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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa a influência da técnica de produção do revestimento de 

argamassa em paredes de alvenaria quanto à resistência de aderência à tração (Ra) e a dureza 

superficial (DS). Para tanto, foi realizado um estudo de caso em edifício de multipavimentos, 

sendo selecionados três paredes de revestimentos realizadas em massa única na obra para a 

realização dos ensaios. Foi avaliado três tipos de argamassas (usinada estabilizada e 

industrializadas ensacada e em silo) e as formas de aplicação manual e por projeção 

mecanizada. Os resultados obtidos foram submetidos à Análise de Variância, adotando nível 

de confiança de 95%. O tipo de sistema de revestimento se mostrou significativo somente nos 

resultados de Ra, sendo a argamassa fornecida em silo, preparada com misturador contínuo e 

aplicada por projeção mecanizada o sistema que apresentou melhor resultado. Para os 

resultados de DS não foram encontradas diferenças significativas, sugerindo que esse ensaio 

não seria sensível o suficiente para caracterizar os sistemas em questão. 

1. INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da construção civil, houve uma difusão de técnicas 

industrializadas, bem como avanços na produção de seus insumos. Nesse cenário, novos 

métodos construtivos foram concebidos e, em especial, para os sistemas de revestimento, 

tanto nas formas de produção quanto na de aplicação de argamassas.  

Entre essas novas técnicas, destaca-se o uso de argamassas industrializadas, em 

substituição à argamassa preparada em obra com o uso de betoneira. A primeira possui maior 

controle tecnológico inerente de seu processo fabril, possuindo uma tendência a diminuir a 

variabilidade dos resultados dos ensaios de desempenho dos revestimentos, além de reduzir a 

quantidade de etapas de processo dentro dos canteiros de obra. Quando acompanhada pela 

mecanização de sua aplicação, ela consegue aumentar a racionalização e produtividade na 

execução do revestimento.  

O revestimento de argamassa tem, portanto, a função de regularizar a superfície da 

base, dar o acabamento final, proteger as superfícies nas quais foram aplicadas, bem como 

contribuir no desempenho geral dos fechamentos e acabamentos da edificação (Maciel, 

Barros e Sabattini, 1998). Assim, contribui para o isolamento termoacústico e funciona como 
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barreira aos agentes externos (água e poluição), protegendo o ambiente interno das condições 

ambientais e absorvendo deformações naturais de forma a garantir a qualidade do ambiente 

construído. 

Para satisfazer os requisitos de qualidade e conformidade de um revestimento é 

primordial conhecer os fatores que podem afetar a obtenção de revestimentos eficientes e 

duráveis, tais como o substrato, a espessura do revestimento, os materiais utilizados na 

composição e as propriedades físicas da argamassa, assim como o operário e o equipamento 

utilizado para, então, quantificar e qualificar o sistema. De forma que a falta de controle e 

avaliação tecnológica destes pode aumentar os riscos de aparecimento de manifestações 

patológicas, dado que Maciel, Barros e Sabattini (1998) as apresentam como resultado 

primordialmente de quatro fatores: tipo e qualidade dos materiais, dosagem das argamassas 

inadequada, forma de aplicação inadequada e fatores externos. 

Diante de tal cenário, opta-se nesse trabalho pela determinação da resistência de 

aderência à tração e dureza superficial para verificar a qualidade e a conformidade dos 

revestimentos analisados. A aderência consiste em uma das principais propriedades dos 

revestimentos, sendo classificada por Gonçalves e Bauer (2005) como a mais influente no 

desempenho do sistema de revestimento. Quanto à avaliação da dureza superficial, por ser 

utilizada para fazer a caracterização de revestimentos, por exemplo pelos autores Galvão, 

Flores-Colen e Brito (2011) em que fizeram a avaliação do tipo de revestimento, polimento da 

superfície, material do substrato, existência de pintura e exposição ao longo do tempo com o 

índice esclerométrico, ele ainda foi utilizado por Flores-Colen e Brito (2013) como uma 

forma de mapeamento rápido das áreas com sobressaltos e descolamentos do substrato. 

Assim os fatores que podem intervir nos resultados de aderência à tração e dureza 

superficial devem ser analisados ou fixados. Por exemplo os métodos de aplicação, devido à 

sua influência na energia de lançamento e continuidade da aplicação que podem vir a influir 

nos resultados do ensaio de aderência ao substrato. Como observado por Duailibe, Cavani e 

Oliveira (2005), no qual, encontraram um incremento de 55% na resistência de aderência de 

revestimentos aplicados com projeção mecânica de argamassa em comparação com à 

aplicação manual, além de uma melhoria em 85% na permeabilidade à água.  

