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RESUMO 

 

Atualmente no mercado são ofertados, em lojas de materiais de construção, aditivos 

impermeabilizantes que oferecem a impermeabilização de argamassas. Esses aditivos têm como 

principal finalidade reduzir a permeabilidade para evitar a umidade e a infiltração de água na 

argamassa. A partir disso, o presente estudo teve como objetivo verificar a eficiência de aditivos 

impermeabilizantes, ofertados na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, na impermeabilização da 

argamassa de assentamento e se modificam o desempenho da argamassa. Para isso, foram 

realizados ensaios a partir de corpos de prova moldados que avaliaram a absorção de água por 

capilaridade (NBR 9779, 2012; NBR 15259, 2005), absorção de água por imersão (NBR 9778, 

2009), resistência à tração na flexão (NBR 13279, 2005) e a resistência à compressão (NBR 

13279 (2005); NBR 7215 (2019). Realizaram-se ensaios a partir de quatro argamassas com 

adição de aditivos impermeabilizantes e uma argamassa de referência, sem a adição de aditivo. 

Para a efetivação dos ensaios, foram moldados cinco corpos de prova para cada tipo de 

argamassa, utilizando areia, água, cimento e aditivo impermeabilizante. Quanto aos resultados, 

em relação à absorção de água da NBR 9778 (2009), as argamassas B, C e D apresentaram 

maior absorção de água por imersão em comparação à argamassa de referência. Já, quanto à 

absorção de água por capilaridade, conforme a NBR 9779 (2012) e NBR 15259 (2005), as 

argamassas com adição de aditivos demonstraram menor absorção quando comparadas a 

argamassa de referência. Na resistência à tração na flexão e resistência à compressão, conforme 

a NBR 13279 (2005), as argamassas A, C e D apresentaram melhora de ambas as resistências 

em comparação à argamassa de referência. Já, nos ensaios de resistência a compressão da NBR 

7215 (2019), apenas as argamassas C e D apresentaram aumento da resistência. Conclusão: a 

partir dos resultados, conclui-se que alguns aditivos impermeabilizantes foram eficientes na 

impermeabilização da argamassa de assentamento, assim como modificaram o desempenho da 

argamassa. 

 

Palavra-chave: Aditivo impermeabilizante; argamassa; absorção de água; resistência. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O foco desta pesquisa está nos aditivos impermeabilizantes para prevenção de 

patologias associadas à água, elemento essencial para a construção civil em diversas etapas, 

mas que também pode ser prejudicial em algumas circunstâncias. Segundo Leal (2004 apud 

DARDENGO, 2010), “as patologias mais ocorrentes em edificações brasileiras com mais de 

quatro anos de idade são decorrentes da deficiência nas impermeabilizações”. 

As construções em contato com o solo sofrem com os efeitos da umidade, a água que 

sobe no revestimento, vem através da umidade natural do solo. Considerando que existem três 

mecanismos fundamentais de fixação da umidade (higroscópica, condensação e capilaridade), 

a capilaridade é a principal delas, ocorrendo com facilidade em decorrência do material ser 

poroso e estar em contato com a água na fase líquida (PEIXOTO et al., 2008). 

As tecnologias vêm avançando num ritmo excepcionalmente rápido na área de materiais 

para construções. Deste modo, as técnicas de execução têm contribuído para o declínio da 

qualidade das construções civis, fazendo com que o número de patologias tenha aumentado. 

Entende-se que, com o aumento da velocidade das construções, tenha-se pouco controle sobre 

a qualidade dos materiais e serviços empregados, bem como sobre a qualidade da mão de obra 

utilizada (SILVA; JONOV, 2011). 

Deste modo, os problemas patológicos podem ocorrer em qualquer momento, seja em 

alguma etapa construtiva ou após a conclusão de uma edificação. Os problemas podem ser 

atribuídos a vários fatores, como ao conjunto construtivo utilizado ou a alguma falha na 

construção. A origem do problema pode ocorrer desde o projeto, pela qualidade dos materiais, 

falhas de controle tecnológico, falta de alguma etapa construtiva, mão de obra não qualificada 

para a execução da etapa, falta de gestão e de responsáveis pela fiscalização, utilização da 

edificação fora do que foi projetado ou pela falta de manutenção (CAPELLO et al., 2010). 

Para que se possam controlar melhor os efeitos da umidade, existem no mercado 

materiais hidrofugantes que permitem tornar a argamassa de assentamento impermeável. Os 

aditivos impermeabilizantes são repelentes a absorção capilar ou redutores de permeabilidade, 

portanto neste trabalho será testado alguns desses aditivos impermeabilizantes/hidrofugantes a 

absorção por capilaridade, utilizando os ensaios normatizados. 
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1.1. Área e delimitação do tema 

 

A argamassa de assentamento é utilizada em obras da construção civil, sendo o método 

construtivo mais utilizado nas edificações residenciais, comerciais e industriais. No comércio 

da região são ofertados alguns tipos de aditivos impermeabilizantes que são repelentes a 

absorção capilar ou redutores de permeabilidade, utilizados em argamassas ou concreto para 

impermeabilizar, evitando assim o surgimento de patologias causadas pela água. Para tanto, 

tendo em vista que são muitos os problemas patológicos que podem surgir, e que este possui 

grande influência sobre a vida útil de uma obra, a melhor forma de prevenção é a 

impermeabilização (MACCARI, 2010). 

Os aditivos para concreto e argamassa são incorporados nas misturas de cimento, água, 

areia e brita, proporcionando melhores características, ampliando a qualidade e minimizando 

as desvantagens da mistura, alterando assim suas propriedades. Desta forma, os sistemas de 

impermeabilização na construção civil são processos utilizados para proteger as diversas áreas 

de uma edificação contra a ação deletéria de fluídos, que podem comprometer os elementos 

construtivos do mesmo (NBR 9575, 2010). 

Entende-se como parte do estudo, que a adição de aditivos impermeabilizantes na 

argamassa de assentamento terá como efeito poucas mudanças quanto a resistência mecânica, 

ou seja, em propriedades que não se referem a permeabilidade e absorção de água. Contudo, 

espera-se que os resultados sejam satisfatórios em suas propriedades e que as argamassas 

garantam a impermeabilização. 

 

1.2. Justificativa 

 

Sempre se almeja alcançar novas tecnologias e materiais que contribuam para o aumento 

da durabilidade frente aos agentes agressivos que possam prejudicar as edificações. Para tanto, 

existem vários tipos de aditivos com características impermeabilizantes 

hidrofugantes/cristalizantes que podem ser adicionados à argamassa, bem como há aqueles que 

já estão acrescentados em argamassas industrializadas. 

Contudo, existem inúmeros tipos e marcas, sendo que a maioria dos fornecedores não 

apresenta as informações técnicas dos produtos e com isso dificulta a escolha do melhor produto 

para a execução de uma argamassa de assentamento com baixa permeabilidade e absorção de 

água. Portanto, se visa verificar o desempenho dos principais aditivos ofertados nas lojas de 
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materiais de construção da região e se atendem os requisitos das normas técnicas estabelecidas, 

comparando os diferentes tipos de aditivos entre si. 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Verificar a eficiência de aditivos impermeabilizantes, ofertados na cidade de Santa Cruz 

do Sul-RS, na impermeabilização da argamassa de assentamento e se modificam o desempenho 

da argamassa. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

a) verificar a eficiência dos diferentes tipos de aditivos impermeabilizantes quanto à 

absorção de água por capilaridade na argamassa de assentamento, observando para um mesmo 

traço e diferentes aditivos; 

 

b) analisar a influência dos aditivos em relação ao desempenho mecânico, conforme a 

NBR 13279 (2005); 

 

c) determinar se os aditivos estudados atendem aos critérios da norma NBR 16072 

(2012), referente à resistência a tração na flexão, resistência à compressão e absorção de água 

por capilaridade; 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Argamassa 

 

Segundo Maciel et al. (1998), a argamassa é uma mistura homogênea de agregados 

miúdos (areias), aglomerantes e água, assim podendo ou não ser misturados aditivos químicos 

e minerais em sua composição, tendo propriedade de aderir e endurecer. O mesmo pode ser 

produzido e dosado in loco ou em centrais dosadoras. A argamassa é utilizada para 

revestimentos e argamassas de assentamento de alvenarias, assim como para proteger em 

relação aos agentes agressivos em água e gases, sendo um isolador térmico e acústico. 

Do mesmo modo, a NBR 13281 (2005), conceitua a argamassa como uma “mistura 

homogênea de agregado (s) miúdo (s), aglomerante (s) inorgânico (s) e água, contendo ou não 

aditivos, com propriedades de aderência e endurecimento, podendo ser dosada em obra ou em 

instalação própria (argamassa industrializada)”. Conforme Ceotto, Banduk e Nakakura (2005), 

essa tecnologia é utilizada há muitos anos, sendo usada desde a idade média para a construção 

de alvenarias e revestimentos. Nessa época, sua composição era de uma mistura homogênea de 

agregados miúdos. 

A argamassa é utilizada nos sistemas construtivos que tenham como objetivo proteger 

a edificação contra as ações de intempéries em seu ambiente. A mesma deve apresentar um 

isolamento térmico e acústico, resistir também às variações dimensionais da alvenaria em 

exercício e dar estanqueidade a superfície (CARASEK, 2010). 

A sua capacidade de aderência é verificada a partir da possibilidade em que a argamassa 

tem de resistir às tensões normais e tangenciáveis atuantes na interface com a base. Sua 

ancoragem é feita pela pasta aglomerante nos poros da base, assim, uma parte da água de 

amassamento contendo aglomerante é absorvido pela base, ocorrendo assim a secagem e o seu 

endurecimento (BAÍA; SABBATINI, 2001). 

A NBR 16072 (2012) salienta que, para que uma argamassa seja impermeável à água, 

deve ser constituída de agregados minerais inertes, cimento e aditivo, cujo desempenho deve 

estar dentro dos parâmetros estabelecidos pela tabela 1. Além disso, sua função também é a de 

resistir a álcalis e ácidos dissolvidos nas águas pluviais e apresentar reduzida absorção de água 

por capilaridade. 
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Tabela 1 – Requisitos e critérios de desempenho de uma argamassa impermeável em 

relação a uma argamassa convencional 
Requisitos Variação Ensaio 

Resistência de ruptura à 

compressão 

7 dias < 20% NBR 13279 (2005) 

28 dias < 20% NBR NM 9 (2003) 

Resistência à tração na flexão 28 dias < 20% NBR 13279 (2005) 

Tempo de pega 

Início 
Não mais do que uma hora, 

antes nem de 1:30  depois 
NBR 10787 (2011) 

Fim 
Não mais do que uma hora, 

antes nem de 1:30  depois 

Absorção por capilaridade 28 dias Máximo de 50% NBR 9779 (2012) 

Resistência à penetração de 

água sob pressão 
120h Mínimo 5 m.c.a. NBR 10787 (2011) 

Tensão de aderência 28 dias Mínimo 0,3 MPa NBR 15258 (2005) 

Variação de consistência 1h Máximo 10% NBR 13276 (2005) 

Fonte: adaptada da NBR 16072 (2012). 

 

2.1.1. Componentes da argamassa 

 

2.1.1.1. Cimento 

 

O cimento Portland tem a propriedade aglomerante, que ocorre pela reação quando 

entra em contato com a água. Sendo assim, a principal contribuição do cimento na argamassa 

é, sobretudo, quanto à resistência mecânica, apesar de ter partículas finas que contribuem para 

a retenção de água na mistura e para a plasticidade. Apesar de ser o principal aglomerante, se 

estiver em excesso, maior será a retração, mas por outro lado maior será a aderência da 

argamassa (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2002). 

É necessária uma data recente de fabricação do cimento e que as suas qualidades estejam 

bem descritas na embalagem. Sua caracterização é um pó fino de origem mineral originado da 

calcinação de misturas de argila e calcário submetido a altas temperaturas, denominada 

“clinquer”, com mais adições de escoria de alto-forno, materiais pozolânicos, gesso e materiais 

carbonáticos (MACCARI, 2010).  

Segundo Yazigi (2002), os constituintes fundamentais do cimento Portland são: cal 

(CaO), sílica (SiO2), aluminia (Al203), uma determinada proporção de magnésia (MgO) e uma 

pequena proporção de anidrido sulfúrico (SO3) adicionado após a calcinação afim de retardar 

o tempo de pega do produto.  

Ao escolher o tipo de cimento considera-se o que se deseja em relação ao tempo de 

desforma, cura do concreto ou argamassa, necessidades de resistência mecânica e química. Os 

tipos de cimento mais utilizados são os cimentos CP I, CP II, CPIII e CP IV. Já, para o uso dos 
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cimentos CP III (alto forno) e CP IV (pozolânico) se devem verificar o tempo de início e fim 

de pega, para que não afete o serviço em questão (SOUZA, 1998). 

