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RESUMO 

 

As argamassas são materiais de construção que possuem propriedades de aderência e 

revestimento, estes são obtidos a partir da mistura de areia, água, aglomerantes e ainda podendo 

possuir a adição de minerais e conter aditivos, de forma a lhes conferir propriedades específicas. 

De acordo com a sua finalidade, as argamassas podem ser colantes, de revestimento, de 

rejuntamento e de acabamento. Este trabalho tem como objetivo acompanhar as diferentes 

análises que são realizadas no controle de argamassas na empresa Brasil Química e Mineração 

Industrial Ltda., localizada no município de Mossoró/RN. A empresa tem por finalidade a 

produção e comercialização de argamassas, textura acrílicas lisas e rústicas, massa corrida 

PVA, concreto usinado, plastificantes, desmoldantes, rejuntes, aditivos e impermeabilizantes, 

produtos esses que são de grande importância na construção civil. A empresa também visa o 

aproveitamento de resíduos de diversos segmentos em produtos para construção civil e para o 

ramo de petróleo e gás. Os testes realizados para o controle de qualidade foram a granulometria, 

teste de aditivação, tempo em aberto e resistência a tração, onde constatou-se que todas as 

argamassas analisadas estavam em conformidade com as normas exigidas. 

 

Palavras-chave: Argamassas; análises; controle de qualidade. 
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ABSTRACT 

 

Mortars are building materials that have adhesion and coating properties, these are 

obtained from the mixture of sand, water, binders and may also have the addition of minerals 

and contain additives, in order to give them specific properties. According to their purpose, 

mortars can be adhesive, coating, grouting and finishing. This paper aims to follow the different 

analyzes that are performed in the control of mortars in the company Brasil Química e 

Mineracao Industrial Ltda., Located in the municipality of Mossoró / RN. The purpose of the 

company is the production and sale of mortars, smooth and rustic acrylic texture, PVA run 

paste, machined concrete, plasticizers, release agents, grouts, additives and waterproofing, all 

of which are of great importance in civil construction. The company also aims to use waste 

from various segments in products for construction and for the oil and gas industry. The tests 

performed for quality control were granulometry, additive testing, open time and tensile 

strength, where it was found that all the mortars analyzed were in compliance with the required 

standards. 

 

Keywords: Mortars; analysis; quality control. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O grande crescimento da construção civil nos últimos anos, ocasionou o 

desenvolvimento de muitas tecnologias e produtos voltados para esta área, havendo também a 

melhoria de produtos já existentes, que agora disputam espaço com os novos produtos. Um dos 

segmentos onde existe uma grande concorrência entre as técnicas e os materiais utilizados é no 

segmento de argamassas, sendo assim, existe sempre a busca pelo desenvolvimento de novas 

formulações que aprimorem a performance desse produto (COSTA, 2016). 

As argamassas são materiais de construção que possuem propriedades de aderência e 

revestimento, estes são obtidos a partir da mistura de areia, água, aglomerantes e ainda podendo 

possuir a adição de minerais e conter aditivos, de forma a lhes conferir propriedades específicas. 

De acordo com a sua finalidade, as argamassas podem ser colantes, de revestimento, de 

rejuntamento e de acabamento. São diversos os tipos de argamassas existentes, sendo assim, 

cada tipo é classificado de acordo com a exposição e funções que irão desempenhar após a sua 

aplicação. A seleção da argamassa a ser utilizada, deve ser feita com base no conhecimento 

profundo das propriedades dos diferentes materiais (CUNHA et al., 2019). 

A Brasil Química e Mineração Industrial Ltda., empresa onde foi desenvolvido este 

trabalho, produz e comercializa argamassas colantes e de rejuntamento com acabamento fino 

para construção civil, sendo as argamassas colantes do tipo AC-I, AC-II, AC-III, AC-III E 

Branca, Grandes Formatos e Piso Sobre Piso, com utilização prevista para diversos fins, de 

acordo com suas especificações, para isso conta com uma planta moderna e com um criterioso 

controle de qualidade. 

Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo descrever detalhadamente todas as 

análises realizadas durante o processo de controle de qualidade das argamassas colantes, para 

verificar a conformidade das mesmas. 

 

  



15 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.ARGAMASSAS COLANTES 

 

As argamassas colantes são fabricadas com uma mistura homogênea comporta por 

areias naturais ou artificiais, cal hidratada, cimento Portland e aditivos que lhes conferem 

propriedades específicas. Estas podem ser classificadas como sendo do tipo I, II, III e E 

(PORTELLA, 2012). 

