
 

 

 

 

Avaliação do desempenho físico de argamassas térmicas 

em protótipos de parede 

 

Ana Rita Inácio da Silva Santos 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Civil 

 

Orientadores:  

Prof.ª Maria da Glória de Almeida Gomes 

Prof.ª Inês dos Santos Flores Barbosa Colen 

Júri 

Presidente: Prof. Nuno Gonçalo Cordeiro Marques de Almeida 

Orientador: Prof.ª Maria da Glória de Almeida Gomes 

Vogal: Prof.ª Rita Maria Vilela Nogueira 

 

Outubro 2017 



 
 

 

  



I 
 

Agradecimentos 

A presente dissertação foi possível realizar devido à ajuda de algumas pessoas que me 

incentivaram, partilharam conhecimentos comigo e me motivaram para concluir este trabalho. Por 

isso, manifesto de seguida o meu agradecimento a todos os que contribuíram para a concretização 

deste meu trabalho. 

Às professoras Maria da Glória Gomes e Inês Flores-Colen, minhas orientadoras científicas, 

pela partilha de conhecimentos e informação científica, disponibilidade, análise de resultados e 

revisão de texto ao longo deste projecto. 

À minha colega Rita Lazera que desenvolveu a sua dissertação em paralelo, tornando este 

trabalho melhor, devido à sua companhia, ajuda, amizade e dedicação. 

Ao Engenheiro António Soares, bolseiro de investigação no IST, pelo apoio, dedicação, 

disponibilidade, partilha de conhecimentos e ajuda, principalmente na realização da campanha 

experimental. 

Aos senhores Leonel Silva e João Lopes, técnicos do Laboratório de Construção do IST, por 

todo o apoio durante a campanha experimental, nomeadamente pela cedência de espaço, material 

disponível e confiança, partilha de conhecimentos e simpatia. 

Às empresas Weber, Secil, Diasen, Amorim e Gyptec pelo fornecimento dos materiais 

utilizados na formulação das argamassas. 

À FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia), dado que este trabalho foi desenvolvido no 

âmbito do projecto de investigação FCT PTDC/ECM/11826/2010 NANORENDER – Performance of 

silica nanoaerogel-based renders. 

Finalmente, à minha família e amigos pelo apoio e motivação demonstrada ao longo do meu 

percurso académico. Em especial, aos meus pais, irmão e namorado, pelos motivos já enunciados e 

pela especial paciência e compreensão durante este processo. 

 

 

 

  



II 
 

 

  



III 
 

Resumo 

Actualmente a preocupação com o impacto ambiental no sector da construção e com o 

consumo de energia é cada vez maior. A necessidade de melhorar as condições de conforto térmico 

e diminuir os custos inerentes ao consumo de energia tornou-se um requisito na construção de 

edifícios. Neste sentido, as tecnologias dos revestimentos de parede tendem a evoluir para cumprir 

as exigências térmicas. As argamassas de desempenho térmico melhorado com incorporação de 

agregados isolantes surgem para cumprir tais requisitos. 

Na presente dissertação são estudadas argamassas de desempenho térmico melhorado para 

melhor compreender o seu comportamento físico. Assim, foram produzidos nove tipos de 

argamassas, com diferentes composições e tipos de agregados (argila expandida, granulado de 

cortiça, aerogel de sílica e EPS), sendo seis formulações doseadas em laboratório, com adição de 

adjuvantes, e três de concepção industrial. Estas argamassas foram aplicadas em provetes, modelos 

de tijolo e protótipos de parede. 

Realizaram-se medições de temperatura e humidade superficiais e do teor de água, ensaios 

de condutibilidade térmica, de caracterização do comportamento térmico, de permeabilidade à água 

líquida sob baixa pressão, de absorção de água por capilaridade e de secagem. Efectuou-se um 

estudo comparativo entre os resultados das diferentes propriedades analisadas. 

Após análise dos resultados, verificou-se, como esperado, que as argamassas com 

agregados isolantes apresentam menor massa volúmica no estado fresco e condutibilidade térmica 

que as argamassas convencionais constituídas por areia. As argamassas industriais apresentam 

maior estabilidade nos resultados obtidos. Concluiu-se também que a aplicação das argamassas 

influencia o seu desempenho físico. 
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Abstract 

Currently, the concerns with the environmental impact in the construction sector and the 

energy consumption are increasing. The necessity of improving the thermal comfort conditions and 

reducing the costs of energy consumption became a requirement in building construction. In that way, 

the technologies of claddings tend to evolve to accomplish the thermal requirements. The improved 

thermal performance mortars with insulating aggregates accomplish such requirements. 