 

2.1.1.2. Água  

 

A água é a matéria prima presentes em todas as fases da obra, desde a fabricação de 

argamassas, concretos e de algumas fabricações de tintas. A água está presente em todas as 

etapas construtivas, desde a compactação do solo, na cura do concreto e argamassa e ainda na 

própria limpeza da obra (SALOMÃO, 2012). 

A água é quem concretiza todas as reações entre os diversos componentes na mistura, 

com a função de participar da reação de hidratação do cimento na composição da argamassa. A 

água é o principal recurso utilizado pelo pedreiro para regular a consistência da argamassa, para 

assim atingir o ponto ideal para a trabalhabilidade que desejar, devendo sempre ser obedecido 

o traço pré-estabelecido. É importante que não se utilize água contaminada ou com excesso de 

sais solúveis ou substâncias inorgânicas, sendo aceito somente o uso de água potável 

(NEVILLE, 1997). 

 

2.1.1.3. Areia 

 

A areia utilizada para a produção da argamassa é originária de rios, cava ou britagem 

(areia de brita, areia artificial). Sendo assim, o agregado miúdo utilizado na produção de 

argamassa de origem mineral possui o diâmetro entre 0,06 e 2,0 mm. A granulometria do 

agregado possui enorme influência nas proporções de aglomerantes e água a serem utilizados 

nas misturas, assim, quanto mais fino for o agregado, maior será o consumo de água em seu 

amassamento. Deste modo, haverá uma menor resistência mecânica se não for ajustado o 

aglomerante, sendo causado por excesso de retração por secagem da argamassa (CAPORRINO, 

2015). 

Segundo Fernandes (2008), a massa específica tem relação com a massa e o volume do 

agregado, assim esse dado é utilizado nas dosagens de concretos e argamassa, sendo assim 

determinada a quantidade de volume que cada material apresenta na mistura e também os 

índices de vazios do material. 
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2.1.1.4. Aditivos 

 

Os aditivos são substâncias que podem ser adicionadas nas argamassas para melhorar 

algumas de suas propriedades, seja no estado fresco ou endurecido. Os aditivos são adicionados 

em pequenas quantidades na mistura da argamassa, sendo expressamente especificada em 

porcentagem. Ao utilizar o aditivo procurasse melhorar alguma propriedade, como diminuir a 

retração por secagem e aumentar a aderência, a plasticidade para ter uma melhor 

trabalhabilidade, a retenção de água e a base (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO 

PORTLAND, 2002). 

Aditivos, mesmo em pequenas quantidades, podem modificar algumas propriedades da 

argamassa, como melhorar o desempenho e adequá-las a determinadas condições, sendo sua 

função simplesmente melhorar as características específicas das misturas. Assim, há diversos 

tipos de aditivos químicos com diferentes funções, como aumento da plasticidade, retardo ou 

acelerador de pega, entre outros (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

Os aditivos são definidos pela NBR 13529 (2013) como produto adicionado à argamassa 

em pequena quantidade para melhorar uma ou mais propriedades no estado fresco ou 

endurecido. 

 

Tabela 2- Aditivos usados em argamassas 

TIPO DE ADITIVO FUNÇÃO 

Redutor de água (Plastificante) 
Melhorar a trabalhabilidade da argamassa sem alterar a 

quantidade de água. 

Retentores de água 

Reduzir a evaporação e a exsudação de água da argamassa 

fresca e conferir capacidade de retenção de água a sucção por 

bases absorventes. 

Incorporadores de ar 

Formar microbolhas de ar, estáveis, homogeneamente 

distribuídas na argamassa, aumentando a trabalhabilidade e 

atuando a favor da permeabilidade. 

Retardador de pega 
Retardar a hidratação do cimento proporcionando um tempo 

maior de utilização. 

Aumentadores de aderência Proporcionar aderência química ao substrato. 

Hidrofugantes 
Reduzir a absorção de água da argamassa, mas não a tornando 

impermeável e permitindo a passagem de vapor d’água. 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (2002). 

 

Para Bauer, Salomão e Filho (2015), as argamassas que possuírem um valor baixo de 

absorção de água podem comprovar a presença de aditivos hidrofugantes ou aditivos 

incorporadores de ar. 
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2.2 Patologias causadas pela absorção de água 

 

A umidade é a principal responsável pelas patologias nas construções e isso acontece 

durante toda a vida das matérias em todo o seu conjunto. A umidade é a causa da metade de 

todos os defeitos associados à construção civil, de acordo com Killip e Cheetham (1984 apud 

SELVARAJAH; JOHNSTON, 1995). Hussein (2013) ressalta que “as patologias que surgem 

do excesso de umidade estão em grande número presente nas construções, e que, os gastos são 

muito maiores para implantação dos sistemas de impermeabilização depois dos danos 

formados, do que previamente”. 

Nos ambientes que apresentam uma umidade relativa baixa ocorre de uma forma mais 

rápida a evaporação, porém quando a umidade relativa é alta esse processo se torna mais lento 

e favorece o aumento da umidade. O processo de secagem da parede tem influência sobre a 

insolação e o coeficiente de absorção da radiação, ambos alteram superficialmente a 

distribuição da temperatura. Esta influência é percebida em paredes iguais e com orientações 

geográficas diferentes, onde cada parede tem uma incidência solar e ventilação que causam a 

diferença na progressão da umidade (SILVA, 2013). 

Thomas (1989) relata que os materiais de algumas construções são passíveis de 

variações de temperaturas e higroscópicas. O autor ainda ressalta que a quantidade de água 

absorvida pode ser originária de dois fatores: estrutura de porosidade e a capilaridade dos 

materiais. Assim, as mudanças higroscópicas causam alterações nas dimensões dos materiais 

porosos e com o aumento da umidade ocasionam dilatação e retração, assim causando tensões 

que provocam fissuração dos materiais. 

Fissuras e trincas em uma edificação podem ser entendidas como a ruptura do material, 

ocorrendo por uma ação mecânica ou físico-química, sendo a única diferença o tamanho da 

fenda. A dificuldade para descobrir a causa das fissuras consiste em que as mesmas podem 

surgir a qualquer tempo nas edificações (GOLÇALVES, 2015). Com a infiltração de água, os 

materiais se expandem causando fissuras e trincas, sendo alguns lugares mais propensos ao 

fenômeno, como a base das paredes, as platibandas, os cantos desprotegidos, entre outros 

(CASTRO; MARTINS, 2014). 

A NBR 15575 (2013) define a patologia como a “não conformidade que se manifesta 

no produto em função de falhas no projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na 

montagem, no uso ou na manutenção, bem como problemas que não decorram do 

envelhecimento natural”. Estruturas bem planejadas e executadas tendem a reduzir as 

patologias, apesar das estruturas sempre sofrerem deterioração com o tempo. Martins (2006) 
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observou em seu estudo que, após uma empresa de seguros francesa realizar uma pesquisa sobre 

dez mil situações de sinistros, as principais causas de patologias foram por falhas de execução 

(43%), falhas de projetos (43%), má utilização (8%) e por materiais usados indevidamente ou 

de qualidade inferior (6%). 

Uma das patologias mais verificadas em edificações é causada pela umidade, 

ocasionada por infiltrações da água presente nas edificações, seja ela pela chuva, pelas águas 

subterrâneas ou de vazamentos hidráulicos e sanitários (UEMOTO, 1988). A água em 

abundância nas fachadas gera muitos problemas, podendo ser observado manchas, 

descoloração, fissuração, lixiviação, redução de isolamento térmico, entre outros 

(CASARECK, 2010). 

A umidade por capilaridade ocorre em uma parede quando sua impermeabilização 

chegou ao fim de sua vida útil, quando foi mal executada e quando os materiais utilizados 

chegaram ao fim. Quando há uma grande incidência de umidade em prédios históricos, entende-

se que a impermeabilização já não desempenha mais a sua função (PEIXOTO; TORRES; 

GUIMARÃES, 2008). As manifestações patológicas causadas pela falta ou pela falha da 

impermeabilização nas edificações ocasionam o aparecimento de bolores, fissuras, 

eflorescências e descolamentos (NBR 9575, 2010).  

Já, as cristalizações de sais de soluções aquosas podem acontecer nas edificações mais 

modernas como também nas mais antigas (RODRIGUEZ; GONÇALVES, 2007). Uma das 

principais causas da degradação de materiais como tijolo é a cristalização que ocorre na 

superfície do revestimento (eflorescência) ou sob o revestimento (criptoflorescência). Os poros 

desse material sofrem pressão devido ao transporte de sais, aumentando o volume quando se 

cristalizam, sendo este o motivo da degradação do material (SILVA, 2013). 

Eflorescência tem como significado a formação de depósito salino na superfície de 

alvenaria, sendo resultado pela exposição de intempéries. A eflorescência é constituída por sais 

de metais alcalinos (sódio e potássio) e alcalino-terresos (cálcio e magnésio), sendo solúveis ou 

parcialmente solúveis em água. O elemento estando saturado com água da chuva ou do solo 

terá os sais dissolvidos, com isso migrando para a superfície, podendo ser por evaporação ou 

por água, e se depositando na base do elemento, tornando um depósito de salino (UEMOTO, 

1988). 

Entende-se que a infiltração por capilaridade é um fenômeno como ascensão da água 

nas paredes da edificação através da tensão superficial. Essa tensão está diretamente relacionada 

a viscosidade do fluído, sendo assim a ascensão capilar se dá pelos capilares oriundos das 

descontinuidades dos materiais que se utiliza na construção civil. Na estrutura dos materiais há 
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uma rede de espaços cheios de ar, que vão se enchendo de água, que tende a se deslocar pelos 

espaços vazios dentro da argamassa ou do material utilizado (VERÇOZA, 1985).  

Com toda absorção de água, há também os sais existentes no ambiente e também nos 

próprios materiais utilizados, em que são dissolvidos pela água e transportados através dos 

poros das alvenarias para níveis mais altos. Sendo assim, quando evaporar haverá a presença 

de cristalização destes sais que fecharam os poros existentes, fazendo com que aumente o nível 

da umidade. É possível observar visualmente as patologias causadas pela infiltração por 

capilaridade, as quais provocam manchas nas regiões próximas do solo, bolores, eflorescências, 

entre outros, conforme fotografia 1. 

 

Fotografia 1 - Patologias causadas pela infiltração por capilaridade 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2019). 

 

Segundo Peres (2001), a solução para as patologias causadas pela umidade é muito 

complexa. Ressalta-se que esses problemas sempre aparecem combinados com mais de uma 

manifestação ao mesmo tempo. Do mesmo modo, Roque (2009) ressalta que problemas 

causados pela umidade tem como consequência o caráter funcional da construção, o 

desconforto aos usuários e ainda em casos extremos pode afetar até a saúde de seus moradores, 

danificando equipamentos, bens presentes nos interiores das construções, além de diversos 

prejuízos financeiros. 

Deste modo, para evitar problemas de cristalização de sais nas alvenarias deve-se 

protegê-las /da água, evitando a entrada e facilitando a sua saída. As medidas de prevenção 
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estão na preocupação com as fundações, para que se possa evitar que elas sejam um veículo de 

transferência da água do solo para as alvenarias (MARREIROS, 2007). 

 

2.3 Impermeabilização 

 

Segundo a NBR 9575 (2010), a impermeabilização é indispensável na construção civil, 

tendo uma influência direta na qualidade e durabilidade das edificações. O sistema de 

impermeabilização pode ser definido a partir de produtos e serviços que podem proteger as 

construções contra a passagem de fluídos, sendo eles de vapores ou umidades. A vida útil das 

construções depende da eficiência desse sistema, sendo que, se executado no início da obra, 

tem um custo aproximado de 2% a 3% do custo total da edificação. Porém, com a ausência da 

impermeabilização, o reparo das futuras patologias causadas pela infiltração pode causar um 

custo adicional enorme (MARINHO, 2016). 

Um dos sistemas construtivos para a impermeabilização é o aditivo impermeabilizante, 

sendo a impermeabilização rígida. As argamassas de revestimentos com aditivos 

impermeabilizantes são utilizadas em áreas internas, com a intenção de reduzir a absorção e o 

transporte de água, reduzindo a permeabilidade e agindo sobre a estrutura capilar da pasta de 

cimento. Contudo, as argamassas possuem propriedades distintas por causa de sua fabricação 

(DAFICO; CAVALCANTE; ALMEIDA, 2005). 

Sendo assim, o sistema de impermeabilização são processos utilizados para a proteção 

das edificações, sendo o utilizado na construção civil para proteger as diversas áreas de uma 

edificação contra a ação deletéria dos fluídos que podem comprometer os elementos 

construtivos (NBR 9575, 2010). Os materiais a serem escolhidos na impermeabilização 

dependem das características das edificações especificadas no detalhamento do projeto, bem 

como dos critérios técnicos de escolhas adequadas. Os produtos oferecidos têm desempenhos 

diferentes entre produtos escolhidos e diferentes moldes de aplicações (GRANATO, 2013).  