A argamassa colante tipo I, possui um menor teor de cimento e aditivos, sendo indicada 

para assentamento de revestimentos cerâmicos de paredes e pisos em áreas internas. A do tipo 

II é indicada para assentamento de azulejos e revestimentos cerâmicos em paredes e pisos em 

áreas internas e externas. A do tipo III é indicada para assentamento de porcelanatos e 

revestimentos cerâmicos em paredes, pisos e fachadas em áreas internas e externas, possuindo 

uma maior quantidade de cimento e aditivos químicos, tendo uma aderência superior em relação 

as do tipo I e II. A argamassa do tipo E atende aos requisitos do tipo I, II e III, bem como tem 

um tempo em aberto estendido, ou seja, um aumento no tempo em que a argamassa, após 

aplicada, ainda mantém suas propriedades básicas (PORTELLA, 2012). 

 

2.2.CARACTERÍSTICAS DAS ARGAMASSAS 

2.2.1. Trabalhabilidade 

 

Quando está no estado fresco, a trabalhabilidade da argamassa é sua principal 

propriedade, pois uma adequada trabalhabilidade irá facilitar o manuseio e a aplicação da 

argamassa. Caso ela esteja seca, áspera, ou seja, com a trabalhabilidade não adequada, a 

aplicação é comprometida e tem o risco de oferecer baixa aderência. A trabalhabilidade da 

argamassa depende da consistência, da resistência da mesma a deformações impostas 

(OLIVEIRA et al., 2018). 

 

2.2.2. Durabilidade 

 

A durabilidade está relacionada ao período em que o produto consegue manter suas 

condições de serviço para o qual foi projeto, o que é um aspecto muito importante nas 

argamassas, levando em consideração o tempo de vida útil e o alto das construções civis. Esta 
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pode ser avaliada pelo tempo de vida em anos ou pela resistência a agentes que afetam a vida 

útil dos materiais. 

Nenhum material dura para sempre, havendo sempre a necessidade de manutenção das 

estruturas, até que o material deteriore a tal ponto que o seu uso se torne inseguro, 

caracterizando assim o fim de sua vida útil. A durabilidade dos materiais a base de cimento está 

relacionada com a estabilidade dimensional, permeabilidade, porosidade, resistência mecânica 

e natureza das ligações entre os seus diversos componentes (inorgânicos, sólidos, líquidos, 

cristalinos, não cristalinos) (SOUZA, 2008).  

 

2.2.3. Retenção de água 

 

Determinar qual a capacidade de retenção de água de uma argamassa tem como função 

evitar que, durante a aplicação do produto, ocorra perda de água  de amassamento, pois essa 

água é necessária para a hidratação do cimento, ou seja, a retenção de água influencia 

diretamente no tempo disponível para a aplicação do produto, bem como afeta as propriedades 

do estado endurecido do material (CASTRO E MARTINS, 2016). 

Uma das soluções utilizadas pela indústria, é o emprego de aditivos retentores de algo, 

visando aumentar a capacidade de retenção de água das argamassas e, assim, lhes conferir um 

maior tempo disponível para aplicação. Os aditivos retentores de água são em sua maioria à 

base de éter de celulose, sendo os mais comumente empregados na confecção de argamassas o 

hidroxipropil-metilcelulose (HPMC) e o hidroxietil-metilcelulose (HEMC) (OLIVEIRA et al., 

2018). 

 

2.2.4. Capacidade de absorver deformações 

 

A capacidade das argamassas em absorver deformações depende de diversos fatores, 

entre eles o teor de cimento, a espessura de camadas, a técnica de execução, entre outros. Em 

relação ao teor de cimento, quanto menor for o teor, maior a capacidade de absorver 

deformações, já em relação a espessura das camadas, quando maiores, contribuem para 

melhorar essa propriedade, entretanto, espessuras em excesso pode comprometer a capacidade 

de aderência.  A compressão durante o acabamento superficial e as juntas de trabalho do 

revestimento, contribuem para a obtenção de um revestimento sem fissuras prejudiciais, pois o 
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aparecimento de fissuras prejudiciais compromete a aderência, o acabamento superficial e a 

durabilidade do revestimento (SANTOS, 2008). 