In the present dissertation, mortars with improved thermal performance are studied to help to 

deepen the knowledge about their physical behavior. Nine types of mortars, with different composition 

and types of aggregates (expanded clay, granulated cork, silica aerogel and EPS) were produced, 

being six of them dosed in laboratory, with incorporation of adjuvants, and the other three made 

industrially. Those mortars were applied on specimens, brick models and wall prototypes. 

Measurements of surface temperature and humidity, water content, thermal conductivity, 

water absorption under low pressure, drying index and thermal behavior characterization tests were 

performed to all mortars. In the end, the obtained results for all the properties tested were compared 

and analyzed. 

After analyzing the results, it was possible to conclude that the mortars with insulating 

aggregates have lower bulk densities in the fresh state and thermal conductivity than conventional 

mortars with sand, as expected. The results of industrial mortars have more stability than the results of 

dosed in laboratory mortars and the mortar’s application influences their physical performance. 

 

Key-words 

Thermal mortars; Physical behaviour; Wall prototypes; Thermal insulating aggregates; 

Aerogel; Thermal conductivity. 
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1. Introdução 

1.1 Considerações iniciais 

As exigências de conforto térmico têm vindo a adquirir uma importância cada vez maior na 

concepção e construção dos edifícios desde a entrada em vigor do RCCTE (Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios), em 1990 (ARROMBA, 2011). Juntamente 

com a implementação da certificação energética em 2009 e a actualização do RCCTE em 2013 

(REH, 2013) têm surgido novos materiais e soluções construtivas de modo a melhorar o desempenho 

térmico dos edifícios (VEIGA, 2010 citado por VALE, 2014). 

Como os revestimentos e acabamentos das paredes constituem parte significativa da 

envolvente dos edifícios, tem-se apostado em conseguir um desempenho térmico melhorado das 

argamassas, pela introdução na sua constituição de materiais isolantes, nomeadamente granulado de 

cortiça, argila expandida, EPS e aerogel de sílica. As argamassas com desempenho térmico 

melhorado surgem como uma solução eficaz para um bom desempenho térmico dos edifícios, 

garantindo, ainda assim, um bom desempenho mecânico das mesmas (MELO, 2014). 

É de elevada importância efectuar-se uma avaliação dos níveis de desempenho físico real 

das argamassas de revestimento, que são influenciados por vários factores em serviço, muitos deles 

relacionados com a sua aplicação, em particular, o suporte do revestimento. A avaliação dos factores 

de aplicação é complexa, dada a variedade de factores existentes e a sua interacção, dificultando a 

análise do desempenho em serviço das argamassas aplicadas em obra (ARROMBA, 2011). A 

preparação prévia do suporte tal como a energia e forma de aplicação da argamassa são elementos 

fundamentais para o bom desempenho do sistema argamassa/suporte. Porém existem outros 

factores influenciadores, tais como a trabalhabilidade da argamassa, a temperatura e humidade 

ambientes, exposição às condições climáticas, entre outros. 

Em suma, a formulação de uma argamassa para revestimento com características térmicas 

implica, não só um conhecimento dos seus constituintes, mas também dos efeitos por eles 

provocados (MELO, 2014), e do desempenho físico das argamassas aplicadas em suportes 

normalmente usados em obra, como o tijolo, avaliado através de ensaios. 

De acordo com a variedade de argamassas existentes na construção e com as funções 

pretendidas actualmente, de conforto térmico, torna-se importante a pesquisa e o trabalho 

experimental desta área.  

Nesta dissertação realiza-se uma campanha experimental que visa estudar as diferenças das 

propriedades físicas das argamassas, provocadas pela introdução de materiais isolantes (cortiça, 

argila expandia, aerogel de sílica e EPS) e pelo tipo de aplicação em provetes (cilíndricos e 

normalizados) e em suporte de tijolo furado (modelos de tijolo e protótipos de parede). 
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1.2 Objectivos e metodologia da dissertação 

O objectivo desta dissertação é caracterizar o comportamento físico de argamassas com 

desempenho térmico melhorado industriais e doseadas em laboratório, produzidas em provetes e 

aplicados em modelos reduzidos de tijolo e em protótipos de parede: 

 Estudar experimentalmente e comparar argamassas de revestimento (rebocos) de 

desempenho térmico melhorado, através da introdução de diferentes agregados isolantes 

(argila expandida, granulado de cortiça expandida, aerogel de sílica e EPS); 

 Comparar o desempenho físico das argamassas com agregados isolantes e argamassas 

convencionais; 

 Estudar o desempenho físico das argamassas industriais e comparação com as 

argamassas de agregados isolantes doseadas em laboratório; 

 Ver o efeito dos diferentes tipos de aplicação (provetes, protótipos de parede e modelos 

de tijolo) no desempenho físico das argamassas. 

