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1. RESUMO 

O objetivo deste trabalho é reproduzir a experiência de Powers, datada de 

1958, utilizando um cimento Portland nacional produzido atualmente. Trata-se 

da verificação do desenvolvimento da resistência à compressão e da 

porosidade de uma pasta de cimento Portland, em hidratação levando-se em 

conta a relação água/cimento e o tempo de hidratação.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Para isso, são moldadas pastas de cimento, com relações água/cimento 

usuais, com as quais são medidas as resistências à compressão e a 

porosidades nas idades de 3, 7, 28 e 365 dias. Powers admitiu que com 7 dias 

a pasta atingia 50%, com 28 dias atingia 75% e com 1 ano 100% de hidratação 

(ou seja, hidratação completa), desde que em condições favoráveis. 

 

3. OBJETIVOS 

O principal objetivo desta pesquisa experimental é verificar a aplicação das 

hipóteses de Powers sobre a influência estrutura da pasta pura de cimento 

Portland em hidratação, estrutura esta variando com o tempo de hidratação e 

com a relação água/cimento, na resistência à compressão. 

 

4. METODOLOGIA 

A resistência à compressão das pastas é medida através da ruptura de 

corpos-de-prova cúbicos com 4 cm de aresta. A porosidade é medida por 

diferença entre o peso dos corpos-de-prova úmidos e secos. Todo resultado de 

ensaio neste trabalho será representado pelo resultado médio de três corpos-

de-prova cúbicos de pasta. Todas as pastas serão misturadas na 

argamassadeira mecânica e os corpos-de-prova serão moldados segundo a 

Norma Brasileira. 

     Uma série de corpos-de-prova com relação água/cimento 0,63 é moldada 

para se verificar a influência do tempo de hidratação nas propriedades 

estudadas da pasta. A resistência à compressão será medida nas idades de 3, 

7, 28 e 365 dias. O objetivos é verificar qual a resistência nestas idades, 
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Argamassadeira mecânica 

admitindo-se como Powers, que em 7 dias 50% da pasta tenha se hidratado, 

em 28 dias 75% e em 365 100%. 

     Quatro séries de pastas com relação água/cimento 0,4 - 0,5 – 0,6 – 0,7 e 

0,8 são moldadas para verificar a influência da relação água/cimento na 

resistência à compressão nas idades 3, 7, 28 e 365 dias. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As etapas que definem a experiência consistem na preparação das formas 

de argamassa, moldagem, extração dos corpos-de-prova das formas, cura e 

compressão.  

Para a realização da moldagem é necessário higienizar as formas. A 

princípio limpando-as com palha de aço para retirar todos os resíduos de 

moldagens anteriores, e posteriormente lavando com água e sabão. Estando 

limpas são expostas ao sol para a secagem, e depois se adiciona pequenas 

quantidades de óleo que facilitam a liberação dos corpos-de-prova das formas.  

Por fim, são colocadas massas de modelar ao redor que impedem o 

vazamento de água de possíveis orifícios.  

 

 

 

 

 

São utilizadas para a moldagem uma peneira, um recipiente metálico, 

uma espátula, uma proveta e argamassadeira mecânica.  

O cimento é peneirado e pesado, e água adicionada na proveta até a 

quantidade pretendida.  

Com a argamassadeira parada, adiciona-se a 

água e depois o cimento. Durante 30 segundos 

permanecem em repouso. Mistura-se na velocidade 

lenta por mais 30 segundos. A argamassadeira é 

desligada, com a espátula raspa-se em volta do 

recipiente por 15 segundos, e por fim a pasta é 

                  Formas de argamassa               Formas de argamassa 
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Prensa para ensaio de 
compressão 

Prensa  

misturada com velocidade máxima em 1 minuto. Feito isto, a pasta é moldada 

nas formas.  

Permaneceram 24 horas, com um pano úmido para 

conter a evaporação, e depois são desenformadas e levadas até 

uma câmera de umidade onde permanecem até a completar a 

idade necessária para o ensaio.

No dia de realização do ensaio, as formas são retiradas 

da câmara para secarem.  

Pesa-se e realiza a compressão colocando-as na prensa 

para o ensaio de compressão axial. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

        Os dados obtidos 

        Das pastas de cimento moldadas, até o momento, tem-se:  

                                            Pastas de cimento ensaiadas       

CP Nº a/c Moldagem. Horário Ensaio Idade Média Peso(g) 

101575;101576 
101577 

0,63 03/072013 - 10/07/2013 7 
13,5 

101,32 
94,73 
97,61 

101578;101579 
101580 

0,63 03/072013 - 01/08/2013 29 
14,3 

100,04 
100,62 
102,45 

103721;103722 
103723 

0,63 06/08/2013 16h50 09/08/2013 3 
9,9 

- 

103724;103725 
103726 

0,63 06/08/2013 16h50 13/08/2013 7 
14,5 

- 

100394;100395 
100396 

0,5 07/08/2013 21h09 10/08/2013 3 
17,0 

116,74 
115,85 
116,15 

100391;100392 
100393 

0,5 07/08/2013 21h09 14/08/2013 7 
20,1 

114,2 
114,8 
113,2 

103713;103715 
103717 

0,6 13/08/2013 19h08 16/08/2013 3 
9,4 

106,4 
106,2 
108,2 
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