 

2.2.5. Aderência  

 

A propriedade de aderência é um fenômeno que ocorre com o contato entre superfície, 

quanto maior for a proximidade destas, mais intensas serão as forças intermoleculares. Nos 

sistemas cimentícios a interface substrato-matriz cimentícia é o elo fraco por ser mais porosa 

que a própria matriz, podendo ser otimizada pela redução do teor de água, pela compactação, 

pela adição de partículas finas ou pelo grau de hidratação (COSTA et al., 2016).  

Aderência pode ser influenciada pela condição superficial do substrato, pela qualidade 

e uso correto dos materiais, pela capacidade de retenção de água, pela espessura do 

revestimento, entre outras. Os substratos devem ter superfícies sólidas, limpas e planas. O 

emprego de aditivo desmoldante nas formas pode comprometer a aderência da argamassa com 

o substrato, provocando descolamentos (SANTOS, 2008).  

2.2.6. Resistência Mecânica 

 

A resistência mecânica é propriedade dos revestimentos de possuírem um estado de 

consolidação interna capaz de suportar esforços mecânicos das mais diversas origens sejam elas 

por tensões simultâneas de tração, compressão e cisalhamento (CUNHA et all., 2019) 

2.3.BRASIL QUÍMICA E MINERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. 

 

A empresa Brasil Química e Mineração Industrial Ltda., iniciou suas operações de 

mineração em 1994, e em 2002 estendeu suas atividades com foco na fabricação de argamassas 

colantes e de rejuntamento com acabamento fino para construção civil, posteriormente 

abrangendo também soluções em impermeabilização, cola branca e construção civil. Hoje, a 

BQMIL é responsável pelo abastecimento de 40% da demanda desses produtos no Rio Grande 

do Norte, contando com o processo de certificação ISO de qualidade. A BQMIL investe cada 

vez mais no crescimento do seu parque industrial, como também em inovações sustentáveis que 

possibilitem sempre ampliar os resultados de seus parceiros em suas obras (BRASIL QUÍMICA 

E MINERAL INDUSTRIAL LTDA, 2018). 
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2.4. ARGAMASSAS COLANTES COMERCIALIZADAS PELA BQMIL 

2.4.1. Argamassa colante tipo I (AC-I) 

 

Desenvolvida pela BQMIL, conforme a norma NBR 14081/2012 da ABNT, para 

assentamento de revestimentos cerâmicos de paredes e pisos em áreas internas, sem contato 

com umidade. Sendo recomendada para peças cerâmicas de até 40 X 40 cm, devendo ser 

utilizado o método da dupla colagem, onde superfície da base não deve apresentar desvios de 

planeza e/ou deformações, e deve estar firme, limpa, seca e curada (NBR 13749). 

2.4.2. Argamassa colante tipo II (AC-II) 

 

Indicada para assentamento de azulejos e revestimentos cerâmicos em paredes e pisos 

em áreas internas e externas com absorção de água de 3% a 6%. Sendo recomendada para peças 

cerâmicas de até 20 X 20 cm em fachadas e peças cerâmicas de até 60 X 60 cm em interiores.  

2.4.3. Argamassa colante tipo III (AC-III) 

 

Indicada para assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos em paredes, 

pisos e fachadas de até 3 m em áreas internas e externas. Sendo recomendada para peças 

cerâmicas de até 20 X 20 cm em fachadas e peças cerâmicas de até 70 X 70 cm em interiores. 

2.4.4. Argamassa Premium AC-III E Branca 

 

Indicada para assentamento de cerâmicas e porcelanatos em áreas externas, internas e 

fachadas expostas a ação do sol e umidade, tendo características de alta performance e maior 

flexibilidade. Sendo recomendada para peças cerâmicas de até 20 X 20 cm em fachadas e peças 

cerâmicas e porcelanatos de até 70 X 70 cm em interiores. 

2.4.5. Argamassa Premium Grandes Formatos 

 

Indicada para assentamento de placas cerâmicas, granitos e porcelanatos de grandes 

formatos em áreas internas, externas e fachadas, possui alta aderência e desempenho. Sendo 

recomendada para peças cerâmicas superiores a 70 X 70 cm. 