1.3 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos, bibliografia e anexo. 

No capítulo 1 procede-se a uma abordagem e enquadramento do tema, à apresentação dos 

objectivos e detalha-se a estrutura da dissertação. 

No capítulo 2 é realizada uma síntese das funções e tipos de argamassas existentes no 

mercado, aprofundando as características das argamassas de desempenho térmico melhorado e dos 

materiais leves e adjuvantes que as constituem. 

No capítulo 3 descreve-se o trabalho experimental realizado, desde a caracterização dos 

materiais utilizados, dos provetes e das argamassas concebidas, à produção, aplicação e cura das 

argamassas nos provetes, até aos ensaios físicos realizados às argamassas, nos estados fresco e 

endurecido. 

No capítulo 4 apresentam-se os resultados do trabalho experimental, descrito no capítulo 3, 

assim como uma análise crítica e comparativa aos mesmos. 

No capítulo 5 encontram-se as conclusões finais do trabalho e propostas para 

desenvolvimento futuro. 

No final da dissertação são indicadas as referências bibliográficas utilizadas ao longo da 

mesma, assim como as normas e regulamentos. E, por fim, nos anexos apresentam-se os resultados 

individuais dos ensaios realizados, tal como a representação em gráficos de todas as argamassas 

estudadas. 
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2. Estado de Arte 

2.1 Considerações gerais 

Neste capítulo são apresentados os conceitos básicos sobre argamassas de revestimento, as 

exigências funcionais requeridas e os seus constituintes. Também se informa o que são argamassas 

de desempenho térmico melhorado, quais as suas características, os tipos de argamassas existentes 

consoante as dosagens dos constituintes são medidas em laboratório ou pré-doseadas 

industrialmente, e os seus constituintes, desde o ligante, agregados leves, água e adições ou 

adjuvantes, enfatizando os utilizados no âmbito da campanha experimental. É, também importante, 

destacar as características e os efeitos que o suporte infere às argamassas aplicadas nestes, 

comparando o seu desempenho de comportamento físico quando sujeitas aos ensaios laboratoriais 

em provetes normalizados e quando aplicadas em suportes de tijolo cerâmico. 

2.2 Argamassas de revestimento 

2.2.1 Exigências funcionais das argamassas de revestimento 

As exigências funcionais dos revestimentos de paredes estão intimamente ligadas às 

exigências funcionais das paredes, e como tal, o desempenho global de uma parede não depende 

única e exclusivamente do seu tosco nem do revestimento que a constitui, mas sim da 

complementaridade destes dois elementos (LUCAS, 1990). Assim, cada tipo de revestimento de 

paredes tem que verificar determinados requisitos para desempenhar as funções que lhe são 

atribuídas e para que a parede onde se integra possa cumprir as exigências essenciais (estabilidade, 

segurança contra riscos de incêndio, higiene, saúde e ambiente, segurança no uso, protecção contra 

o ruído e economia de energia) (VEIGA et al., 2004). 

Os revestimentos de parede têm como principais funções a regularização dos toscos e o 

acabamento dos paramentos, intervindo no aspecto estético dos edifícios. Também conferem 

protecção à alvenaria onde são aplicados, formando uma barreira às acções externas potencialmente 

deteriorantes, sendo estanques à água da chuva, evitando a entrada desta, mesmo quando a parede 

está fendilhada, e impermeáveis, evitando infiltrações de água, intervindo assim, na salubridade, 

durabilidade e resistência das paredes. O conforto adquirido pelos revestimentos é obtido pelo 

isolamento térmico através da introdução de agregados isolantes na constituição da argamassa 

(argamassas de desempenho térmico melhorado), ou por elementos descontínuos como a introdução 

de caixa-de-ar, ou por aplicação de ETICS (GONÇALVES, 2010; VEIGA et al., 2004). 