Tomaz e Silva (2016) informam que os impermeabilizantes são utilizados de acordo 

com as ações construtivas impostas, sendo dividido em dois grupos: rígidos e flexíveis. 

 Impermeabilizantes rígidos: devem ser usados em locais sem exposição ou variação 

de temperatura, como exemplo, banheiros lavatórios, entre outros. Deve ter em sua composição 

argamassa de cimento, areia e aditivos impermeabilizantes. Esse tipo de impermeabilizante não 

suporta movimentações da estrutura, se houver perde a sua eficiência (GRANATO, 2013). 

 Impermeabilizantes flexíveis: são indicados para locais com movimentações e 

variações de temperatura como exemplo em lajes, piscinas, reservatórios elevados, entre outros. 
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São compostos de mantas ou membranas asfálticas, membranas acrílicas, membranas de 

polímero modificado. Assim, por ser um material flexível, admite a fissuração de 

movimentações das estruturas (RIGHI, 2009). 

Segundo a NBR 9575 (2010), a argamassa impermeável com aditivo hidrófugo é um 

"tipo de impermeabilização não industrializada aplicada em substrato de concreto ou alvenaria, 

constituída de areia, cimento, aditivo hidrófugo e água, formando um revestimento com 

propriedades impermeabilizantes". Sendo uma impermeabilização de natureza rígida, ou seja, 

não suporta movimentações em sua estrutura sem fissurar ou trincar. 

 

2.4 Estanqueidade 

 

A estanqueidade é uma propriedade relacionada à absorção capilar de sua estrutura 

porosa e as fissuras da camada de argamassa já em seu estado endurecido. Há vários fatores 

que influenciam a estanqueidade do revestimento, como as proporções de materiais utilizados 

e a sua natureza, as técnicas de execução, espessura utilizada, a base onde é aplicada a 

argamassa e o tipo de fissuração existente (SOUZA, 2008). 

Em toda a vida útil da edificação, a água sempre permanece interferindo nas edificações. 

Tudo isso tem influência devido às chuvas, a umidade do ar e até mesmo a do solo que passam 

para as fundações e alvenarias. Assim, para que se mantenha a estanqueidade e durabilidade 

das edificações, é preciso que se adotem, ainda em fase de projeto, as técnicas construtivas, 

como por exemplo, pingadeiras, molduras e rufos, para que possa dissipar a concentração de 

água em alguns pontos específicos. Além disso, é necessário adotar um sistema de 

impermeabilização e drenagem, tudo isso para que se possa ter durabilidade (SALOMÃO, 

2012). 

 

2.5 Transporte da umidade  

 

Há uma complexidade em entender os fenômenos que proporcionam o transporte da 

umidade, sendo mais de um mecanismo de interferência nesse processo, podendo ocorrer em 

diferentes formas da água, seja em fase gasosa ou líquida. É possível estudar o transporte da 

umidade considerando dimensões microscópicas, em níveis de poros, e ainda subdividindo o 

processo, fazendo com que isso facilite o entendimento da interação da estrutura porosa dos 

materiais utilizados nas edificações (MENDES, 1997). 



21 

 

Segundo Salomão (2012), as análises dos fenômenos de transporte da água estão 

diretamente conectadas pelo formato e tamanho das estruturas porosas dos materiais, sendo 

assim a permeabilidade se torna dependente das condições de absorção de água desses 

materiais. Sabe-se que a degradação do concreto é justificada pelas várias formas de transporte 

de fluídos, sendo que uma maneira de contribuir com a durabilidade seria diminuir a 

permeabilidade do concreto. Segundo Helene e Andrade (2010, p. 931): 

 

A qualidade potencial do concreto depende da relação água/cimento e do grau de 

hidratação. São esses os dois principais parâmetros que regem as propriedades de 

absorção capilar da água, de permeabilidade por gradiente de pressão de água ou de 

gases, de difusividade da água ou dos gases, de migração elétrica de íons, assim como, 

todas as propriedades mecânicas, tais como: módulo de elasticidade, resistência à 

compressão, à tração, fluência, relaxação, abrasão e outras. 

 

O transporte em fase líquida acontece devido ao fator chamado capilaridade, em que a 

ação da gravidade e o efeito do gradiente de pressão no estado gasoso acontecem da difusão e 

movimentos convectivos (FREITAS, 1992). Na tabela 3, apresentam-se esquematicamente os 

mecanismos de deslocamento de umidade nos materiais conforme o estado físico em que se 

encontra a água. 

 

Tabela 3 - Mecanismos de deslocamento de umidade nos materiais 
Estado físico da água Forças que causam o deslocamento da água 

Líquido 

Capilaridade 

Forças externas: 

Inércia 

Gravidade 

Pressão do vento 

Gasoso (vapor) 
Difusão 

Convecção 

Fonte: adaptada de POLISSENI (1985). 

 

2.6 Transporte em fase líquida 

 

O transporte em fase líquida é um fluxo vertical de água, tendo origem no solo e 

ascensão na estrutura permeável dos materiais que possuem poros. As ascensões da capilaridade 

nas estruturas podem ter alturas diversas, isso dependendo da porosidade dos materiais 

utilizados. Segundo Pinto (1998), a capilaridade tem a capacidade de sucção da água quando 

estiver em contato com os espaços vazios dos materiais e com as dimensões da capilaridade e 

ângulos de contatos. Assim, tem-se a consequência direta da força de atração entre o fluído e o 

material, sendo uma força combinada entre os espaços vazios e as tensões superficiais da água, 
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em que as moléculas de água entram em contato com a superfície dos poros (SALOMÃO, 

2012). 

No entanto, a passagem de umidade além de apresentar a influência dos tipos de 

materiais utilizados, por causa das características desses materiais, sofre ainda com influências 

externas como as condições climáticas, temperaturas, umidades relativas, chuvas, ventos e 

radiação solar (PEIXOTO; TORRES; GUIMARÃES, 2008). 

A umidade com ascensão capilar possui duas fontes de alimentação, águas freáticas e 

superficiais, conforme a figura 1. As paredes podem apresentar contato com a água, pode ser 

abaixo ou a cima do nível freático, bem como podem ter contato com águas superficiais 

(PEIXOTO; TORRES; GUIMARÃES, 2008). 

 

Figura 1 - Representação da umidade de uma parede por águas freáticas e superficiais 

 
Fonte: Peixoto, Torres; Guimarães (2008). 

 

 

2.7 Transporte em fase gasosa 

 

Na figura 2, observa-se, de uma forma esquemática, a absorção de água em forma gasosa 

em uma superfície porosa, onde os espaços vazios são preenchidos, ocorrendo transferência de 

vapor por difusão, assim acontecendo a troca de líquidos por condensação. 
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Figura 2 - Absorção de água em forma gasosa 

 

Fonte: Mendes (1997). 

 

Para que a umidade possa se fixar no material, há três mecanismos principais: a 

higroscopicidade ou adsorção, a condensação e a capilaridade. A higroscopicidade avalia a 

capacidade do material fixar por adsorção dentro do poro dos materiais (TEIXERA, 2007).  

Segundo Freitas (1992), o grau de higrospicidade de um material pode variar da seguinte 

maneira:  

 Higroscópico - quando a quantidade de água fixada por adsorção é relativamente 

importante. Exemplo: o concreto celular e o gesso;  

 Não-higroscópicos - quando a sua massa é praticamente independente da 

umidade relativa do ambiente onde se encontra, exemplo: o barro vermelho;  

 Higroscopicidade - tem a relação da capacidade do material poder absorver a 

umidade.  

Materiais que tenham sais como nitratos, sulfatos, cloretos e carbonatos presentes na 

edificação, quando entram em contato com a água se deslocam para a superfície. Além desses 

sais se cristalizarem e mudarem de volume, eles causam decomposição do material local. Diante 

disso, os materiais que estão em locais secos não sofrem esse fenômeno, mas se a umidade 

relativa do ar estiver acima de 65% a infiltração ocorre por absorção (SANTOS et al., 2012). 

 Para que possa ocorrer a condensação é preciso que a pressão do vapor possa se igualar 

a pressão de saturação, assim possibilitando a condensação. Só será possível que aconteça se 
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existir diferença de umidade e temperatura nas extremidades dos materiais, sem isso não haverá 

intersecção entre as curvas de saturação. 

 

2.8 Capilaridade 

 

Umidade ascensional é definida com o fluxo de água no sentido vertical subindo em 

uma parede permeável (ALFANO et al., 2006). Peixoto, Torres e Guimarães (2008) mencionam 

que quando a água não encontra nenhum tipo de barreira que possa bloquear a sua migração 

proveniente do solo e se infiltrando através das paredes, pelo fato dos materiais serem porosos, 

esse fenômeno é conhecido como migração por capilaridade e pode causar danos a edificação. 

Na engenharia, a infiltração é umas das causas do surgimento de patologias nas 

edificações, estando relacionada com a água que penetra nos materiais. Essa umidade não 

desejada vai tornar o fator predominante para que ocorra corrosão em armaduras, que faz surgir 

fissuras, trincas e eflorescência, bolores, desplacamento de rebocos e alvenarias (SOUZA, 

2008). 

Define-se a umidade ascendendo quando o fluxo de água tem o sentido vertical, em que 

a água do solo vem e vai se infiltrando no interior dos materiais. A altura dessas infiltrações 

varia conforme as características dos materiais utilizados e suas estruturas porosas. A 

permeabilidade da quantidade de água vai depender da quantidade que estará em contato com 

a estrutura e também do clima da região onde estão localizados (MAGALHÃES, 2008). 

De acordo com Mehta e Monteiro (2008), "vazios capilares representam o espaço não 

preenchido pelos componentes sólidos da pasta de cimento hidratada". Estes representam uma 

rede de caminhos interligados, distribuídos aleatoriamente no interior do material, sendo 

possível a penetração de qualquer material em seu interior pelos espaços vazios, se espalhando 

pela rede capilar. 

De acordo com Paranhos, Vechia e Beltrame (2007): 

 

Capilaridade é o fenômeno de atração e repulsão onde se observa o contato dos 

líquidos com um sólido fazendo com que esse líquido suba ou desça, conforme molhe 

ou não a parede. A tendência de os líquidos subirem nos tubos capilares é chamada 

de capilaridade ou ação capilar, sendo isso consequência da tensão superficial. 

 

A umidade que vem do solo penetra diretamente nas fundações, vigas de baldrames e 

nas alvenarias das edificações, sendo causada por solos úmidos e falta de obstáculos que 

impeçam a progressão da umidade. Segundo o estudo realizado por Salomão (2012), observa-

se que não impermeabilizar as vigas baldrames ocasiona uma passagem maior de quantidade 
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de umidade para as alvenarias, diferente das vigas de baldrames que possuem uma 

impermeabilização. Com a tendência de a umidade subir para a alvenaria, deve-se 

impermeabilizar as fundações da alvenaria. Para Silva e Sales (2013), a principal causa de 

umidade nas paredes é causada por falta ou falha deste processo. Segundo Hussein (2013), 

também se deve impermeabilizar muros de arrimos, floreiras, reservatórios sobre o chão e 

demais estruturas em que a alvenaria esteja próxima ao solo. 

A NBR 9779 (2012) possibilita a verificação da absorção de água por capilaridade em 

algumas amostras de argamassa e concretos. Os tamanhos dos poros definem a ascensão capilar, 

assim como também a secagem e o congelamento da água. A argamassa possuindo uma vasta 

superfície interna resulta em diferentes formas de transportes da umidade por capilaridade. 

Segundo Wesolowska e Kaczmarek (2015), para se entender a capilaridade e seu 

comportamento detalhado em contato com a água, essa análise depende da microestrutura do 

material. Esses valores são de porosidade geral, distribuição da porosidade, sinuosidade dos 

poros, superfície e permeabilidade. 

O teor de ar incorporado à argamassa afeta a absorção capilar, que é reduzida pela 

presença de bolhas que impedem a passagem dos fluídos pelos canais capilares em concretos 

ou argamassas já endurecidos. Sendo assim, a aplicação do aditivo incorporador de ar implica 

numa melhora significativa da trabalhabilidade da argamassa em seu estado fresco, formando 

uma grande quantidade de microbolhas de ar independentes dentro da argamassa (ALVES, 

2002). 

Segundo Gewehr (2004), a grande maioria dos materiais utilizados nas edificações 

possui uma estrutura porosa, por onde a umidade se desloca, possuindo uma elevada 

capilaridade. Freitas et al. (2008) demonstram em seu trabalho que materiais com estrutura 

porosa fazem com que a água tenha uma capacidade de migrar por capilaridade, sem que o 

material tenha uma barreira que impeça esse deslocamento capilar como apresenta a fotografia 

2. Nappi (1996) ressalta que a ascensão da água na estrutura das edificações é inversa, sendo 

proporcional aos diâmetros dos poros. Deste modo, quanto menor o diâmetro dos poros, maior 

será o nível de água nas paredes. 
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Fotografia 2 – Infiltração por capilaridade 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2019). 