2.4.6. Argamassa Premium Piso Sobre Piso 
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Indicada para assentamento de piso sobre piso em ambientes internos e externos, com 

liberação para tráfego após 72h de assentamento. Sendo recomendada para peças cerâmicas de 

até 60 X 60 cm. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. GRANULOMETRIA 

 

Para a realização do teste utilizou-se um conjunto de 5 peneiras (1,18 mm, 600 µm, 

300 µm, 150 µm e 75µm), uma balança analítica, pincel, um recipiente para armazenamento e 

areia. Pesou-se 100g do material e colocou-se no conjunto de peneiras, agitando-se até que as 

faixas granulométricas fossem separadas. Com o auxílio do pincel removeu-se o excesso de 

areia presente nas peneiras, pesou-se a fração obtida em cada peneira e anotou-se os resultados. 

 

3.2.TESTE DE ADITIVAÇÃO 

 

Para a realização do teste utilizou-se um recipiente para mistura, espátula, água e 

argamassa colante. Pesou-se 100 g de argamassa colante e pesou-se a quantidade de água 

necessária de acordo com a especificação para cada tipo de argamassa (Ac-I: 18%, Ac-II: 19% 

e Ac-III: 20%), misturou-se, avaliou-se a trabalhabilidade observando a consistência da 

argamassa e a facilidade de manuseio, e anotou-se os resultados. 

3.3.TESTES DE TEMPO EM ABERTO E RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

 

As condições de laboratório devem ser: temperatura 23 ºC ± 2 e umidade relativa em 

60% ± 2, sendo necessário manter portas e janelas fechadas durante os ensaios, de forma a 

minimizar as alterações nas condições laboratoriais. Para a realização dos testes pesou-se 2,5 

Kg de argamassa colante e pesou-se a quantidade de água de amassamento de acordo com a 

especificação para cada tipo de argamassa (Ac-I: 18%, Ac-II: 19% e Ac-III: 20%). 

Colocou-se um pouco da água no misturador mecânico e colocou-se a argamassa colante 

sobre o líquido; acionou-se ao misturador enquanto colocava-se a quantidade necessária de água 

e deixou-se homogeneizar por 30 s. Após esse período desligou-se o misturador e, com o auxílio 

de uma espátula, misturou-se manualmente por 60 s, tendo como objetivo raspar toda a 

superfície e retirar o produto do fundo. A mistura deve ser novamente homogeneizada por 60 

s, sendo então transferida para uma cuba metálica coberta com um pano úmido, onde irá 

descansar por 10 minutos. Por último, homogeneíza-se a mistura por mais 15 s. Depois do 

tempo de descanso, ligou-se o misturador por mais 15 s. 

Após o preparo da argamassa, colocou-se porções da mesma sobre o substrato padrão 

e estendeu-se com o lado liso da desempenadeira em um movimento de vaivém, visando formar 
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uma camada uniforme com espessura suficiente para a conformação dos cordões.  Colocou-se 

mais porções de argamassa sobre o substrato e com o lado denteado da desempenadeira formou-

se os cordões. 

3.3.1. Tempo em aberto 

 

Passados 5 minutos após formar os cordões, adicionou-se uma peça cerâmica (50 mm 

x 50 mm) sobre os cordões e colocou-se em cima da mesma um peso de 2 Kg, permanecendo 

sobre a peça durante 30 s, sendo em seguida retirado o peso. O procedimento foi realizado com 

mais três peças em intervalos de 5 minutos entre cada uma, totalizando um tempo de aplicação 

de 20 minutos. Após 5 minutos depois da aplicação da última peça, retirou-se as quatro peças 

cerâmicas e avaliou-se a impregnação da argamassa em cada peça, para os diferentes intervalos 

de tempo. 

3.3.2. Resistência a tração 

 

Após formar os cordões (em 4 placas de substrato padrão), adicionou-se 10 peças 

cerâmicas (50 mm x 50 mm) sobre os cordões do substrato, deixando um espaço de 

aproximadamente 25 mm entre elas e colocou-se sobre as peças um peso de 2 Kg, 

permanecendo sobre as mesmas durante 30 segundos e retirou-se o peso. Após a retirada do 

peso, limpou-se os cordões excedentes, identificou-se as placas de acordo com o tipo de cura e 

manteve-se as placas durante 28 dias nas condições ambientais necessárias para o seu processo 

de cura. 

A partir de 72 horas antes do ensaio de arrancamento, colou-se utilizando cola epóxi, 

em cada peça cerâmica, uma peça metálica de arrancamento (50 mm x 50 mm), para que com 

28 dias após a realização do ensaio, fosse realizado o ensaio de arrancamento por tração manual, 

aplicando uma carga a uma velocidade uniforme, até a ruptura. 