Dessa forma, apesar de existirem estudos associados à influência do sistema de 

produção e aplicação da argamassa, o presente trabalho irá focar na comparação do 

comportamento das argamassas usinada estabilizada, ensacada e preparada com misturador 

horizontal e em silo e preparo com misturador contínuo, com a resistência de aderência à 

tração e na dureza superficial, além da influência da diferença de altura na aplicação manual e 

projeção mecanizada. 

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O presente trabalho foi realizado em um edifício residencial de 30 pavimentos 

localizado na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil, cuja equipe responsável pela execução do 

revestimento da obra era terceirizada. Foram escolhidas 3 paredes de revestimento situadas 

em ambiente interno para serem realizados os ensaios. Foram adotados dois sistemas de 

aplicação da argamassa de revestimento: aplicação manual e projeção mecanizada, sendo 

analisado a influência da altura de aplicação nos resultados dos revestimentos. Os 

revestimentos foram ensaiados quanto à resistência de aderência à tração e à dureza 

superficial por esclerômetro de pêndulo. Foi realizada a medida das taliscas de todas as 

paredes do pavimento, sendo selecionadas das paredes que apresentavam espessura de 

revestimento com a menor variação de espessura e com posição sujeita aos mesmos agentes. 

As condições fixas ficam assim estabelecidas: blocos cerâmicos de um mesmo fabricante, 

espessura do revestimento entre 1,8 mm e 2,3 mm e a mesma localização espacial da parede 



no interior do cômodo a fim de sujeitá-las aos mesmos agentes ambientais (insolação e 

ventos). As condições de estudo são resumidas na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Fluxograma das variáveis estudadas. 

2.1. Substrato 

O revestimento de argamassa foi aplicado sobre paredes de alvenaria de blocos 

cerâmicos sem tratamento superficial (chapisco) assentados com argamassa mista preparada 

em obra de traço 1:4:2 (cimento, pasta de cal, areia grossa peneirada). A caracterização e 

normalização utilizada estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Caracterização dos blocos cerâmicos. 

Método Propriedade Média CV Limites de norma 

NBR 

15270-3 

Absorção de 

água total 
20% 6% 

NBR 15270-1:  

8% ≤ AA ≤ 22% 

Absorção de 

água inicial 
16 g/193,55cm²/min 11% 

NBR 15270-3: sugestão para 

valores maiores que 30, fazer 

o umedecimento do substrato 

Dimensões 9.0x19.0x28.8 cm 0.9% 
NBR 15270-1: Tolerância  

±0.3 cm 

 

2.2. Argamassa de revestimento estudadas 

As composições, características e propriedades das três argamassas da pesquisa estão 

resumidas na Tabela 2. 

 

 

 

 

 



Tabela 2 – Características e composição das argamassas. 

Código Descrição Ilustração Composição*/características 

A1 
Usinada 

estabilizada 

 

• Fornecida pronta; 

• Tempo de utilização: 06h; 

• Composta por cimento CP II F-

40, areia natural fina, aditivo 

incorporador de ar e aditivo 

estabilizador. 

A2 
Industrializada 

ensacada 

 

• Fornecida em pó (ensacada); 

• Tempo de utilização: 02h; 

• Composta por cimento CP II F-

40, areia natural fina, aditivo 

incorporador de ar e aditivo de 

retenção de água. 

A3 
Industrializada 

silo 

 

• Fornecida em pó (silo); 

• Tempo de utilização: 02h; 

• Composta por cimento CP II F-

40, areia natural fina, aditivo 

incorporador de ar e aditivo de 

retenção de água. 

*Por se tratarem de produtos comerciais os fabricantes não informaram os traços 

(proporcionamentos) 

 

As três argamassas estudadas foram classificadas conforme a ABNT NBR 

13281:2005, quanto às suas propriedades nas mesmas classes, a saber: 

• Densidade de massa no estado fresco – D4 (entre 1600 a 2000 kg/m³, NBR 

13278:2005); 

• Retenção de água – U3 (entre 80 e 90%, NBR 13281:2005); 

• Resistência à compressão – P5 (entre 5,5 e 9MPa, NBR 13279:2005). 