 

As fontes existentes de água, onde a umidade ascensional possa se manifestar nas 

edificações, são causadas pelo lençol freático ou pelas que estão nas superfícies. Assim, as 

manifestações patológicas que estão no lençol freático perduram ao longo do tempo em 

detrimento da alimentação da água, que é constante através dos lençóis freáticos. Já, nas fontes 

superficiais, os níveis de umidades variam conforme as chuvas e a quantidade significante de 

água (PEIXOTO; TORRES; GUIMARÃES, 2008). 

A figura 3 ilustra a umidade ascensional, devido ao fenômeno da capilaridade das 

argamassas e alvenaria. 
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Figura 3 – Efeito da umidade ascensional em uma parede residencial 

 
Fonte: Gratwick (1971). 

 

 

2.9 Aditivos impermeabilizantes 

 

Os aditivos impermeabilizantes são utilizados em argamassas e no concreto com o 

intuito de evitar danos à estrutura das edificações, danos estes causados pela umidade 

ocasionada pelas chuvas, umidades do solo, águas de infiltrações, entre outros. Os aditivos 

adicionados à mistura são sempre em porcentagens menores do que 5%, visando sempre 

melhorar algumas propriedades da argamassa (IZAGUIRRE et al., 2009). Destaca-se que os 

materiais têm uma alta capacidade de absorver água por capilaridade, e assim sofrem grandes 

mudanças volumétricas causadas por retração (IZAQUIRRE; LANAS; ÁLVARES, 2009). 

Segundo a NBR 16072 (2012):  

 

A argamassa impermeável deve apresentar absorção de água por capilaridade 

reduzida e resistir a álcalis e ácidos dissolvidos nas águas pluviais. A argamassa 

impermeável deve compor um sistema de impermeabilização que, em função das 

especificidades de aplicação, pode exigir proteção adicional. 

 

Essa norma informa que a aceitação do aditivo depende de seu desempenho em uma 

argamassa, como mostra as tabelas 4 e 5. Ainda se faz necessário a comparação entre argamassa 

convencional e outra com aditivo. Caso a argamassa com o aditivo seja melhorada como 

absorção de água por capilaridade, e ainda tiver os requisitos de resistência de ruptura à 

compressão, tempo de pega e tração na flexão, será considerada impermeável (tabela 1). 

O padrão a ser seguido para fabricação de aditivos, tanto sólidos quanto líquidos, foi 

estabelecido pela NBR 16072 (2012) de acordo com as tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4 – Critérios de desempenho de argamassa com aditivos impermeabilizantes 

Item Requisitos 
Critérios 

Métodos de ensaio 
Unidade Variação 

1 
Resistência a penetração de água 

sob pressão por 120 horas 
m.c.a mín. 5 ABNT NBR 10787 (2011) 

2 
Tensão de aderência, após 28 dias 

de cura 
MPa mín. 0,3 ABNT NBR 15258 (2005) 

3 
Variação da consistência após 1 

hora 
% máx. 10 ABNT NBR 13276 (2005) 

Fonte: adaptada da NBR 16072(2012). 

 

Tabela 5 – Requisitos e critérios de desempenho da argamassa com aditivo 

impermeabilizante 
 

Item 
Requisitos 

Critérios 
Método de ensaio 

Unidade Variação 

1 

Resistência de 

ruptura à 

compressão 

7 dias % ≤ 20 

ABNT NBR 13279 (2005) 
28 dias % ≤ 20 

2 
Resistência à tração na flexão 

após 28 dias 
% ≤ 20 

3 Tempo de pega 
Inicial H Não mais do que 1h antes 

nem 1h e 30 min depois 
ABNT NBR NM 9 (2003) 

Final H 

4 
Absorção por capilaridade, 

após 28 dias de cura 
% mín. 50 ABNT NBR 9779 (2012) 

Fonte: adaptada da NBR 16072 (2012). 

 

Tabela 6 – Variações permitidas 

Ensaio Aditivos líquidos Aditivos sólidos 

Ph ± 1,5 ± 1,5 

Teor de sólidos ± 8% ± 4% 

Massa específica ± 0,05 g/cm ± 0,05 g/cm 

Fonte: adaptada da ABNT 16072 (2012). 
 

Baumgart (1999) explica que sempre fará efeito o aditivo quando for dosado 

corretamente conforme as orientações dos fabricantes, sendo sua eficiência também ligada 

diretamente aos materiais utilizados para a fabricação da argamassa. De acordo com Cunha e 

Neumann (1979), os aditivos são reforços que trabalham para impermeabilizar o concreto e a 

argamassa, assim deve-se prever uma estrutura com uma porosidade muito fina, para que uma 

película higroscópica possa preenchê-la parcialmente. Para conseguir uma porosidade baixa 

precisa-se diminuir o fator água/cimento para diminuir a porosidade (BAUMGART, 1999). 

  Para bloquear os poros é preciso um produto capaz de penetrar na rede capilar do 

material, podendo preencher os poros e reagir quimicamente com os elementos, criando um 

obstáculo capaz de obstruir a passagem de água, exemplo disso são os aditivos cristalizantes. 

Segundo Takagi (2004), o tratamento químico cristalizante se define como um processo físico-

químico que tem como finalidade encher os espaços vazios do material e a capilaridade da 



29 

 

microestrutura do concreto, formando um processo catalítico de formações de cristais não 

solúveis e não tóxicos numa profundidade de cinquenta milímetros na estrutura de concreto, 

assim garantindo que não haja penetração de água por capilaridade. 

Para Bilesky et al. (2009), “os sistemas de impermeabilização do concreto por 

cristalização capilar são mais resistentes [...]. Isso é explicado pelo sistema de cristalização se 

integrar ao concreto, ou seja, não há filme superficial”. Uma particularidade importante dos 

produtos cristalizantes é a capacidade em colmatar fissuras de até 0,4mm de abertura, 

propriedade essa denominada de auto-cicatrização (BILESKY et al., 2009). A proposta dos 

aditivos cristalizantes consiste em se infiltrar por toda a rede capilar do material formando 

barreiras, diferentemente de proteções formadoras de películas (figura 4). 

 

 

Figura 4 – Funcionamento das reações de cristalização no poro capilar 

 
Fonte: Jantsch (2015). 

 

Também se pode impermeabilizar um revestimento argamassado com o uso de aditivos 

hidrófugo, que pode ser caracterizado como “um produto à base de cimentos e aditivos 

especiais, que possuem a propriedade de penetração por osmose nos capilares da estrutura, 

formando um gel que se cristaliza, incorporando compostos de cálcio estáveis e insolúveis” 

(VEDACIT, 2010). A NBR 9575 (2010) descreve que uma argamassa impermeável com aditivo 

hidrófugo é um "tipo de impermeabilização não industrializada aplicada em substrato de 

concreto ou alvenaria, constituída de areia, cimento, aditivo hidrófugo e água formando um 

revestimento com propriedades impermeabilizantes". 

Para Medeiros (2008), esses aditivos à base de silicone atuam revestindo a superfície 

dos poros, invertendo a polaridade da superfície de modo que os poros passem a repelir os 

líquidos. Costa (2008) explica que, mais do que afastar a água das superfícies, esses 
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impermeabilizantes também promovem o fechamento dos poros capilares por meio dos géis 

formados pelas reações, impedindo a penetração de água na argamassa pela redução da tensão 

capilar no sistema poroso. No entanto, na presença de fissuras, seus efeitos são ineficazes. Já 

para Righi (2009), devem-se utilizar outros tipos impermeabilizantes em conjunto com os 

hidrófugos, pelo fato de serem suscetíveis à fissuração causadas por movimentações da 

estrutura. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para que possa ser alcançada as expectativas da pesquisa proposta, foi elaborado um 

traço para argamassa em que foram executados e adicionados os aditivos ofertados em lojas de 

materiais de construção em Santa Cruz do Sul-RS, sendo sempre obedecido as normas para a 

realização dos ensaios. A pesquisa foi desenvolvida junto ao Laboratório de materiais da 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

A tabela 7 demonstra os ensaios que foram realizados em argamassas em estado 

endurecido, normas utilizadas, tamanhos dos corpos de prova, formato dos corpos de prova, 

número de corpos de prova utilizados para os ensaios e a idade em que foram ensaiados. Foram 

realizados cinco corpos de prova para cada traço com os aditivos utilizados e cinco para a 

argamassa de referência. 

  

Tabela 7 - Ensaios no estado endurecido 
Estado Descrição Norma Corpos de prova N° CP Idade 

Endurecido 

Determinação da 

absorção de água, índice 

de vazios e massa 

específica 

NBR 9778 (2009) 5x10 cm Cilindrico 5 28 dias 

Determinação da 

absorção de água por 

capilaridade 

NBR 9779 (2012) 5x10 cm Cilindrico 5 
28 dias 

NBR 15259 (2005) 4x4 cm Prismatico 5 

Determinação da 

resistência a tração na 

flexão e a compressão 

NBR 13279 (2005) 4x4 cm Prismatico 5 28 dias 

Determinar a resistência 

a compressão 

NBR  

7215 (2019) 
5x10 cm Cilindrico 5 28 dias 

Fonte: o autor, 2020. 

 

Os materiais utilizados na composição da argamassa de assentamento foram areia, 

fornecida comercialmente na região, água potável, cimento Portland CP IV e aditivos 

impermeabilizantes. O cimento utilizado foi o CP IV, por ser o mais utilizado em obras na 

região, sendo ensacado no varejo e fornecido em sacos de cinquenta quilos. 

Foram adquiridas quatro marcas distintas de aditivos impermeabilizantes ofertadas em 

lojas de materiais de construção na cidade de Santa Cruz do Sul/RS. O valor de custo dos 

aditivos e a quantidade de material na embalagem estão dispostos na tabela 8. 
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Tabela 8: Valor de custo dos aditivos impermeabilizantes 
Aditivo Custo Quantidade 

Aditivo A R$ 12,98 1 litro 

Aditivo B R$ 8,20 1 litro 

Aditivo C R$ 30,00 1 litro 

Aditivo D R$ 34,00 3,6 litros 

Fonte: o autor, 2020. 

 

3.1 Aditivos utilizados  

 

3.1.1. Aditivo “A” 

 

Para a produção da argamassa foi seguido à orientação da NBR 7215 (2019), em que a 

quantidade de água a ser seguida é de 300 gramas (g), devendo a mesma ser potável. Para a 

utilização do produto é recomendado que o cimento seja do tipo Portland e a areia média lavada 

e isenta de sais ou impurezas orgânicas. O preparo da argamassa que for produzida deve ser 

consumido no máximo em uma hora de trabalho, para que seja utilizada toda a argamassa 

preparada dentro desse período. 

O aditivo A tem em sua composição uma solução de silicato, sais inorgânicos, 

tensoativos, corante e biocida. Para o preparo da argamassa foi observado as proporções 

indicadas no rótulo da embalagem do aditivo, sendo utilizado o traço “C”, conforme a fotografia 

3. Utilizou-se o traço sugerido “C” indicado para argamassas de paredes e fachadas, em que a 

proporção do volume de aditivo e água é de uma porção do aditivo para quinze partes de água. 

Utilizou-se a quantidade de 281,3g de água potável e 18,7g do aditivo A, e demais materiais 

conforme a NBR 7215 (2019). 

 

Fotografia 3 – Aditivo A 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 
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A tabela 8 apresenta o valor do aditivo A, que teve o custo de R$12,98 para a quantidade 

de 1 litro, tendo em densidade um total de 1 kg em seu recipiente. A quantidade de aditivo 

utilizado foi de 18,7g e teve um custo por quantidade de aditivo utilizado em cada argamassada 

de R$0,25. 

 

3.1.2. Aditivo “B” 

 

O aditivo B é um impermeabilizante de pega normal, diluído na água de amassamento, 

sendo esta para concretos ou argamassas. No rótulo do aditivo B, observa-se que o aditivo está 

de acordo com a NB 279, que tem como objetivo: 

 

Estabelecer um sistema para a seleção da impermeabilização e local de seu emprego, 

para garantia da estanqueidade das partes construtivas sujeitas à ação de fluídos na 

construção, seja nova, reforma ou acréscimo de edificações, túneis, barragens e obras 

de arte. 

 

A norma NB 279 foi cancelada e substituída pela NBR 9575/2003, sendo a NBR 

9575/2003 posteriormente atualizada pela ABNT NBR 9575:2010. A NBR 9575:2010 tem 

como objetivo:  

Estabelecer as exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de 

impermeabilização, para que sejam atendidos os requisitos mínimos de proteção da 

construção contra a passagem de fluídos, bem como os requisitos de salubridade, 

segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes 

construtivas que a requeiram. 