No âmbito desta dissertação, as características estudadas são a condutibilidade térmica, a 

permeabilidade à água líquida, a capilaridade e a secagem, através da introdução de agregados 

isolantes na constituição das argamassas, de modo a intervir nas exigências de conforto e 

salubridade. 
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2.2.2 Constituintes das argamassas de revestimento 

As argamassas de revestimento são constituídas por um ou mais ligantes, agregados pétreos 

e água, podendo ainda conter também adições e adjuvantes. A combinação destes materiais, a 

técnica de produção e a de aplicação são determinantes ao desempenho das argamassas ao longo 

do tempo, portanto antes de iniciar a produção de uma argamassa devem-se analisar os ligantes 

utilizados, a relação entre água e ligante, a granulometria dos agregados e sua origem, assim como a 

trabalhabilidade pretendida e a quantidade e respectivos adjuvantes e adições a acrescentar para a 

alcançar (GONÇALVES, 2010; LEAL, 2012). 

2.2.2.1 Ligantes 

Os ligantes inorgânicos são materiais de granulometria uniforme e fina que, quando 

misturados com água, formam uma pasta que ganha presa e endurece promovendo a aglutinação 

dos vários componentes das argamassas, devido às reacções de hidratação e/ou carbonatação (NP 

EN 197-1 (IPQ, 2001)). 

Devido ao tipo de reacções químicas que os ligantes efectuam para endurecer e ganhar 

presa, estes podem ser distinguidos e em dois tipos: ligantes hidráulicos cujas reacções são de 

hidratação e ligantes aéreos que efectuam reacções de carbonatação. Os ligantes hidráulicos têm a 

capacidade de fazer presa, endurecer e manter as suas propriedades ao longo do tempo, quer em 

contacto com o ar, quer em presença de água e dentro deste tipo de ligantes estão o cimento 

Portland e a cal hidráulica. Nos ligantes aéreos, como a cal aérea, o ganho de presa é um processo 

lento pois efectua-se por via de reacções de carbonatação, o que implica num ganho de resistência 

mecânica significativa em espaços temporais mais alargado (AGOSTINHO, 2008; PENAS, 2008). 

O cimento é o ligante mais utilizado nas formulações de argamassas térmicas, pois apresenta 

melhores resistências mecânicas, reduzida capacidade de deformação, menor permeabilidade ao 

vapor de água e porosidade inferior quando comparados com as cais, principalmente quando 

comparados com a cal aérea (MARTINS, 2010b). 

A composição base do cimento em pó, denominada de clínquer, inclui silicatos e aluminatos 

de cálcio (Silicato Tricálcico ou Alite – C3S; Silicato Bicálcico ou Belite – C2O; Aluminato tricálcico ou 

Celite – C3A; Ferro Aluminato Tetracálcico ou Felite – C4AF), resultantes da combinação de óxido de 

cálcio (CaO) proveniente de rochas calcárias, com sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e óxido de ferro 

(Fe2O3), oriundo de argilas (SÁ, 2011; GOMES et al., 2013a). Além do clínquer composto pelas 

moléculas acima referidas, os cimentos conter adições que serão referidas mais à frente, no 

subcapítulo 2.2.2.4. 

 Os vários tipos de cimentos encontram-se representados na Tabela 2.1, estando agrupados 

em várias famílias, correspondentes a diferentes quantidades dos seus constituintes e também 

diferindo na sua resistência mecânica à compressão aos 28 dias, de acordo com a norma NP EN 

197-1 (IPQ, 2001). 
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Tabela 2.1 Classificação do cimento de acordo com a norma NP EN 197-1 (IPQ, 2001) 

Tipos de 
cimentos 

CEM I Cimento Portland 

CEM II Cimento Portland Composto 

CEM III Cimento de Alto Forno 

CEM IV Cimento Pozolânico 

CEM V Cimento Composto 

Classes de 
resistência 

32,5 MPa 

42,5 MPa 

52,5 MPa 

Tipo de 
resistência 

N Normal 

R Elevada 

O cimento Portland é essencialmente constituído por clínquer, porém o CEM II (Cimento 

Portland Composto), além de conter clínquer em grande quantidade (superior a 50%), contém outras 

adições acima referidas. São apresentados 27 cimentos correntes e a quantidade dos seus 

constituintes, em percentagem, no documento normativo NP EN 197-1 (IPQ, 2001), tal como os 

requisitos mecânicos, físicos e químicos e classes de resistência desses mesmos cimentos, e os 

critérios e de conformidade e requisitos de durabilidade aí estabelecidos. 