Existem três tipo de curas que são necessárias para avaliar o desempenho e as 

características das argamassas colantes, sendo elas: Cura normal, submersa e em estufa. 

3.3.2.1.Cura normal 

 

O substrato foi mantido durante 28 dias nas condições laboratoriais. 

3.3.2.2.Cura submersa 
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Após 7 dias nas condições laboratoriais, o substrato foi imerso em um tanque de água, 

permanecendo durante 20 dias. 

3.3.2.3.Cura com aquecimento em estufa 

 

Após 14 dias nas condições laboratoriais, o substrato foi colocado em uma estufa a 

uma temperatura de 70°C ± 2, permanecendo durante 14 dias 

 

4. RESULTADOS 

4.1.TESTE DE GRANULOMETRIA  

 

Os testes de granulometria são realizados de forma a avaliar o tamanho das partículas 

de areia que será utilizado na fabricação das argamassas, sempre levando em consideração que 

a areia ideal para a fabricação de argamassas é a com uma granulometria de 1,18 mm < 75 µm. 

Tendo uma tolerância de 5% de areia retida nas peneiras de 1,18 mm e 75µm. 

Nas Tabelas 1 e 2 observa-se os resultados de granulometria das areias dos silos 2 e 3, 

que contemplam a areia que será utilizada na produção da argamassa. 

 

Tabela 1 – Resultado do teste de granulometria do silo 02 

Abertura (µm) Massa retida (g) 

1180 0,02 

600 9,84 

300 41,33 

150 44,86 

75 3,24 

Fundo 0,21 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Tabela 2 - Resultado do teste de granulometria do silo 03 

Abertura (µm) Massa retida (g) 

1180 0,01 

600 5,8 

300 34,8 

150 55,02 

75 4,14 

Fundo 0,23 
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Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 Pode-se observar que os resultados são satisfatórios, pois a maior quantidade de areia 

está retida abaixo da peneira de 600 µm, o que facilita a trabalhabilidade das argamassas, bem 

como a retenção de água. 

4.2.TESTE DE ADITIVAÇÃO 

 

O teste de aditivação é realizado após a produção de cada tipo de argamassa, visando 

verificar a presença de aditivos e avaliar a sua trabalhabilidade. 

Na Tabela 3, observa-se os resultados dos testes de aditivação realizados na última 

semana do mês de junho. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Amostra Tipo Data de Fab./Lote Data de Ensaio Argamassa (g) Água (%) Umidade (%) Temperatura (°C) Avaliação

1 Ac-II 24/06/2019 24/06/2019 100 19 55 23 conforme

2 Ac-II 24/06/2019 24/06/2019 100 19 55 23 conforme

3 Ac-II 24/06/2019 24/06/2019 100 19 55 23 conforme

4 Ac-II 24/06/2019 24/06/2019 100 19 55 23 conforme

5 Ac-I 24/06/2019 24/06/2019 100 18 55 23 conforme

6 Ac-I 24/06/2019 24/06/2019 100 18 55 23 conforme

7 Ac-II 24/06/2019 25/06/2019 100 19 58 24 conforme

8 Ac-I 24/06/2019 25/06/2019 100 18 58 24 conforme

9 Ac-I 24/06/2019 25/06/2019 100 18 58 24 conforme

10 Ac-II 24/06/2019 25/06/2019 100 19 58 24 conforme

1 Ac-II 25/06/2019 25/06/2019 100 19 58 24 conforme

2 Ac-II 25/06/2019 25/06/2019 100 19 58 24 conforme

3 Ac-II 25/06/2019 25/06/2019 100 19 58 24 conforme

4 Ac-II 25/06/2019 25/06/2019 100 19 58 24 conforme

5 Ac-II 25/06/2019 25/06/2019 100 19 58 24 conforme

6 Ac-II 25/06/2019 25/06/2019 100 19 58 24 conforme

7 Ac-II 25/06/2019 25/06/2019 100 19 58 24 conforme

8 Ac-II 25/06/2019 25/06/2019 100 19 58 24 conforme

1 Ac-II 26/06/2019 26/06/2019 100 19 59 23 conforme

2 Ac-II 26/06/2019 26/06/2019 100 19 59 23 conforme

3 Ac-II 26/06/2019 26/06/2019 100 19 59 23 conforme

4 Ac-II 26/06/2019 26/06/2019 100 19 59 23 conforme

5 Ac-II 26/06/2019 26/06/2019 100 19 59 23 conforme

6 Ac-II 26/06/2019 26/06/2019 100 19 59 23 conforme

Tabela 3 – Resultado dos testes de aditivação do mês de junho 
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 Observou-se na Tabela 3, que todos os resultados dos testes de aditivação do mês de 

junho apresentam conformação. 