 

 Conforme orientações do fabricante, descrito no rótulo do aditivo B apresentado na 

fotografia 4, é apontada uma proporção de 1;2;8, indicando que para cada 50 kg de cimento 

deve-se utilizar 2 kg de aditivo impermeabilizante B. Sendo assim, a quantidade total de 

cimento utilizado foi de 624g + 0,4g, conforme a NBR 7215 (2019). Considerando as 

proporções indicadas para o aditivo e o cimento, utilizou-se 24,9g de aditivo e 275,1 g + 0,2 g 

de água potável, bem como os demais materiais, conforme instruções anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=79173
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Fotografia 4 – Aditivo B 

 

Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

A tabela 8 apresenta o valor do aditivo B, que teve um custo de R$8,20 para a quantidade 

de 1 litro, tendo em densidade um total de 0,9 kg em seu recipiente. Considerando a quantidade 

de aditivo utilizado, que foi de 24,9g, o custo do aditivo utilizado em cada argamassada foi de 

R$0,23. Portanto, se for comparado o seu consumo por saco de cimento gastar-se-ia o valor de 

R$ 18,43. 

 

3.1.3. Aditivo “C” 

 

Ao analisar as instruções do rótulo do aditivo C, verifica-se que o mesmo tem como 

principais características: impermeabilizar com qualidade rebocos feitos com massa de pega 

normal; dispensar o uso de cal ou outro aditivo; eliminar trincas, fissuras ou canais contínuos; 

proporcionar ótima trabalhabilidade dispensando o uso de chapisco em revestimentos onde a 

base ofereça boas condições de aderência; aplicação muito mais leve e macia; evitar o 

surgimento de ondulações ou deformações no revestimento; seu baixo consumo e a propriedade 

de produzir argamassa com excelente trabalhabilidade possibilita impermeabilizar sem nenhum 

custo adicional; economizar insumos de pintura; não tóxico, não corrosivo, não inflamável e 

biodegradável, podendo ser manuseado normalmente. 

Conforme o fabricante, o aditivo C tem a capacidade de impermeabilização total da 

argamassa, sendo desenvolvido para impermeabilizar argamassas feitas com massa de pega 

normal, impermeabilizando a argamassa pelo processo de hidrofugação. Em contato com a 

água, fecham-se os poros da argamassa que evita a passagem da umidade. 

A principal utilização do aditivo é na argamassa de revestimento de paredes, 

assentamentos, revestimentos de reservatórios, túneis, piscinas, entre outros. Sua composição é 
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de produtos à base de estearatos, espessantes, emulsionantes, abietatos e lignanos. As instruções 

do rótulo do produto informam que a quantidade de aditivo C a ser utilizado é de 400g a cada 

50kg de cimento (fotografia 5). Portanto, respeitando as proporções indicadas, utilizou-se a 

quantia de 624g + 0,4g de cimento, 5g do aditivo C e 295g + 0,2g de água potável, e demais 

materiais dos ensaios. 

 

Fotografia 5 – Rótulo do aditivo C 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

Fotografia 6 – Aditivo C 

 

 Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 
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Na tabela 8 observa-se o valor do aditivo C, que teve um custo de R$30,00 a quantidade 

de 1 litro, sendo a sua densidade de 1 kg do produto em seu recipiente. A quantidade de aditivo 

utilizado para a produção da argamassa foi de 5g, sendo o custo do aditivo de R$ 0,15. Esse foi 

o aditivo com o menor custo de produção da argamassa. A partir disso, se for comparar o seu 

consumo por um saco de cimento gastar-se-ia o valor de R$ 12,02. 

 

3.1.4. Aditivo D 

 

O aditivo D é um impermeabilizante para utilização em concretos e argamassas, sendo 

sua ação realizada por hidrofugação do sistema capilar. A partir disso, permite-se uma melhor 

respiração dos materiais, tornando-os mais salubres. As propriedades e características do 

aditivo possuem uma densidade de 1,05g/cm³, possuindo uma cor branca e composição básica 

de silicatos. 

Conforme as orientações do fabricante, as condições climáticas e o tempo que fica 

armazenado o produto podem interferir na consistência do aditivo, deixando-o menos fluído. 

Porém, a sua qualidade não sofre nenhuma alteração, porque a quantidade de ingredientes ativos 

permanece constante segundo o fabricante. Além disso, o fabricando aconselha que deva ser 

realizado ensaios preliminares nas mesmas condições de onde a edificação será executada, para 

que assim verifique-se a compatibilidade com os materiais utilizados. Recomenda-se sem a 

utilização de cimentos novos e sem bolas de cimento hidratados, a areia deve ser média lavada 

e isenta de materiais orgânicos. O fabricante salienta que a relação água/cimento deve ser o 

mais baixo possível. 

Conforme o fabricante, o consumo do aditivo a ser utilizado para revestimentos de pisos 

e paredes é de 4% sobre a massa de cimento. Portando, utilizou-se 624g de cimento e, 

respeitando as proporções indicadas, a quantidade de 24,96g do aditivo impermeabilizante “D” 

conforme a fotografia 7. 

Conforme a tabela 8, o aditivo D, com quantidade de 3,6 litros, teve um custo de 

R$34,00, sendo a densidade em seu recipiente de 3,78kg. A partir disso, a quantidade de aditivo 

utilizado em cada argamassada foi de R$ 0,23. Se comparar o consumo por saco de cimento, 

haveria o custo de R$ 18,43 em aditivo. 
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Fotografia 7 – Aditivo D 

 

Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

  

3.1 Produção da argamassa e os corpos de prova 

 

Os materiais constituintes das argamassas foram dosados em massa, pesados com uma 

balança da marca Marte, modelo AC 10K, conforme mostra a fotografia 8. Foram misturados 

em uma argamassadeira mecânica de eixo planetário, seguindo as orientações e especificações 

da ABNT NBR 7215 (2019). 

 

Fotografia 8 – Pesagem de água 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 
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Segundo a NBR 7215 (2019), o traço a ser utilizado para a produção da argamassa é de 

300g + 0,2g de água potável (conforme a fotografia 8), 624g + 0,4g de cimento, 1.872g + 0,3g 

de areia, resultando em um traço de 1:3:0,48 (cimento, areia, relação água/cimento). A norma 

indica utilizar a areia normatizada, sendo uma fração de 468g + 0,3g de cada tipo de areia: areia 

grossa, areia média grossa, areia média fina e areia fina. No entanto, utilizou-se a areia média 

ofertada nas lojas de materiais de construção da cidade de Santa Cruz do Sul-RS, sendo a mesma 

utilizada na produção de argamassa de assentamento nas edificações locais.  

Já, para a execução dos corpos de prova, seguiram-se os seguintes passos: 

1º passo: adicionar toda a quantidade de água/aditivo no recipiente da argamassadeira e após 

adicionar todo o cimento. Nesse momento é acionado o cronômetro para a contagem de cada 

tempo de mistura; 

2º passo: depois de adicionado o cimento, ligar o misturador na velocidade baixa durante 30 

segundos; 

 

Fotografia 9 – Materiais utilizados 

 

Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

3º passo: em seguida adicionar a areia gradualmente no tempo de 30 segundos; 

4º passo: aumentar a velocidade do misturador para velocidade alta num período de 30 segundos 

(Fotografia 10); 
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Fotografia 10 – Misturador 

 

Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

5º passo: ao término dos 30 segundos, desligar o misturador pelo período de 1 minuto e 30 

segundos. Nos primeiros 30 segundos de repouso deve-se retirar a argamassa que está grudada 

nas laterais do reciente, e quando finalizado deixar a argamassa em repouso e coberta com um 

pano limpo e úmido, conforme a fotografia 11; 

 

 

Fotografia 11 – Descanso da argamassa 

 

Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 



40 

 

6º passo: ligar o misturador em velocidade alta durante 1 minuto; 

7° passo: para fazer o preparo dos moldes para receber a argamassa, passar uma camada leve 

de óleo mineral, para facilitar a desmoldagem dos corpos de prova; 

8° passo: fazer a moldagem dos corpos de prova imediatamente após a conclusão do 

amassamento da argamassa, como mostra a fotografia 12. 

 

Fotografia 12 – Preenchimento dos corpos de prova 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

3.2.1 Produção dos corpos de prova 4 x 4 x 16(cm) 

 

Para a produção dos corpos de prova 4 x 4 x 16(cm), foram utilizados os moldes 

apresentados na figura 5. A NBR 13279 (2005) menciona que os corpos de prova prismáticos 

deverão ter as dimensões de 4 x 4 x 16(cm).  

 

Figura 5 – Dimensões da forma dos corpos de prova 4 x 4 x 16 

 

Fonte: NBR 13279 (2005). 
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A argamassa no presente estudo foi desenvolvida conforme a descrição da NBR 7215 

(2019). As moldagens dos corpos de prova seguiram as orientações da NBR 13279 (2005), que 

consiste em preencher os moldes com a argamassa em duas camadas iguais, sendo aplicadas 

trinta quedas por meio da mesa de adensamento em cada camada (fotografias 13 e 14), para que 

ocorra seu adensamento e a argamassa ocupe todo o espaço do molde. Os corpos de prova 

permaneceram nos moldes por 48 horas, após esse período foram removidos dos moldes e 

deixados à temperatura ambiente, sem a sua exposição ao vento e ao sol.  

 

Fotografia 13 – Molde para corpos de prova prismáticos 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

Fotografia 14 – Mesa de adensamento 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 
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3.1.5 Produção dos corpos de prova 5 x 10 

 

Os moldes dos corpos de prova tiveram as dimensões de 50mm de diâmetro e 100mm 

de altura, e foram executados conforme descrito na NBR 7215 (2019). O molde foi composto 

de uma forma cilíndrica e com base, sendo observado o diâmetro interno de 50mm + 0,2mm, 

altura de 100mm + 0,5mm e soquete normatizado para o adensamento da argamassa, conforme 

figura 6. Para facilitar a desmoldagem dos corpos de prova, utilizou-se o desmoldante de origem 

sintética, sendo passado em toda a superfície dos moldes. 

 

Figura 6 – Forma e soquete normatizados 

 

Fonte: NBR 7215 (2019). 

 

A colocação da argamassa nos moldes foi executada logo após o tempo de amassamento, 

preenchendo assim os moldes em quatro camadas iguais com o auxílio de uma espátula para o 

seu preenchimento. Cada camada recebeu a quantidade de trinta golpes uniformes com o 

soquete normatizado, e após o total preenchimento dos moldes terminou-se a operação com a 
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rasadura do corpo de prova, retirando o excesso de argamassa. A fotografia 15 apresenta os 

corpos de prova recém moldados. 

 

Fotografia 15 – Corpos de prova recém moldados 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

A cura dos corpos de prova foi inicialmente ao ar durante 24 horas, após as 24 horas 

foram retirados os corpos de prova dos cilindros e colocados submersos em um recipiente com 

água, sendo retirados no dia do ensaio, após 28 dias. A fotografia 16 apresenta os corpos de 

prova submersos em água e a fotografia 17 apresenta os moldes retirados da água no dia do 

ensaio. 

 

Fotografia 16 – Cura dos corpos de prova submersos 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 
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Fotografia 17 – Corpos de prova após os 28 dias 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

3.2 Cimento Portland - determinação da resistência à compressão dos corpos de prova 

cilíndricos 

 

Ao executar o ensaio conforme a NBR 7215 (2019) é determinada a resistência à 

compressão dos corpos de prova, apresentando as tensões dos ensaios mecânicos de resistência 

à compressão. O ensaio é realizado quando os corpos de provas atingem a idade de 28 dias. 

Assim, pode-se comparar e verificar se houve alterações na resistência, causada pelo uso dos 

aditivos. 

Para execução dos ensaios utilizou-se a máquina de modelo Emic DL30000N com 

velocidade adequada conforme a NBR 7215 (2019). A fotografia 18 apresenta o momento do 

rompimento do corpo de prova por compressão. 

 

Fotografia 18 – Ensaio de compressão 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 
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A resistência à compressão individual é calculada em MPa para cada corpo de prova, 

dividindo a força de ruptura pela área nominal da seção do corpo de prova. Conforme a máquina 

utilizada para o ensaio, a resistência à compressão do corpo de prova ensaiado já é informada. 

Para calcular o Desvio Relativo Máximo deve-se dividir o valor absoluto da diferença entre a 

resistência média e a resistência individual que mais se afasta desta média, para mais ou para 

menos, pela resistência média e multiplicar este valor por 100. Obtendo assim o resultado em 

porcentagem. 

 A NBR 7215 (2019) informa que se o Desvio Relativo Máximo for superior a 6% deve-

se calcular uma nova média, em que se desconsidere o discrepante da amostra. Para que o ensaio 

seja válido, os resultados devem conter no mínimo três corpos de prova, e caso o Desvio 

Relativo Máximo ultrapasse os 6% com apenas três corpos de prova, deve-se refazer o ensaio 

novamente. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Resistência à compressão 

 

Na tabela 9 pode-se observar a resistência dos corpos de prova, tanto individuais, como 

a média e o Desvio Relativo Máximo. Os números com asteriscos (*) foram desconsiderados 

para que o Desvio Relativo Máximo não ultrapassasse os 6%, conforme a NBR 7215 (2019), 

observando para que cada tipo de argamassa tenha no mínimo três corpos de prova, para que o 

ensaio seja válido.  