A cal é um material composto por óxidos e/ou hidróxidos de cálcio e de magnésio (CaO, MgO 

e Ca(OH)2, Mg(OH)2)  produzidos por decomposição térmica de jazidas de carbonato de cálcio, 

segundo a norma NP EN 459-1 (IPQ, 2011). As cais podem ser aéreas, como a cal cálcica (CL) e a 

cal dolomítica (DL), e podem ter propriedades hidráulicas, destacando-se as subfamílias de cal 

hidráulica (HL), cal hidráulica natural (NHL) e cal formulada (FL) (NP EN 459-1 (IPQ, 2011)). 

A cal hidráulica tem na sua composição uma parte de cal livre e uma parte de aluminatos e 

silicatos de cálcio, o que significa que, ao ser misturada com a água, a cal livre endurece por 

carbonatação, como acontece com a cal aérea, e os silicatos e aluminatos de cálcio reagem 

quimicamente com a água, num processo semelhante ao do cimento Portland (GOMES et al., 2013b). 

Devido ao facto, das cais hidráulicas ganharem presa por carbonatação e hidratação, resulta em 

propriedades intermédias em relação às cais aéreas e ao cimento Portland, portanto apesar das 

argamassas compostas por este tipo de cal apresentarem resistências mecânicas relativamente 

baixas, o seu desempenho mecânico é suficiente em situações em que não se prevejam solicitações 

muito gravosas. As argamassas de cal hidráulica são bastante porosas e, por isso, apresentam um 

baixo valor de aderência ao suporte de alvenaria de tijolo, devido à fraca coesão das partículas 

(MARTINS, 2010b). 

2.2.2.2 Agregados 

O agregado define-se como material granular utilizado na construção, particulado, incoesivo, 

praticamente inerte, cobrindo uma extensa gama de tamanhos, sendo fino ou grosso, e que pode ter 

origem natural, artificial ou reciclado (NP EN 12620, (IPQ, 2004); NASCIMENTO, 2006). Na Tabela 
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2.2 são apresentadas as classificações dos agregados quanto à sua dimensão, origem e massa 

volúmica. 

Tabela 2.2 Classificação de agregados quanto à sua origem, dimensão e massa volúmica (NP EN 12620 (IPQ, 

2004); MELO, 2014) 

Origem Dimensão Massa Volúmica 

Naturais – Agregado de origem mineral 
sujeito apenas a processamento mecânico Fino – Agregado com partículas de menor 

dimensão com máxima granulometria 
inferior a 4 mm 

Conforme a densidade 
do material que 

constitui as partículas, 
os agregados são 
classificados em 
leves, normais ou 

pesados 

Artificiais – Agregado de origem mineral 
resultante de processo industrial, 

compreendendo modificações térmicas 

Reciclado – Agregado resultante do 
processamento de materiais inorgânicos já 

usados na construção 

Grosso – Agregado com partículas de 
maior dimensão de granulometria mínima 

superior a 2 mm 

Os agregados mais correntes e utilizados na preparação das argamassas são as areias e em 

Portugal as mais utilizadas provém do leito do rio, areeiro ou resultam da fragmentação de rochas, e 

são de natureza calcária ou argilosa (MARTINS, 2010a). 

Outros tipos de agregados, categorizados como leves, são também utilizados nas 

argamassas, sendo descritos e especificados mais à frente, neste capítulo. 

O comportamento de uma argamassa é influenciado pela escolha da origem do agregado, da 

sua forma, porosidade, dureza e da sua composição granulométrica, pois o agregado é o esqueleto 

de uma argamassa. Assim sendo, o tipo de agregado pode influenciar as características finais da 

argamassa como a sua compacidade, retracção, resistência mecânica e porosidade. Areias mais 

grossas reduzem a tendência para a fendilhação; as mais finas reduzem a porosidade e absorção de 

água da argamassa; uma granulometria equilibrada e agregados angulosos permitem uma melhor 

arrumação e, portanto, redução de vazios, o que implica a redução do teor de água e dosagem de 

ligante; a compatibilidade com o ligante permite melhor aderência entre agregado e pasta; a presença 

de argila contribui para maior retracção durante a cura (AGOSTINHO, 2008; LINO, 2013; MARTINS, 

2010b). 

2.2.2.3 Água 

A água é um constituinte essencial da argamassa porque promove as reacções de hidratação 

de aluminatos e silicatos, resultando uma pasta que aglomera os agregados (MARTINS, 2010b). 