4.3.TEMPO EM ABERTO 

 

O tempo em aberto é definido como o maior intervalo de tempo no qual uma placa 

cerâmica pode ser assentada sobre a pasta de argamassa colante. 

Na Tabela 4 observa-se as especificações para os testes de tempo em aberto e 

resistência à tração de acordo com as NBRs 14081-3 e 14081-4. 

 

Tabela 4 – Propriedades fundamentais para argamassas colantes 

Requisito Método de ensaio Unidade 
Critério 

AC-II AC-III 

Tempo em aberto ABNT NBR 14081-3 min ≥ 15 ≥ 20 

Resistência 

de aderência 

à tração aos 

28 dias 

Cura normal 

ABNT NBR 14081-4 MPa 

≥ 0,5 ≥ 1,0 

Cura submersa ≥ 0,5 ≥ 1,0 

Cura em estufa ≥ 0,5 ≥ 1,0 
Fonte: ABNT NBR 14081-1 (2012). 

 

 

Nas Figuras 1 e 2 observa-se os resultados do teste de tempo em aberto das argamassas 

do tipo Ac-II e Ac-III, respectivamente, que foram produzidas no dia 04 de junho de 2019. 

 

Figura 1 – Tempo em aberto da argamassa colante tipo II 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Figura 2- Tempo em aberto da argamassa colante tipo III 
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Fonte: Autoria própria (2019). 

 

De acordo com a norma da ABNT NBR 14081-1 de 2012, as argamassas colantes do 

tipo II e do tipo III, tem que ter um tempo em aberto ≥ 20 min, ou seja, tem que haver 

impregnação da pasta de argamassa na peça cerâmica em até um tempo de 20 minutos. 

É possível observar nas Figuras 2 e 3, os ensaios mostram que o tempo em aberto das 

argamassas utilizadas no ensaio, está de acordo com a norma, ou seja, houve impregnação de 

argamassa nas peças cerâmicas em até um tempo de 20 minutos. 

 

4.4.RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

 

A resistência à ruptura por tração é no conjunto constituído de substrato-padrão, 

argamassa colante endurecida e placas cerâmicas. Sendo esta realizada após os 28 dias em 

condições específicas de cura. 

Nas Tabelas 5, 5.1, 5.2 e 5.3 observou-se os resultados do teste de resistência a tração 

das argamassas do tipo Ac-II, de acordo com o tipo de cura, que foram produzidas no dia 04 de 

junho de 2019. 

 

Tabela 5 – Resultado dos testes de resistência a tração da argamassa colante tipo II – Tipo de 

cura: normal 

CURA NORMAL 

Idade 

(dias)  
Identificação 

Força 

(Kgf) 

Área 

(cm²) 

R 

comp 

R 

comp 

(Mpa) 

Fator de 

Conversão 

28 ACII - 04/06 148,42 25 5,9368 0,58 0,0980665 

28 ACII - 04/06 153,06 25 6,1224 0,60   

28 ACII - 04/06 116,63 25 4,6652 0,46   

28 ACII - 04/06 128,65 25 5,146 0,50   
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28 ACII - 04/06 158,03 25 6,3212 0,62   

28 ACII - 04/06 160,59 25 6,4236 0,63   

28 ACII - 04/06 146,2 25 5,848 0,57   

28 ACII - 04/06 144,76 25 5,7904 0,57   

28 ACII - 04/06 151,66 25 6,0664 0,59   

28 ACII - 04/06 129,69 25 5,1876 0,51   

        Média 0,60   
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

Tabela 5.1 – Resultado dos testes de resistência a tração da argamassa colante tipo II – Tipo 

de cura: Tempo em aberto 

TEMPO EM ABERTO 

Idade 

(dias)  
Identificação 

Força 

(Kgf) 

Área 

(cm²) 

R 

comp 

R 

comp 

(Mpa) 