 

Tabela 9 – Resistência à compressão (MPa) 

*: Resultados desconsiderados nos cálculos; DRM: Desvio Relativo Máximo. 

 Fonte: o autor, 2020. 

 

Pode-se analisar no gráfico 1 a diferença entre as médias de resistência à compressão 

entre os tipos de argamassas ensaiadas. As argamassas com os aditivos C e D obtiveram melhor 

resultado em relação à argamassa de referência, tendo a argamassa com o aditivo C apresentado 

resistência de 32,54 % a mais do que a argamassa de referência, sendo essa a que obteve o 

melhor desempenho no ensaio de compressão. 

Já as argamassas com aditivos A e B apresentaram menor resistência à compressão em 

comparação com a argamassa de referência, tendo a argamassa com aditivo A apresentando 

3,76% menor resistência que a argamassa de referência. A partir disso, os resultados apontam 

que o uso de aditivos impermeabilizantes modifica a resposta à resistência à argamassa. 

 

Gráfico 1 – Resistência à compressão e DRM 

 

Fonte: o autor, 2020. 

R A B C D

COMPRESSÃO (MPa) 19,39 18,66 18,98 25,7 22,65

DRM (%) 5,26 3,80 4,06 5,84 5,19
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Corpos de prova 1 2 3 4 5 Média DRM 

R 20,4 19,24 16,2* 19,38 15,19* 19,38 5,26% 

A 17,95 18,66 4,15* 18,91 16,93* 18,66 3,80% 

B 18,80 19,04 18,92 17,7* 19,75 18,98 4,06% 

C 27,20 25,70 25,25 25,29 25,90 25,7 5,84% 

D 24,61* 22,74 23,82 22,55 22,45 22,65 5,19% 
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Na tabela 10, pode-se analisar a questão do fator água/cimento para cada tipo de 

argamassa. Verifica-se que todas as argamassas com aditivos avaliadas apresentaram o fator 

água/cimento reduzido pelo fato de ter sido utilizado aditivos impermeabilizantes. 

 

Tabela 10 – Fator água/cimento 
Corpos de prova Água utilizada Água/cimento 

R 300 0,48 

A 281,3 0,45 

B 275,1 0,44 

C 295 0,47 

D 275,1 0,44 

Fonte: o autor, 2020. 

 

Ao fazer uma análise do fator água/cimento (tabela 10) e dos resultados obtidos de 

resistência à argamassa (gráfico 1), observa-se que a argamassa C apesar de apresentar o fator 

água/cimento próximo do de referência (0,47), apresentou maior resistência que a argamassa 

de referência (25,7 MPa e 19,39 MPa, respectivamente). Ainda, ao analisar a argamassa A, 

observa-se que a mesma apresentou redução em seu fator água/cimento (0,45) quando 

comparado a de referência (0,48), e obteve um valor de resistência inferior a argamassa de 

referência (18,66 MPa e 19,39 MPa, respectivamente). Já as argamassas B e D, obtiveram os 

menores valores de fator água/cimento, porém a argamassa B apresentou resistência menor e a 

argamassa D resistência maior quando comparadas com a argamassa de referência.  

 

4.2. Determinação da absorção de água, índices de vazios e massa específica 

 

A partir dos ensaios executados conforme a NBR 9778 (2009), foram determinados os 

índices de absorção de água por imersão, em que a água é conduzida e tende a ocupar os poros 

permeáveis do corpo de prova moldados, conforme a NBR 7215 (2019). A norma do ensaio 

orienta colocar os corpos de prova em uma estufa a uma temperatura de 105°C durante 72 horas 

para a sua secagem e assim determinar a massa seca (Msec). Após a conclusão da secagem dos 

corpos de prova, determina-se a massa seca por meio da pesagem dos corpos de prova em uma 

balança, conforme a fotografia 19. 
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Fotografia 19 – Pesagem do corpo de provas 

 

Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

Após a secagem determinou-se a saturação dos corpos de prova, deixando-os em 

condições submersas em água. Os corpos de prova foram colocados em um recipiente com 

água, deixando-os totalmente submerso durante 72 horas, tendo a água ocupado todos os 

espaços vazios dentro do corpo de prova, como mostra a fotografia 20. Após o período de 

imersão registrou-se a massa decorrida (fotografia 21). Para realizar a determinação da massa 

saturada (Msat), enxugou-se os corpos de prova com uma toalha retirando o excesso de água, e 

realizou-se a pesagem de cada corpo de prova. 

 

Fotografia 20 – Corpo de prova submerso 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 
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Fotografia 21 – Pesagem do corpo de prova 

 

Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

  

Após determinada a massa saturada (Msat), colocou-se os corpos de prova em um 

recipiente, para serem levados à ebulição, sendo os mesmos fervidos durante o período de 5 

horas. Após o período de fervura, deixou os corpos de prova submersos na água até atingirem 

a temperatura de aproximadamente 23°C. Nesse momento, foi realizada a pesagem dos corpos 

de prova em uma balança hidrostática (Mf), representada na fotografia 22. Lembrando que uma 

balança hidrostática é um mecanismo experimental destinado ao estudo da força de impulsão 

exercida por líquidos sobre os corpos neles imersos. 

 

Fotografia 22 – Pesagem do corpo de prova em uma balança hidrostática 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 
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A partir do processo citado, se obtêm os resultados de absorção, índices de vazio, massa 

específica da amostra seca, massa específica da amostra saturada e a massa específica real. Na 

tabela 11, observam-se os cálculos utilizados para a obtenção dos resultados. 

 

Tabela 11 – Cálculos para obtenção de resultados 
Tipo Cálculo Observação 

Absorção de água por imersão 𝐴 =
𝑚𝑠𝑎𝑡 − 𝑀𝑠

𝑀𝑠
 𝑋 100 

msat = massa do corpo de prova 

saturado. 

ms = massa do corpo de prova seco em 

estufa. 

Índice de vazios (Iv), em 

porcentagem 
Iv =

𝑚𝑠𝑎𝑡 − 𝑚𝑠

𝑚𝑠𝑎𝑡 − 𝑚𝑓
 𝑋100 

msat = massa do corpo de prova 

saturado. 

ms = massa do corpo de prova seco em 

estufa. 

mf = é a massa da amostra saturada 

imersa em água após fervura (em g). 

Massa específica da amostra seca 

(𝜌𝑠) 
ρs =  

𝑚𝑠

𝑚𝑠𝑎𝑡 − 𝑚𝑓
 

msat = massa do corpo de prova 

saturado. 

ms = massa do corpo de prova seco em 

estufa. 

mf = é a massa da amostra saturada 

imersa em água após fervura (em g). 

Massa específica da amostra 

saturada (𝜌𝑠𝑎𝑡) 
ρsat =  

msat

𝑚𝑠𝑎𝑡 − 𝑚𝑓
 

msat = massa do corpo de prova 

saturado. 

ms = massa do corpo de prova seco em 

estufa. 

Massa específica real da amostra 

(𝜌𝑟) 
ρr =

𝑚𝑠

𝑚𝑠 − 𝑚𝑓
 

ms = massa do corpo de prova seco em 

estufa. 

mf = é a massa da amostra saturada 

imersa em água após fervura (em g). 

Fonte: adaptada da NBR 9778 (2009). 

 

O ensaio de absorção de água por imersão é um procedimento que faz com que a água 

tenda a se conduzir para os poros permeáveis, assim preenchendo os espaços vazios e tornando 

a amostra saturada com água. O índice de vazios corresponde à relação entre o volume de poros 

e o volume do corpo de prova. Já, a massa específica tem relação com a massa seca do material, 

seu volume total e a massa real, excluindo os poros permeáveis. 

A tabela 12 contém os valores dos resultados obtidos, utilizando as fórmulas 

apresentadas na tabela 11. Utilizaram-se cinco corpos de provas para a determinação da 

absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica seca, saturada e real das 

argamassas estudadas. 
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Tabela 12 – Índices da NBR 9778 (2009) 

Corpos de 

prova 

Absorção 

(A) 
Índice de vazios (Iv) 

Massa específica da amostra 

Seca (ƿs) Saturada (ƿsat) Real 

R 6,39% 13,16% 2,06 2,52 2,37 

A 4,78% 9,94% 2,09 2,43 2,32 

B 6,95% 13,50% 1,93 2,40 2,25 

C 10,08% 19,91% 1,98 2,72 2,47 

D 10,63% 20,55% 1,93 2,69 2,43 

Fonte: adaptada da NBR 9778 (2009). 

 

Ao observar a média dos resultados no gráfico 2, verifica-se que quanto maior o índice 

de vazios maior é a sua absorção de água por imersão. Entre as argamassas avaliadas, a que 

apresentou o índice de absorção mais alto foi a argamassa D, tendo 10,63% de absorção e um 

índice de vazios de 20,55%, assim demonstrando uma absorção maior entre todas as outras 

argamassas. Já a argamassa A foi a que apresentou menos espaço vazio em sua massa, 

apontando 9,94% de índice de vazios, logo, a absorção de água indicou apenas 4,78%. A 

argamassa A também apresentou massa seca de 2,09 gramas, sendo a maior entre as argamassas 

avaliadas, massa específica saturada de 2,43 gramas e massa específica real de 2,32 gramas. 

Ao comparar a argamassa A com a argamassa de referência, verifica-se que sua absorção 

foi 25,19% menor e o seu índice de vazios 24,47% menor que a da argamassa de referência, 

conforme a tabela 13. 

 

Gráfico 2 – Resultados dos Índices da NBR 9778 (2009) 

Fonte: o autor, 2020. 
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Tabela 13 – Alterações em relação a argamassa de referência (%) 

Argamassa Absorção 
Índice de 

vazios 

Massa específica da amostra 

Seca (ƿs) 
Saturada 

(ƿsat) 
Real 

A -25,19 -24,47 1,45 -3,57 -2,11 

B 8,76 2,58 -6,31 -4,76 -5,06 

C 57,74 51,29 -3,88 7,94 4,22 

D 66,35 56,15 -6,31 6,75 2,53 

Fonte: o autor, 2020. 

 

Ao analisar os resultados, observa-se que há uma relação direta entre os índices de 

vazios e a absorção de água dos corpos de provas, estando a absorção associada a porosidade 

total da argamassa endurecida. A partir dos resultados entende-se que as argamassas não devem 

estar em contato direto com a água, pois, o índice de absorção de água das argamassas B, C e 

D foi mais elevado do que a argamassa de referência, tendo as mesmas absorvido uma 

quantidade maior de água em comparação à argamassa que não possui aditivo 

impermeabilizante. 

Contudo, os corpos de prova com adição do aditivo A, absorveram menos água em 

relação à argamassa de referência, diferente das argamassas com aditivo B, C e D, que 

apresentaram índices de vazios mais altos e massa específica seca mais baixa do que a 

argamassa de referência. 

A massa específica seca dos corpos de prova representa a relação entre a sua massa seca 

e o seu volume total. Estão inclusos todos os seus poros permeáveis e impermeáveis. Nesse 

ensaio, a maior parte das argamassas apresentaram redução em sua massa seca quando 

comparadas a argamassa de referência, com exceção da argamassa A, que apresentou 2,09g de 

massa seca, mais do que a argamassa de referência (2,06g). A partir disso, entende-se que as 

massas se alteraram em decorrência da adição dos aditivos. 

 

4.3 Determinação da resistência à tração na flexão e a compressão 

 

Os ensaios foram feitos conforme a NBR 13279 (2005) para determinar a resistência à 

tração na flexão e a resistência à compressão da argamassa. A aparelhagem utilizada para a 

execução do ensaio foi: corpos de prova prismáticos de 4 x 4 x 16 cm, apresentados na 

fotografia 23; mesa de adensamento; régua metálica; espátula; máquina para ensaios de 

resistência; dispositivo de carga; cronômetro; e utensílios para laboratório. 
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Fotografia 23 – Corpos de prova prismáticos 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

Quando os corpos de prova atingiram 28 dias, foram feitas as rupturas dos mesmos. 

Assim, foram submetidos os corpos de prova para determinar a resistência à tração na flexão e 

compressão apoiando os corpos de prova conforme a NBR 13279 (2005) (fotografia 23 e figura 

7). Em seguida aplicou-se uma carga de 50 ± 10N/s até que se obteve a ruptura da amostra. 

 

Figura 7 – Dimensões para aplicação do ensaio, resistência à tração na flexão e 

compressão 

 

Fonte NBR 13279 (2005). 
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Fotografia 24 – Ensaio de tração na flexão 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

Na tabela 14, observa-se o cálculo para se obter a resistência à tração na flexão, em que 

foram rompidos os corpos de prova prismáticos, apresentados na fotografia 24. 