2.3. Produção e aplicação das argamassas 

As características, forma de produção e aplicação dos sistemas da pesquisa estão 

resumidas na Tabela 3. 

 

 

 

 



Tabela 3 – Formas de produção e aplicação das argamassas. 

Sistema Mistura Aplicação 

S1 

(A1) 

• Produzida em central dosadora; 

• Misturada no “balão” do caminhão 

betoneira. 

 

• Aplicação manual, colher de pedreiro; 

• Fornecimento em giricas de 160L; 

• Transporte em elevador cremalheira. 

 

S2 

(A2) 

• Misturador de eixo horizontal, 

capacidade 80L e produção teórica 

de 20L/min; 

• Fabricante Betomaq, modelo M80 

 

• Projetor de eixo helicoidal; 

• Caçamba reservatório de 100L; 

• Unidade de bomba, projeção teórica de 

35L/min; 

 

S3 

(A3) 

• Misturador contínuo, produção 

teórica de 30L/min; 

• Fabricante m-tec, modelo D30 

 

• Projetor de eixo helicoidal; 

• Caçamba reservatório de 100L; 

• Unidade de bomba, projeção teórica de 

35L/min; 

 
 

Para a aplicação descreve-se o caminho: 

• Argamassa usinada estabilizada: aplicada manualmente com uso da colher de 

pedreiro, fornecida em giricas de 160L e transportadas em elevador 

cremalheira, do térreo, aonde encontra-se armazenada por baia, até o 

pavimento de aplicação.  

• Argamassas industrializadas ensacada e em silo: aplicação mecanizada com 

projetor de eixo helicoidal, fabricante Betomaq, modelo bc25. Nesse caso, a 

argamassa passa pela bomba helicoidal e é direcionada, sob pressão, ao 

mangote, sendo, então, transportada até o bico de projeção. Como a distância 

do bico de projeção ao substrato pode influenciar na energia de projeção, foi 

medido, em obra, a adoção de uma distância entre os componentes que variou 

entre 20 e 40. 

 



2.4. Métodos de ensaio 

Foi acompanhado a execução do revestimento nas paredes selecionadas na obra para a 

realização dos ensaios de resistência de aderência à tração (Ra) e dureza superficial por 

esclerômetro de pêndulo (DS), observando, qualitativamente, a conformidade dos materiais e 

dos serviços, desde a aplicação até o desempeno. Os ensaios foram realizados após (28 ± 1) 

dia em lotes de doze corpos de prova (CP’s) por amostragem. 

Nos painéis de revestimento foram locadas sub-regiões de dimensões 40cmx73cm de 

largura e altura, de forma que em cada uma dessas regiões foram realizados um CP de Ra e 

outro de DS. A Figura 2(a) esquematiza como os CP’s foram distribuídos nos painéis de 

revestimento, sendo que cada retângulo indica uma região em que o ensaio foi realizado. Na 

Figura ainda há uma separação das secções de alturas de aplicação, sendo esta dividida em 3 

níveis de variação: alta (H1), intermediária (H2) e baixa (H3). 

O ensaio de determinação da resistência de aderência à tração foi realizado conforme a 

NBR 13528 (ABNT, 2010). Ensaiou-se 12 CP’s com diâmetro de 50 mm e profundidade 

conforme a espessura do revestimento, por meio de dinamômetro de tração da marca Alfa 

Instrumentos (Indicador para máquinas de ensaio, modelo 3105c) e cola à base de poliéster da 

marca Anjo Tintas. A Figura 2(b) ilustra a direção da força de arrancamento feita durante o 

ensaio. O tipo de ruptura dos CP’s foi analisado, sendo que rupturas adesivas sugerem a 

possibilidade de descolamento dos materiais na interface, substrato e o revestimento (Carasek, 

2012). 

Os impactos para o ensaio de DS foram realizados em locais próximos às regiões onde 

ocorreram os ensaios de resistência à aderência, após o corte no substrato, totalizando também 

doze CP’s em cada painel de revestimento. Seguiram-se as recomendações da RILEM MS-

D.7 (RILEM, 1997) para a realização desse ensaio especificando que o valor representativo de 

dureza superficial do painel é obtido a partir da mediana de 9 valores de recuo, podendo variar 

de 15, para muito macio, a 55, para muito duro. A Figura 2(c) ilustra a direção de impacto do 

pêndulo, além de realçar que as pastilhas utilizadas no ensaio de aderência à tração ainda 

estavam aderidas ao substrato quando o ensaio de dureza superficial foi realizado.  