Fator de 

Conversão 

28 ACII - 04/06 156,51 25 6,2604 0,61 0,0980665 

28 ACII - 04/06 118,11 25 4,7244 0,46   

28 ACII - 04/06 156,38 25 6,2552 0,61   

28 ACII - 04/06 150,22 25 6,0088 0,59   

28 ACII - 04/06 135,11 25 5,4044 0,53   

28 ACII - 04/06 128,66 25 5,1464 0,50   

28 ACII - 04/06 163,16 25 6,5264 0,64   

28 ACII - 04/06 148,69 25 5,9476 0,58   

28 ACII - 04/06 157,37 25 6,2948 0,62   

28 ACII - 04/06 144,48 25 5,7792 0,57   

        Média 0,60   
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Tabela 5.2 – Resultado dos testes de resistência a tração da argamassa colante tipo II – Tipo 

de cura: Submersa 

CURA SUBMERSA 

Idade 

(dias)  
Identificação 

Força 

(Kgf) 

Área 

(cm²) 

R 

comp 

R 

comp 

(Mpa) 

Fator de 

Conversão 

28 ACII - 04/06 150,76 25 6,0304 0,59 0,0980665 

28 ACII - 04/07 165,67 25 6,6268 0,65   

28 ACII - 04/08 129,84 25 5,1936 0,51   

28 ACII - 04/09 179,02 25 7,1608 0,70   

28 ACII - 04/10 156,51 25 6,2604 0,61   

28 ACII - 04/11 157,16 25 6,2864 0,62   

28 ACII - 04/12 155,78 25 6,2312 0,61   

28 ACII - 04/13 165,21 25 6,6084 0,65   

28 ACII - 04/14 164,47 25 6,5788 0,65   
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28 ACII - 04/15 140,32 25 5,6128 0,55   

        MÉDIA 0,63   
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Tabela 5.3 – Resultado dos testes de resistência a tração da argamassa colante tipo II – Tipo 

de cura: Estufa 

CURA EM ESTUFA 

Idade 

(dias)  
Identificação 

Força 

(Kgf) 

Área 

(cm²) 
R comp 

R 

comp 

(Mpa) 

Fator de 

Conversão 

28 ACII - 04/06 145,92 25 5,8368 0,57 0,0980665 

28 ACII - 04/07 153,29 25 6,1316 0,60   

28 ACII - 04/08 148,93 25 5,9572 0,58   

28 ACII - 04/09 156,83 25 6,2732 0,62   

28 ACII - 04/10 126,06 25 5,0424 0,49   

28 ACII - 04/11 137,76 25 5,5104 0,54   

28 ACII - 04/12 141,68 25 5,6672 0,56   

28 ACII - 04/13 145,02 25 5,8008 0,57   

28 ACII - 04/14 165,14 25 6,6056 0,65   

28 ACII - 04/15 153,37 25 6,1348 0,60   

        MÉDIA 0,59   
Fonte: Autoria própria (2019). 

  

De acordo com a norma da ABNT NBR 14081-1 de 2012, as argamassas colantes do 

tipo II devem apresentar resultado de teste de resistência ≥ 0,5 Mpa. Assim, observa-se, pelas 

Tabelas 5, 5.1, 5.2 e 5.3, que os resultados obtidos no teste de resistência estão de acordo com 

a norma.  

Nas Tabelas  6, 6.1, 6.2 e 6.3 observou-se os resultados do teste de resistência a tração 

das argamassas do tipo Ac-III, de acordo com o tipo de cura, que foram produzidas no dia 04 

de junho de 2019. 

 

Tabela 6 – Resultado dos testes de resistência a tração da argamassa colante tipo III – Tipo de 

cura: normal 

CURA NORMAL 

Idade 

(dias)  
Identificação 

Força 

(Kgf) 

Área 

(cm²) 
R comp 

R comp 

(Mpa) 

Fator de 

Conversão 

28 ACIII - 04/06 253,23 25 10,1292 0,99 0,0980665 

28 ACIII - 04/06 258,57 25 10,3428 1,01   

28 ACIII - 04/06 248,19 25 9,9276 0,97   

28 ACIII - 04/06 260,31 25 10,4124 1,02   

28 ACIII - 04/06 254,22 25 10,1688 1,00   



28 
 

28 ACIII - 04/06 246,29 25 9,8516 0,97   

28 ACIII - 04/06 259,93 25 10,3972 1,02   

28 ACIII - 04/06 264,08 25 10,5632 1,04   

28 ACIII - 04/06 258,71 25 10,3484 1,01   

28 ACIII - 04/06 263,91 25 10,5564 1,04   

        Média 1,02   
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Tabela 6.1 – Resultado dos testes de resistência a tração da argamassa colante tipo III – Tipo 

de cura: Tempo em aberto 

TEMPO EM ABERTO 

Idade 

(dias)  
Identificação 

Força 

(Kgf) 

