nos resultados obtidos no ensaio de resistência à compressão axial, 

apresentados na figura 4.19, verificou-se que, à medida que se aumenta o percentual de 

cinza de biomassa em substituição ao cimento, ocorre um aumento na resistência à 

compressão axial. Dos resultados obtidos, a argamassa com percentual de 20% (Arg20%) 

apresentou o melhor resultado em relação aos das outras misturas de argamassa estudadas. 

Esse comportamento pode estar diretamente ligado às características granulométricas da 

cinza de biomassa e da areia artificial resultante da britagem do calcário, uma vez que a 

combinação dessas granulometrias proporcionou uma diminuição dos vazios existentes na 

mistura, melhorando o grau de empacotamento desta, como apresentado anteriormente pelo 

referido ensaio. Dessa forma, comprova-se que as argamassas estudadas apresentam sua 

resistência à compressão melhorada quanto maior for o grau de empacotamento da mistura. 

Os melhores resultados são atribuídos às argamassas com 15 e 20%, estando estes superiores 

aos das argamassas de |mercado (ArgP0 e ArgP1). 
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Figura 4.3: Resistência à compressão das argamassas colantes estudadas 
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4.3.3.3 Massa específica da argamassa no estado endurecido 

 

Na tabela 4.8, são mostrados os resultados da massa específica da argamassa no 

estado endurecido das argamassas estudadas: 

 

Tabela 4.8: Propriedades físicas da argamassa endurecida 

Material Massa específica 

(g/cm³) 

Argamassa 

endurecida 1,82 a 1,74 

 

 

 

4.3.4 Análise de fases por difração de raios X 

 

As figuras 4.20 a 4.23 apresentam os resultados das análises de fases por 

difração de raios x das argamassas com substituição parcial do cimento pelo CBC, nas 

proporções de 5%, 10%, 15% e 20 % em massa do cimento. Pode-se observar que, em todos 

os percentuais de substituição do cimento pela cinza de biomassa de cana-de-açúcar, ocorre 

a presença do   C-S-H, composto responsável pela resistência mecânica à compressão das 

argamassas. De acordo com o resultado da resistência à compressão, observou-se que sua 

melhor resposta foi com 20 % de cinza de biomassa de cana-de-açúcar. Esse fato pode ser 

explicado pela quantidade de cinza de biomassa de cana-de-açúcar, que contribui para a 

formação de C-S-H bem cristalizado, o que pode ser verificado pela intensidade dos picos 

do difratograma de  raios x correspondente, e o percentual excedente contribui para o 

empacotamento, diminuído assim os vazios e aumentando a resistência mecânica à 

compressão. Essa situação pode ser corroborada pelo resultado de ensaio de resistência à 

tração, em que o percentual de 15 % de cinza de biomassa de cana-de-açúcar obteve o maior 

valor, ou seja, a partir de 15 %, a tendência de contribuição à resistência pela cinza de 

biomassa de cana-de-açúcar não está ligado somente à formação de C-S-H e sim ao 

empacotamento da argamassa. De uma maneira geral, os difratogramas de raios x das 

argamassas colantes vêm a confirmar o potencial pozolânico da cinza de biomassa de cana-

de-açúcar. Como consequência do seu uso na indústria, consegue-se uma diminuição do 

passivo da empresa geradora desse produto e a minimização dos custos, com a obtenção das 

matérias-primas da indústria de argamassas colantes, contribuindo assim com a redução dos 
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prejuízos sociais e ambientais causados pelas atividades de exploração e beneficiamento de 

matérias-primas para a produção do cimento. 
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Figura 4.3: DRX da argamassa 5% CBC 
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Figura 4.3: DRX da argamassa 10% CBC 
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Figura 4.3: DRX da argamassa 15% RBC 
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Figura 4.3: DRX da argamassa 20% RBC 
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CONCLUSÕES 

 

A cinza de biomassa da cana-de-açúcar se enquadrou como pozolana Classe E, 

conforme norma NBR 12.653:2012, nos requisitos químicos. Com base nos resultados e 

observando os critérios de classificação das argamassas segundo a NBR 14.081-1:2012, 

todas as argamassas estudadas foram classificadas como argamassas colante industrializadas 

tipo AC–I.  Dessa forma, as argamassas estudadas atingiram o objetivo principal, ou seja, 

mostrou-se que é viável a substituição parcial do cimento Portland por cinza de biomassa de 

cana-de-açúcar em argamassa colante, além da possibilidade da substituição total da areia 

natural pela areia artificial resultante da britagem do calcário.  

A mistura de 15% de cinza de biomassa demonstrou os melhores resultados em 

relação aos outros traços estudados, embora todos tenham atendido a todas as especificações 

previstas pela norma em vigor. A argamassa Arg15% foi a que apresentou os melhores 

resultados em seu conjunto, embora tenha também sido classificada como AC-I. Pode se 

atribuir esse resultado ao melhor balanço percentual entre a cinza de biomassa e a 

quantidade de hidróxido de cálcio gerado durante a hidratação do cimento, o que contribui 

diretamente com o comportamento do processo de reação do CBC adicionado na argamassa 

de cimento Portland, que, ao reagir com o hidrogênio presente na água, forma H4SiO4 e os 

íons dos ácidos silícicos, até atingir uma concentração de equilíbrio.    

A inclusão tanto da areia artificial quanto da cinza de biomassa favorece a 

redução dos custos finais de produção, sem comprometer o seu desempenho. O ganho 

ambiental com este estudo pode chegar a 15% de cimento a menos produzido por ano 

somente para atender à produção de argamassa colante, bem como à diminuição de 

aproximadamente 15% de emissão de CO2, que deixam de ser lançados na atmosfera durante 

a produção do cimento. 
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PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base no que foi apresentado, sugerem-se algumas propostas de 

desenvolvimentos para trabalhos futuros: 

 Estudo de argamassas convencionais, utilizando o CBC e a areia artificial 

de britagem do calcário em proporções maiores de substituição do cimento 

pelo CBC, uma vez que se observou a contribuição positiva deste em 

relação ao aumento da resistência mecânica à compressão;   

 Avaliação das argamassas colantes com outros tipos de adições minerais 

em substituição do cimento; 

 Análise de desempenho térmico das argamassas colantes com adições 

minerais; 

 Avaliação de durabilidade das argamassas colantes com outros tipos de 

adições minerais. 
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