 

  

Figura 2 – (a) Sub-regiões do painel para realização dos ensaios; (b) Equipamento de ensaio e 

ilustração da direção da força de arrancamento do ensaio de resistência à aderência; (c) 

Equipamento de ensaio e ilustração da direção de impacto do pêndulo do ensaio de dureza 

superficial, pastilha do ensaio de resistência à aderência já aderida. 

a) b) c) 



 

Foi observado por Carasek et al. (2008) a influência da umidade dos revestimentos 

nos ensaios de Ra, de modo que o aumento do teor de umidade do revestimento no momento 

da realização do ensaio reduz os valores dos mesmos, além de aumentar a sua variabilidade. 

Campos (2014) acrescenta que a água tende a migrar do meio mais saturado para o menos 

saturado, ocorrendo a evaporação da água da argamassa para o meio externo, devido a essa 

perda prematura de água, as reações de hidratação do cimento e, consequentemente, a 

aderência ficam prejudicadas. Dessa forma, foram levantados a temperatura e umidade 

relativa do ar no ambiente no período contabilizado entre a execução dos revestimentos até o 

dia dos ensaios, pela estação meteorologia de Goiânia, fornecida pelo INMET. A Tabela 4 

resume as condições climáticas médias do período. 

Tabela 4 – Temperatura e umidade média entre os dias de aplicação da argamassa e realização 

dos ensaios. (Fonte: BDMEP, 2017) 

 Média CV 

Temperatura 24,9 ºC 6% 

Umidade 61% 16% 

 

Os resultados individuais foram testados quanto a presença de valores espúrios pelo 

Método de Chauvenet e, também, verificou-se a distribuição normal dos resultados pelo 

gráfico dos quantil (gráfico qq-plots). Ao final, os resultados foram submetidos a Análise de 

Variância (ANOVA) no software Statistica®, versão 7.1., para avaliação da significância em 

nível de confiança de 95% ( p ≤ 0,05). Para essa análise é necessário que as variáveis tenham: 

distribuição normal, medidas não correlacionadas e variância homogênea. Foi estabelecido 

como variável independente o sistema de revestimento e a altura de aplicação (dividida em 3 

níveis de variação: baixa, intermediária e alta). Dessa forma, analisa-se se os efeitos das 

variáveis em sua significância ou não na resistência de aderência e dureza superficial 

(variáveis dependentes). Se significativa a influência, realiza-se a comparação múltipla de 

médias por Tukey e Fisher, para observar como se dá essa influência. Nesse tipo de análise, a 

igualdade nos grupos significa que eles possuem médias que não diferem significativamente 

entre si. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na sequência serão apresentados e analisados os resultados decorrentes do programa 

experimental. A Tabela 5 apresenta os resultados individuais para os ensaios de Ra e DS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5 – Resultados individuais de Ra e DS. 

CP 

Resistência de aderência à 

tração (MPa) 
Índice Esclerométrico 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 

1 0.53 0.38 0.38 107 97 95 

2 0.46 0.25 0.31 96 90 91 

3 0.51 0.22 0.24 103 94 105 

4 0.26 0.33 0.36 88 99 97 

5 0.32 0.19 0.38 107 99 101 

6 0.21 0.25 0.59 97 98 106 

7 0.27 0.24 0.31 104 101 98 

8 0.38 0.41 0.54 105 100 90 

9 0.21 0.14 0.43 89 95 105 

10 0.21 0.26 0.40 101 95 105 

11 0.25 0.20 0.45 103 97 103 

12 0.23 0.26 0.32 99 95 98 

Média 0.32 0.26 0.39 100 96 99 

Mediana 0.27 0.25 0.38 102 97 100 

DP 0.12 0.08 0.10 6.4 3.9 5.6 

CV 38% 30% 25% 6% 4% 6% 

Distribuição 

normal 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Espúrios Não Não Não Não Não Não 

 

3.1. Resistência de aderência à tração 

Inicialmente foi realizada a análise dos resultados conforme as diretrizes estabelecidas 

pela norma NBR 13749:2013 (ABNT, 2013). A norma especifica que oito em cada doze CP’s 

ensaiados para obtenção Ra devem apresentar valores iguais ou superiores a 0,20 MPa para 

ambientes internos com pintura. A Tabela 6 apresenta um resumo dos resultados e analise 

quanto ao atendimento dos parâmetros da NBR 13749:2013 (ABNT, 2013) para os três 

sistemas estudados. 