Área 

(cm²) 
R comp 

R comp 

(Mpa) 

Fator de 

Conversão 

28 ACIII - 04/06 258,24 25 10,3296 1,01 0,0980665 

28 ACIII - 04/06 257,93 25 10,3172 1,01   

28 ACIII - 04/06 268,67 25 10,7468 1,05   

28 ACIII - 04/06 261,31 25 10,4524 1,03   

28 ACIII - 04/06 257,41 25 10,2964 1,01   

28 ACIII - 04/06 249,9 25 9,996 0,98   

28 ACIII - 04/06 258,69 25 10,3476 1,01   

28 ACIII - 04/06 259,45 25 10,378 1,02   

28 ACIII - 04/06 263,86 25 10,5544 1,04   

28 ACIII - 04/06 242,21 25 9,6884 0,95   

        Média 1,02   
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Tabela 6.2 – Resultado dos testes de resistência a tração da argamassa colante tipo III – Tipo 

de cura: Submersa 

CURA SUBMERSA 

Idade 

(dias)  
Identificação 

Força 

(Kgf) 

Área 

(cm²) 
R comp 

R 

comp 

(Mpa) 

Fator de 

Conversão 

28 ACIII - 04/06 268,72 25 10,7488 1,05 0,0980665 

28 ACIII - 04/06 262,18 25 10,4872 1,03   

28 ACIII - 04/06 268,98 25 10,7592 1,06   

28 ACIII - 04/06 209,8 25 8,392 0,82   

28 ACIII - 04/06 284,09 25 11,3636 1,11   

28 ACIII - 04/06 233,78 25 9,3512 0,92   

28 ACIII - 04/06 267,5 25 10,7 1,05   

28 ACIII - 04/06 280,41 25 11,2164 1,10   

28 ACIII - 04/06 284,13 25 11,3652 1,11   

28 ACIII - 04/06 273,15 25 10,926 1,07   

        MÉDIA 1,08   
Fonte: Autoria própria (2019). 
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Tabela 6.3 – Resultado dos testes de resistência a tração da argamassa colante tipo III – Tipo 

de cura: Estufa 

CURA EM ESTUFA 

Idade 

(dias)  
Identificação 

Força 

(Kgf) 

Área 

(cm²) 
R comp 

R comp 

(Mpa) 

Fator de 

Conversão 

28 ACIII - 04/06 253,97 25 10,1588 1,00 0,0980665 

28 ACIII - 04/06 251,09 25 10,0436 0,98   

28 ACIII - 04/06 248,24 25 9,9296 0,97   

28 ACIII - 04/06 261,3 25 10,452 1,02   

28 ACIII - 04/06 269,4 25 10,776 1,06   

28 ACIII - 04/06 257,22 25 10,2888 1,01   

28 ACIII - 04/06 281,33 25 11,2532 1,10   

28 ACIII - 04/06 287,15 25 11,486 1,13   

28 ACIII - 04/06 270,51 25 10,8204 1,06   

28 ACIII - 04/06 258,86 25 10,3544 1,02   

        MÉDIA 1,03   
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

De acordo com a norma da ABNT NBR 14081-1 de 2012, as argamassas colantes do 

tipo III têm que ter um resultado de teste de resistência ≥ 1,0 MPa, sendo assim, observa-se, 

pelas Tabelas 6, 6.1, 6.2 e 6.3, que os resultados obtidos no teste de resistência estão de acordo 

com a norma.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Durante o presente trabalho, foram descritas todas as análises realizadas no controle 

de qualidade das argamassas colantes que são produzidas na empresa BQMIL. 

De acordo com os testes que foram discutidos no presente relatório, observou-se que 

as argamassas estavam dentro da norma exigida, ou seja, estavam prontas para serem 

disponibilizadas no mercado. 

O estágio na BQMIL possibilitou o conhecimento de novas técnicas e processos, bem 

como a aplicação de vários conhecimentos adquiridos durante a graduação em Engenharia 

Química. A universidade possibilitou os conhecimentos necessários para que as atividades 

pudessem ser desenvolvidas e para que o estágio fosse satisfatório. 
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