 

Tabela 14 – Cálculo de resistência à tração na flexão 

Tipo Cálculo Observação 

Resistência à tração na flexão 𝑅𝑓 =
1,5𝐹𝑓 𝑋 𝐿

40³
 

Rf: Resistência à tração na flexão (MPa) 

Ff: Carga aplicada verticalmente no centro 

do prisma (N) 

L: Distância entre os suportes (mm) 

Fonte: adaptada da NBR 13279. 

 

Determinada a resistência à compressão, foram utilizadas as metades restantes dos 

corpos de prova que passaram pelo ensaio de tração na flexão. Esses novos prismas foram 

posicionados no dispositivo de apoio do equipamento de ensaio. A face do prisma rasada pela 

régua durante a moldagem não teve contato com o dispositivo de apoio nem com o de carga. A 

fotografia 25 apresenta o momento do ensaio. Na tabela 15, verifica-se o cálculo de resistência 

à compressão. 
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Fotografia 25 – Corpo de prova submerso para o cálculo de massa saturada 

 

Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

Tabela 15 – Cálculo de resistência à compressão 
Tipo Cálculo Observação 

Resistência à compressão 

 

𝑅𝑐 =
𝐹𝑐

1600
 

Rc: Resistência à compressão (MPa)  

Fc: Carga máxima aplicada (N) 

1600: Área da seção do dispositivo de carga 

de 40x40mm (mm²) 

Fonte: adaptada da NBR 13279 (2005). 

 

Na tabela 16, pode-se verificar os resultados adquiridos por meio dos rompimentos dos 

corpos de prova (fotografias 24 e 25). 
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Tabela 16 – Resistência média de tração na flexão e na compressão 

CORPO 

DE 

PROVA 

Resistên-

cia média 

tração na 

flexão 

(MPa) 

Resistên-

cia média 

compres-

são 

(MPa) 

Desvio 

absoluto 

tração na 

flexão 

(MPa) 

Desvio 

absoluto 

compres-

são 

(MPa) 

Carga 

aplicada 

tração na 

flexão 

(Fr) N 

Resistên-

cia a 

tração na 

flex. (Rf) 

Mpa 

Resistên-

cia a 

compres-

são (Rc) 

MPa 

Carga 

aplicada a 

compres-

são (Fc) N 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 1 

3,83 13,48 

0,38 1,11 1799 4,22 14,59 23342,7 

2 0,75 1,71 1954,1 4,58 15,18 24292,15 

3 -0,95 -3,89 1230,4 2,88 9,59 15343,5 

4 0,55 2,46 1871,4 4,39 15,94 25496,65 

5 -0,73 -1,39 1323,4 3,10 12,09 19344,8 

A
D

IT
IV

O
 A

 1 

6,09 24,44 

-0,95 -3,31 2191,9 5,14 21,13 33809 

2 2,20 3,04 3536 8,29 27,48 43968,6 

3 -0,20 -2,03 2512,4 5,89 22,42 35867 

4 -0,76 1,76 2274,6 5,33 26,20 41920,6 

5 -0,28 0,54 2481,4 5,82 24,98 39971,65 

A
D

IT
IV

O
 B

 1 

3,29 13,08 

-3,29 1,61  0 0,00 14,69 23511,55 

2 0,13 1,17 1457,8 3,42 14,25 22798,15 

3 1,27 -0,12 1943,8 4,56 12,96 20733,95 

4 0,25 -1,53 1509,5 3,54 11,55 18476,3 

5 1,65 -1,13 2109,2 4,94 11,95 19122,5 

A
D

IT
IV

O
 C

 1 

5,52 23,16 

1,46 0,26 2977,7 6,98 23,43 37485,05 

2 -0,50 -0,51 2140,2 5,02 22,65 36239,15 

3 -0,45 -1,64 2160,9 5,06 21,53 34445,3 

4 -0,33 0,54 2212,6 5,19 23,71 37929,65 

5 -0,18 1,34 2274,6 5,33 24,51 39211,7 

A
D

IT
IV

O
 D

 1 

4,76 20,11 

-0,49 -2,71 1819,7 4,26 17,40 27843,7 

2 0,79 2,79 2367,7 5,55 22,90 36632,05 

3 -0,37 1,78 1871,4 4,39 21,89 35024,35 

4 -0,64 -1,43 1757,7 4,12 18,68 29890,9 

5 0,72 -0,44 2336,7 5,48 19,67 31467,6 

Fonte: o autor, 2020. 

 

Conforme o gráfico 3, fica evidente que a argamassa com o aditivo A apresentou um 

resultado superior as outras argamassas avaliadas, tanto na média da resistência a tração na 

flexão e na média da resistência a compressão. As argamassas com aditivo A, C e D foram 

superiores a argamassa de referência, com exceção da argamassa com aditivo B. 
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Gráfico 3 – Resistência à tração na flexão e compressão 

 

Fonte: o autor, 2020. 

 

A partir dos dados da tabela 17 verifica-se que apenas a argamassa B ficou abaixo da 

argamassa de referência, apresentando resistência à tração de 14,10% e resistência a 

compressão 2,97% menores em relação à argamassa de referência. Sendo assim, as demais 

argamassas tiveram um resultado satisfatório no ensaio, apresentando uma melhora em seu 

desempenho no ensaio de determinação da resistência à tração na flexão e a compressão. Ainda, 

a argamassa A apresentou o melhor resultado em relação à argamassa de referência, indicando 

uma resistência a tração na flexão 59% maior e resistência a compressão 81,3% maior em 

relação à argamassa de referência. 

Conforme a NBR 16072 (2012) é necessário que as argamassas atinjam o critério de 

aumento de resistência em relação à argamassa de referência, tanto para resistência a 

compressão como para a resistência a tração na flexão. Conforme a tabela 17, todas as 

argamassas ensaiadas, com exceção da argamassa B, atenderam a esse critério, sendo este um 

dos itens para que possam ser consideradas argamassas impermeáveis, segundo a NBR 16072 

(2012). 

 

Tabela 17 – Relação entre as argamassas em relação à argamassa de referência 
 Argamassa Resistência à tração Resistência à compressão 

Alterações das 

resistências em relação 

a R(%) 

A 59,00 81,30 

B -14,10 -2,97 

C 44,12 71,81 

D 24,28 49,18 

Fonte: o autor, 2020. 
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4.4 Determinação da absorção de água por capilaridade 

 

Para determinar a absorção de água por capilaridade pode ser usada tanto a norma NBR 

9779 (2012) quanto a NBR 15259 (2005). Os aparelhos necessários para realização do teste 

foram cronômetro; espátula metálica; recipiente apropriado com dispositivo que garanta nível 

constante de água; bases que mantenham os corpos de prova afastados do fundo do recipiente, 

mas permitam contato de sua face inferior com a água; e balança com resolução 0,1g. 

Foram executados os corpos de prova no tamanho de 4 x 4 x 16cm moldados conforme 

a NBR 7215 (2019). Antes de realizar o ensaio, os corpos de prova foram lixados na superfície 

em que esteve em contato com a água, sendo em seguida pesados para determinar sua massa 

seca (m0) (fotografia 26) e igualmente pesados após 10 minutos e 90 minutos, apresentado na 

fotografia 28. 

 

 

Fotografia 26 – Pesagem do corpo de prova prismático 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

O ensaio consiste em posicionar os corpos de prova em um suporte, dentro de um 

recipiente e preencher com água até que atinja o corpo de prova e permaneça em nível constante 

a 5 mm acima da face inferior do corpo de prova, conforme fotografia 27. Durante o ensaio se 

efetua a pesagem dos corpos de prova de 10 e de 90 minutos (fotografia 28), conforme a NBR 

15259 (2005). 

 



59 

 

Fotografia 27 – Ensaio de capilaridade NBR 15259 (2005) 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

 

Fotografia 28 – Pesagem durante o ensaio de capilaridade NBR 15259 (2005) 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

 A absorção de água por capilaridade calculada para cada tempo deve ser expressa em 

gramas por centímetro quadrado (g/cm2), trata-se da razão entre a variação de massa pela área 

da seção transversal do corpo de prova que teve contato com a água, por meio da equação 

descrita na tabela 18: 
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Tabela 18 – Cálculo de absorção de água por capilaridade - NBR 15259 (2005) 
Tipo Cálculo Observação 

Absorção de água por 

capilaridade - NBR 

15259 (2005) 
𝐴𝑡 =

𝑚𝑡 − 𝑚0

16
 

At: absorção de água por capilaridade, para cada 

tempo, aproximada ao centésimo mais próximo, em 

gramas por centímetro quadrado; 

mt: massa do corpo de prova em cada tempo, 

aproximada ao centésimo mais próximo, em gramas; 

t: corresponde aos tempos de 10 min e 90 min, em 

segundos; 

16: área do corpo de prova, em centímetros quadrados. 

Fonte: adaptada da NBR 15259 (2005). 

 

A tabela 19 informa os valores de absorção de água por capilaridade nos tempos de 10 

e 90 minutos. Pode-se verificar que o corpo de prova número 5 da argamassa B apresentou um 

erro, sendo seu ensaio anulado. 

Conforme a NBR 15259 (2005), quando o Desvio Relativo Máximo for superior a 20%, 

deve-se recalcular uma nova média desconsiderando o valor discrepante, sendo o mesmo 

marcado com um asterisco (*). Portanto, na tabela 19 os desvios relativos que apresentam um 

asterisco (*) foram desconsiderados do ensaio e não fizeram parte da média calculada. 

 

Tabela 19 - Valores da absorção de água por capilaridade 

CORPO 

DE 

PROVA 

m0 10min 90min 

Absorção 

água por 

capilarida

de M10mi 

Média da 

absorção  

M10min  

Absorção 

água por 

capilaridade 

M90min 

Média da 

absorção 

M90min 

C Cmed DRM 

A
D

IT
IV

O
 A

 1 544,3 547,1 551,2 0,18 

0,15 

0,43 

0,34 

4,1 

3,10 

0% 

2 534,2 536,9 540,3 0,17 0,38 3,4 17% 

3 541,9 545,4 549,9 0,22 0,50 4,5 10% 

4 543,3 *547,3 *552,3 *0,25 *0,56 *5 *22% 

5 544,2 547 550,5 0,17 0,39 3,5 15% 

A
D

IT
IV

O
 B

 1 510,8 515,5 520,3 0,29 

0,29 

0,59 

0,45 

4,8 

3,73 

4% 

2 510,3 514,6 519,3 0,27 0,56 4,7 2% 

3 521,8 *525,6 *529,2 *0,24 *0,46 
*3,

6 
*22% 

4 523,1 527,8 533,2 0,29 0,63 5,4 17% 

5  0 0 0 0 - 0 - 0  - 0% 

A
D

IT
IV

O
 C

 1 528 539,6 540,3 0,73 

0,09 

0,77 

0,14 

0,7 

0,82 

3% 

2 538,3 529,2 529,8 -0,57 -0,53 0,6 5% 

3 534,1 535,7 536,5 0,10 0,15 0,8 0% 

4 525,9 527,7 528,9 0,11 0,19 1,2 8% 

5 539,6 541 541,8 0,09 0,14 0,8 0% 

A
D

IT
IV

O
 D

 1 525,1 527,2 529,4 0,13 

0,11 

0,27 

0,19 

2,2 

1,36 

18% 

2 538,4 540 541 0,10 0,16 1 8% 

3 541,6 543,1 544,4 0,09 0,17 1,3 1% 

4 536,3 538,1 539,5 0,11 0,20 1,4 1% 

5 531,3 532,7 533,6 0,09 0,14 0,9 10% 
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R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

1 549,9 553,9 560,9 0,25 

0,28 

0,69 

0,66 

7 

6,2 

15% 

2 539,3 543,7 549 0,28 0,61 5,3 *22% 

3 543,1 548 554,2 0,31 0,69 6,2 3% 

4 550,9 555,8 563,5 0,31 0,79 7,7 *-30% 

5 544,9 549,1 554,5 0,26 0,60 5,4 20% 

Fonte: o autor, 2020. 

 

O gráfico 4 apresenta as médias de absorção de água por capilaridade em 10 minutos e 

90 minutos, o coeficiente de capilaridade (C) e o Desvio Relativo Máximo.  Já no gráfico 5, 

pode-se observar a evolução da absorção de água pelos corpos de prova nos momentos de 10 

minutos e 90 minutos. Verifica-se que aos 10 minutos a maior parte das argamassas (A, C e D) 

já apresentava absorção de água menor que a argamassa de referência, e aos 90 minutos todas 

as argamassas com aditivos exibiram menor absorção, demonstrando que os aditivos foram 

eficazes na redução da absorção por capilaridade. 

 

Gráfico 4 – Absorção por capilaridade 

 

Fonte: o autor, 2020. 
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Gráfico 5 – Absorção por capilaridade nos momentos M10 e M90 

 

Fonte: o autor, 2020. 