Tabela 6 – Resultados médios de aderência obtidos para os três sistemas estudados. 

Painel 
Média geral 

(MPa) 
CV (%) 

Atende à 

norma 

Ruptura 

coesiva (%) 

S1 0.32 38% Sim 02% 

S2 0.26 30% Sim 08% 

S3 0.39 25% Sim 14% 

 



Quanto menor o coeficiente de variação (CV) menor a dispersão nos resultados 

individuais. As manifestações patológicas tendem a acontecer em valores mais próximos do 

extremo inferior, logo, menores CV implicam numa maior uniformidade do revestimento em 

torno da média analisada (Carasek, 2012). Considerando a ordem dos painéis de revestimento 

mostrado na Tabela 6, verifica-se uma tendência de decréscimo do CV, acompanhada pelo 

aumento da porcentagem de CP’s que apresentaram ruptura coesiva, representando um 

aspecto positivo na prevenção de manifestações patológicas. A Figura 3 apresenta o 

comportamento dos valores de aderência conforme o sistema de revestimento analisado. 

 

 

Figura 3 – Resultados de resistência de aderência à tração segundo o sistema de revestimento. 

 

Na figura é observado a grande diferença da Ra entre a ensacada (A2/S2) e a silo 

(A3/S3), mesmo possuindo a mesma forma de aplicação mecanizada podendo-se discutir a 

influência do tempo de mistura e do controle de água que a de silo possui. Enquanto no silo é 

determinado na matrix a quantidade de água a ser misturada e seu tempo de preparo, na 

ensacada essas variáveis ficam sob responsabilidade do servente, incorrendo em flutuação dos 

valores dessas variáveis a cada preparo de argamassa, dependente do funcionário que a 

executa.   

Procedeu-se para a análise de variância, utilizando o software Statistica®, com adoção 

do nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05 representa significância estatística e, caso contrário, a 

hipótese nula é rejeitada). Dessa forma, analisa-se se os efeitos das variáveis em sua 

significância ou não na resistência de aderência (variável dependente), como visto na Tabela 

7. Para a variável significativa realizou-se a comparação múltipla de médias por Tukey e 

Fisher, para observar como se dá essa influência. 

Tabela 7 – Análise de variância para as variáveis e composições escolhidas. 

 SQ GDL MQ Fcalc Fator p Significância 

Interseção 3,78391 1 3,78391 536,996 0,000000 Sim 

Sistema de 

revestimento 
0,10532 2 0,05266 7,474 0,002612 Sim 

Altura 0,03765 2 0,01883 2,672 0,087346 Não 

Sistema x Altura 0,11310 4 0,02827 4,013 0,011100 Sim 

Erro 0,19025 27 0,00705    



* SQ: soma quadrática; GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrática; Fcalc: Valor 

calculado de F. 

 

 Com a ANOVA, é possível verificar que os efeitos entre a Ra com os tipos de 

revestimentos produzidos são estatisticamente significativos. Nesse caso, o sistema de silo 

propiciou as melhores condições de resistência de aderência. A análise do sistema de 

revestimento com a Ra foi complementada pela comparação múltiplas de médias, que 

distinguiu os sistemas de revestimento nos grupos de Tukey e Fisher indicados na Tabela 8.  

Tabela 8 – Grupos de Tukey para Sistema de Revestimento x Resistência de aderência à 

tração. 

Painel/siste

ma 

Altura 
Grupo de Tukey Grupo de Fisher 

AS2 H1 A A 

AS1 H1 A A 

AS2 H2 A/B A 

AS2 H3 A/B A/B 

AS1 H2 A/B A/B 

AS3 H3 A/B A/B 

AS3 H1 A/B B/C 

AS1 H3 B C 

AS3 H2 B C 

 

Quanto à avaliação da altura, não foi verificada a sua significância com relação a Ra, 

porém mostrou significante quando analisado em conjunto com os sistemas de revestimento. 

Resultados similares foram atingidos por Silva, Mota e Barbosa (2013) que concluíram a 

baixa variação nos ensaios de Ra em revestimentos com aplicação mecanizada, creditando 

esse fato à maior influência do equipamento e corroborando com a ideia de homogeneidade 

gerada pela técnica. 