 

No ensaio de capilaridade apresentado na fotografia 29, as medições foram realizadas 

em 3 horas, 6 horas, 24 horas, 48 horas e 72 horas, conforme a NBR 9779 (2012). O ensaio 

consistiu em posicionar o corpo de prova sobre um suporte, dentro de um recipiente preenchido 

com água até atingir o corpo de prova, permanecendo em um nível constante de 5mm acima da 

face inferior do corpo de prova, conforme figura 29. Durante o ensaio efetuou-se a pesagem 

dos corpos de prova conforme a NBR 9779 (2012), como apresentado na fotografia 30. Após a 

conclusão, foram encaminhados os corpos de prova para o ensaio de compressão diametral, 

conforme a NBR 7222 (2011), para que fosse determinada a distribuição da água em seu 

interior. Por meio desse ensaio foi possível verificar se os aditivos foram eficientes na 

diminuição da ascensão capilar. 

 

Fotografia 29 – Ensaio de capilaridade NBR 9779 (2012) 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 
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Fotografia 30 – Pesagem durante o ensaio de capilaridade NBR 9779 (2012) 

 
Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

O coeficiente de capilaridade (C) deve ser calculado para cada corpo de prova. Na tabela 

20, observa-se a fórmula utilizada para verificar o coeficiente de absorção de água por 

capilaridade. 

 

Tabela 20 – Cálculo de absorção de água por capilaridade - NBR 9779 (2012) 
Tipo Cálculo Observação 

Absorção de água por 

capilaridade - NBR 9779 

(2012) 

𝐶 =
𝑚𝑡 − 𝑚0

𝐴
 

C: Absorção de água por capilaridade (g/cm²) 

mt: Massa do corpo de prova durante o ensaio (g) 

t: Corresponde aos tempos 

m0: Massa do corpo de prova seco (g) 

A: Área da seção transversal (cm²) 

Fonte: adaptada da NBR 9779 (2012). 

 

Após as 72 horas de o ensaio ter iniciado, foram feitas as últimas leituras, em que foram 

pesados os corpos de prova e logo após realizado o rompimento dos corpos de prova por 

compressão diametral (fotografia 31). Dessa forma, pôde-se avaliar a distribuição de água em 

seu interior. Para verificar a altura da ascensão capilar interna e distribuição da água absorvida, 

conforme a NBR 9779 (2012), foi demarcada a altura em que a umidade subiu com um desenho 

no corpo de prova rompido, realizado com uma caneta permanente preta (fotografia 32). 
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Fotografia 31 – Ensaio de compressão diametral conforme a NBR 7222 (2011) 

 

Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

Fotografia 32 – Desenho da absorção de água interna absorvida por capilaridade 

 

Fonte: autoria da foto Eduardo Rangel de Almeida (2020). 

 

Para o ensaio de compressão diametral, conforme a NBR 7222 (2011), o corpo de prova 

cilíndrico foi colocado centralizado na linha da carga a ser aplicada, horizontalmente entre os 

pratos da máquina. Foi aplicada uma força até que tenha a ruptura do corpo de prova, decorrente 

da tração indireta (fotografia 31). 
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O gráfico 6 apresenta os resultados da compressão diametral da argamassa de referência 

e as demais argamassas com aditivos. A partir do gráfico é possível verificar que apenas a 

argamassa com aditivo B obteve resultado inferior na compressão diametral quando comparada 

a argamassa de referência, tendo todas as outras argamassas resultados superiores. Ressalta-se 

que a argamassa A obteve o melhor resultado no ensaio de compressão diametral. 

 

Gráfico 6 – Compressão diametral 

 

Fonte: o autor, 2020. 

 

Os resultados das pesagens da massa de cada corpo de prova estão apresentados na 

tabela 21, juntamente com as alturas em que a água atingiu o corpo de prova, tanto em seu 

núcleo como em sua lateral. 

 

Tabela 21 - Absorção de água por capilaridade do corpo de prova 5x10 

CORPOS DE 

PROVA 

Massa 

seca 

(g) 

3H 

(g) 

6H 

(g) 

24H 

(g) 

48H 

(g) 

72H 

(g) 

Alt. Abs. 

Núcleo 

(cm) 

Alt. Abs. 

Lateral 

(cm) 

A
D

IT
IV

O
 A

 1 406,3 411,1 412,5 415,5 416,2 416,7 8,4 2,5 

2 400 404,9 405,9 408,6 409 409,5 8,5 2,6 

3 399,2 404,5 405,7 408,8 409,4 409,9 8,5 3,5 

4 398,1 403 404,1 406,9 407,3 408 8,5 2,8 

5 400,2 404,8 406,4 409,6 410,2 410,9 8,3 3,2 

A
D

IT
IV

O
 B

 1 372,9 377,1 378,4 381,2 382 382,6 8 1,4 

2 367,9 372,4 373,9 376,9 377,7 378,1 8,3 2 

3 383,2 387,6 388,8 392,3 393,1 393,7 8,2 1,6 

4 380,2 384,6 385,6 388,9 389,7 390,2 8 2 

5 377,7 381,8 382,8 385,4 386 386,5 8,2 2 

A
D

IT
IV

O
 

C
 

1 400,2 403,6 404,9 407,3 408 408,5 8,6 1,5 

2 400,4 403,1 404,4 407,2 407,9 408,5 8,3 1,6 

3 397,3 400,3 401,4 403,4 403,9 404,3 9 2 

4 399,5 403,1 404,1 406,6 407,2 407,9 8,5 1,5 

16,99

24,66

16,5

20,77

21,85

Argamassa R

Argamassa A

Argamassa B

Argamassa C

Argamassa D

0 5 10 15 20 25 30

Argamassa R Argamassa A Argamassa B Argamassa C Argamassa D

COMPRESSÃO DIAMETRAL 16,99 24,66 16,5 20,77 21,85

COMPRESSÃO DIAMETRAL (Kn)
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5 400,2 403,6 404 406,4 406,9 407,3 9 1,5 

A
D

IT
IV

O
 D

 1 396,2 400,8 401,9 404,1 404,9 405,1 8,7 2 

2 390,9 395,5 396,7 398,5 399,4 399,4 8,9 2 

3 389,3 393,4 394,4 396 396,6 396,7 8,4 1,7 

4 398,7 402,5 403,3 404,9 405,5 405,5 8,8 1,8 

5 394,5 400 401,2 403,7 404,6 404,6 8,7 2,4 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

1 397 403,8 405,3 409,5 410,3 410,5 8 3,5 

2 393,4 400,6 402,4 406,9 408,1 408,6 8,3 4 

3 397,3 403,6 405,2 409,4 410,1 410,5 8,5 4,2 

4 396 401 402,2 405,3 406,1 406,6 8,4 3 

5 393,7 400,3 402,3 407,3 408,5 409,3 8 4,6 

Fonte: o autor, 2020. 

 

O gráfico 7 apresenta a média da evolução da absorção de água por capilaridade, 

conforme cada período que foi realizada a pesagem. Os resultados demonstram que todas as 

argamassas com aditivos apresentaram menor absorção de água quando comparadas à 

argamassa de referência. 

 

Gráfico 7 – Absorção média por capilaridade 

 

Fonte: o autor, 2020. 

 

A tabela 22 expõe, em porcentagem, a redução da absorção de água em relação à 

argamassa de referência (R). A partir disso, fica evidente que as argamassas que contêm aditivos 

impermeabilizantes obtiveram um melhor desempenho nesse ensaio, em todas as medições. Ao 

final das 72 horas, a argamassa C que apresentou o melhor desempenho absorvendo 43,52% a 

0H 3H 6H 24H 48H 72H

R 0 0,4 0,5 0,76 0,82 0,85

A 0 0,31 0,38 0,57 0,6 0,64

B 0 0,27 0,35 0,54 0,58 0,62

C 0 0,2 0,27 0,42 0,45 0,49

D 0 0,28 0,35 0,47 0,52 0,52
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0,4

0,5

0,6

0,7
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menos de água que a argamassa de referência. Deste modo, pode-se concluir que nenhuma das 

argamassas atenderam ao critério da NBR 16072 (2012), que define uma porcentagem de 

redução mínima de 50% para que uma argamassa seja considerada impermeável. 

 

Tabela 22 – Redução de absorção de água em relação à argamassa de referência 
 Argamassa 3h 6h 24h 48h 72h 

Redução de absorção 

em relação a R(%) 

A 22,5 24 25 26,9 24,7 

B 32,5 30 29 29,27 38,85 

C 50 46 44,7 45,13 43,52 

D 30 30 38,15 36,58 38,90 

Fonte: o autor, 2020. 

 

4.5 Simplificação dos resultados encontrados 

 

Na tabela 23 é possível visualizar de forma simplificada os resultados obtidos. Os 

resultados foram indicados com “S” quando o valor obtido foi superior ao valor de referência e 

“IN” quando o valor foi inferior.  

 

Tabela 23 – Simplificação dos resultados 

Ensaio NBR 
Argamassas 

A B C D 

Absorção de água por imersão NBR 9778 (2009) IN S S S 

Absorção de água por capilaridade 
NBR 9779 (2012) IN IN IN IN 

NBR 15259 (2005) IN IN IN IN 

Resistência à tração na flexão NBR 13279 (2005) S IN S S 

Resistência à compressão 
NBR 13279 (2005) S IN S S 

NBR 7215 (2019) IN IN S S 

*S: superior à argamassa de referência; IN: inferior à argamassa de referência. 

Fonte: o autor, 2020. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 No presente estudo, quanto à absorção de água por imersão, a maior parte das 

argamassas com adição dos aditivos impermeabilizantes não apresentou um resultado 

satisfatório, tendo apenas a argamassa A apresentado menor absorção de água quando 

comparada a argamassa de referência, tendo as demais argamassas com aditivo absorvido mais 

água que a argamassa de referência. Deste modo, se forem utilizados os aditivos B, C ou D em 

argamassas de assentamento que estiverem em contato direto com a água, por imersão, os 

mesmos não apresentarão a eficiência desejada. 

 Ainda, a argamassa A apresentou o menor índice de vazios em sua massa e as 

argamassas B, C e D os maiores índices, demonstrando que quanto maior o índice de vazios 

maior é a absorção de água. Deste modo, os resultados sugerem que há uma relação direta entre 

os índices de vazios e a absorção de água, estando a absorção de água associada à porosidade 

total da argamassa endurecida. 

 Quanto aos ensaios de absorção de água por capilaridade, NBR 9779 (2012) e NBR 

15259 (2005), as argamassas com aditivos impermeabilizantes exibiram resultados 

satisfatórios, tendo todas as argamassas apresentado menor absorção de água nos dois ensaios 

realizados, quando comparadas a argamassa de referência. A partir disso, entende-se que os 

aditivos impermeabilizantes foram eficazes na redução da absorção de água por capilaridade. 

Nos ensaios de resistência à tração na flexão e resistência a compressão da NBR 13279 

(2005), verificou-se uma melhora de ambas as resistências nas argamassas A, C e D em 

comparação com a argamassa de referência. Já, nos ensaios de resistência a compressão da NBR 

7215 (2019), verificou-se que apenas as argamassas C e D apresentaram aumento da resistência 

em relação à argamassa de referência. 

 Conforme a NBR 16072 (2012), para que uma argamassa seja considerada 

impermeável, a mesma deve atender a alguns critérios exigidos. Desta forma, no presente 

estudo as argamassas A, C e D atenderam aos critérios de resistência a tração e resistência a 

compressão exigidos pela norma, tendo apresentado um aumento de no mínimo 20% na 

resistência. Já, a argamassa B perdeu resistência nos ensaios de resistência à tração e resistência 

a compressão, não podendo ser considerada uma argamassa impermeável nesse critério. 

 O outro critério indicado pela NBR 16072 (2012) diz respeito à absorção de água por 

capilaridade, que define uma redução mínima de 50% na absorção para que possa ser 

considerada uma argamassa impermeável. Neste critério, nenhuma das argamassas 

apresentaram uma redução maior que a indicada. 
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Partindo do pressuposto que os aditivos impermeabilizantes, quando utilizados nas 

misturas de argamassas, melhoram as características e qualidade da mistura, bem como 

considerando a importância da impermeabilização na construção civil, mais estudos como esse 

se fazem necessário. Recomenda-se que novos estudos considerem ensaiar com aditivos 

impermeabilizantes em concreto, bem como utilizem um maior número de aditivos 

impermeabilizantes de marcas diferentes. Ainda, indica-se também a utilização de tipos de 

traços diferentes para argamassas de assentamento em futuros estudos. 

Além disso, são necessários estudos complementares a esse que avaliem os outros 

critérios da NBR 16072 (2012), como o tempo de pega inicial e final, a resistência à penetração 

de água sob pressão, as tensões de aderência após os 28 dias de cura e a variação de consistência 

após uma hora, para que deste modo possa-se avaliar se a argamassa pode ser ou não, 

considerada impermeável. 
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