3.2. Dureza superficial – Esclerômetro de Pêndulo 

Para a análise da dureza superficial foi utilizado o ensaio de esclerômetro de pêndulo 

segundo a norma da RILEM MS-D.7 (RILEM, 1997). Segue na Tabela 9 os valores médios 

obtidos para recuo do esclerômetro de pêndulo nos sistemas estudados. 

Tabela 9 – Resultados médios de recuo obtidos para os três sistemas. 

Painel Valor médio de recuo Mediana CV (%) 

Estabilizada 100 102 6% 

Ensacada 96 97 4% 

Silo 99 100 6% 

 



 

Figura 4 – Resultados de dureza superficial segundo o sistema de revestimento. 

 

Como visto na Figura 4 os valores do esclerômetro de pêndulo demonstraram-se 

homogêneos entre os sistemas de revestimentos além de apresentarem uma baixa variação 

dentro de um mesmo revestimento. Procedeu-se para a ANOVA, para interpretá-los 

estaticamente. Sendo feita a análise para os resultados de dureza superficial com o mesmo 

nível de confiança de 95%. As variáveis avaliadas estão citadas na Tabela 10 com o seu 

resultado.  

Tabela 10 – Análise de variância para as variáveis e composições escolhidas. 

 SQ GDL MQ Fcalc Fator p Significância 

Interseção 3491882,5 1 349182,5 12550,70 0,000000 Sim 

Sistema de 

revestimento 
105,2 2 52,6 1,89 0,170485 Não 

Altura 84,3 2 42,2 1,52 0,237729 Não 

Sistema x Altura 128,0 4 32,0 1,15 0,354374 Não 

Erro 751,2 27 27,8    

* SQ: soma quadrática; GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrática; Fcalc: Valor 

calculado de F. 

 

Nenhuma das variáveis e combinações estudadas se mostraram estatisticamente 

significativas para um nível de confiança de 95%. De forma que, a tendência de DS se 

mostrou independente do sistema de revestimento e da altura corroborando com a 

categorização por classes feita pela NBR 13281:2005 (ABNT, 2005). 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos pelo trabalho experimental indicam que: 

• Os revestimentos sugerem uma tendência à diminuição do coeficiente de 

variação da aderência e um aumento das rupturas do tipo coesiva, quanto mais 

independente o processo construtivo for do manuseio de oficiais. Apresentando 



o maior valor de aderência para a argamassa fornecida em silo e preparada com 

misturador contínuo e projetada mecanicamente. 

• Nota-se que apesar do sistema de revestimento ensacado (S2) e silo (S3) terem 

a mesma técnica de aplicação, a forma de mistura da primeira é, entre os três 

sistemas analisados, a mais dependente do operador da argamassadeira, que 

controla seu tempo de mistura e a quantidade de água a ser adicionada, que 

podem justificar os resultados de aderência mais baixos para esse sistema.  

• A argamassa estabilizada (S1) por sua vez, é fornecida já misturada, porém 

possui aplicação manual, o que acaba por intervir na aderência, obtendo-se 

valores menores que o sistema de revestimento de silo (S3).  

• A análise de variáveis indicou que o tipo de revestimento consistiu em uma 

variável significativa somente para a aderência, podendo agrupar as 

argamassas por Tukey em dois grupos de maior afinidade, sendo que a 

argamassa estabilizada apresentou resultados intermediários entre a argamassa 

de silo e a ensacada.  

• A composição da altura e a aderência não mostraram como variável 

significativa a nível de confiança de 95%. 

• As argamassas industrializadas foram classificadas pela RILEM MS-D.7 

(RILEM, 1997) no seu ensaio de esclerômetro como muito duras (valor de 

recuo acima de 55) e possuíram um baixo coeficiente de variação, sugerindo 

homogeneidade nos painéis estudados.  

• A dureza superficial com relação ao tipo de revestimento e altura não consistiu 

em variável significativa para caracterizar os sistemas de revestimento. 

O trabalho ainda tem como considerações finais que as argamassas industrializadas 

disponíveis no mercado atenderam a NBR 13749 (ABNT, 2013) na aderência, de modo que 

podem ser utilizadas em substituição à argamassa tradicional preparada em betoneira na obra. 

Ainda é válido notar que a argamassa usinada estabilizada, apesar de atender a aderência, 

apresentou muitas dificuldades para a sua execução dado o uso de retardador de pega de 6h, o 

que atrasou o tempo de sarrafo da mesma. 
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