Deve-se utilizar água potável (limpa e livre de impurezas), e não pode conter substâncias que 

afectem as propriedades da argamassa, tais como os cloretos e sulfatos em quantidades superiores a 

1% e 0,3%, respectivamente, que afectam a resistência mecânica da argamassa, ou sais que 

comprometem o desempenho da argamassa pois a sua presença resulta numa degradação 

acelerada (MELO, 2014). 

Além do conteúdo da água, a sua quantidade e temperatura é importante para obter a 

trabalhabilidade pretendida da argamassa e o tempo de cura estimado. Para temperaturas superiores 
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a 30ºC o processo de cura é acelerado, e para temperaturas inferiores a 7ºC o processo torna-se 

retardado (AGOSTINHO, 2008)). A introdução de água em excesso reduz a resistência das 

argamassas, enquanto a carência deste constituinte provoca fendilhação e baixa aderência ao 

suporte. 

A quantidade de água utilizada é variável, de acordo com a argamassa em questão, por isso 

antes de iniciar a produção analisam-se os ligantes, o traço da argamassa, os agregados e a 

trabalhabilidade pretendida, apresentando a sua quantidade em forma de relação água/ligante. Esta 

relação deve ser calculada de acordo com o desempenho da argamassa nos estados fresco 

(trabalhabilidade, aderência ao suporte, consistência) e endurecido (porosidade, absorção de água, 

retracção durante a secagem, resistência mecânica), o que significa que têm de ser realizadas várias 

misturas até que se atinja a consistência pretendida e a relação água/ligante ideal para a argamassa 

em questão, segundo as normas EN 1015-2 (CEN, 1998a) e EN 1015-3 (CEN, 1999a) (HENZ, 2009; 

GONÇALVES, 2010). 

Para as argamassas industriais, cuja mistura de agregados, ligantes, adições e adjuvantes já 

vem realizada, apenas é necessário adicionar a quantidade de água sugerida pelo fornecedor para 

obter uma argamassa pré-doseada com a trabalhabilidade ideal. 

2.2.2.4 Adições 

As adições são materiais inorgânicos finamente divididos adicionados aos betões e 

argamassas com o objectivo de melhorar certas propriedades, como a resistência mecânica, 

ductilidade, módulo de elasticidade, ou comportamento aos sulfatos e às reacções entre sílica e 

agregados (COUTINHO, 2006). 

Este material pode ser dividido em dois tipos: praticamente inertes e pozolânicos ou 

hidráulicos. A Tabela 2.3 apresenta adições pertencentes a cada tipo acima referido. 

Tabela 2.3 Divisão e definição dos tipos de adições (NP EN 197-1 (IPQ, 2001); NASCIMENTO, 2006) 

Adições praticamente inertes Adições pozolânicas ou hidráulicas 

Cargas Minerais – melhoram 
a trabalhabilidade e retenção 

de água; vulgarmente 
definidas como agregados 

cuja maior fracção é de 
dimensão inferior a 0,063 mm 

Materiais Pozolânicos Naturais – permitem a substituição de parte do cimento 
Portland e diminuem o calor de hidratação sem alterar a tensão de rotura da 

argamassa; provém das rochas de origem vulcânica alteradas por meteorização 

Cinzas Volantes – retardam o início da presa, aumentam a trabalhabilidade e 
facilitam a projecção da argamassa; são subprodutos industriais sólidos obtidos 
por precipitação electrostática ou captação mecânica das poeiras dos gases de 

combustão das fornalhas alimentadas com carvão pulverizado 

Pigmentos Inorgânicos – finos 
que dotam a argamassa de 
cor, usados em argamassas 

de revestimento com fim 
estético 

Sílica de Fumo – subproduto industrial da redução do quartzo com carvão em 
fornos de arco eléctrico para produção de ligas de silício 

Escória – subproduto industrial obtido pela combinação da ganga de minérios 
dos metais com fundentes apropriados e cinzas do carvão utilizado 

Tem que ser atenção ao aplicar uma adição porque ao melhorar uma certa característica da 

argamassa poderá afectar outra propriedade menos importante em detrimento da primeira. 
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2.2.2.5 Adjuvantes 

Adjuvantes são materiais orgânicos ou inorgânicos que se adicionam à mistura durante a 

amassadura, em percentagens inferiores a 5% da massa do ligante, com a finalidade de modificar 

certas propriedades da argamassa no estado fresco, endurecido ou na passagem de um estado para 

o outro (MELO, 2014). Os adjuvantes podem ser classificados segundo a sua função, como se 

apresenta na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 Funções dos adjuvantes (NASCIMENTO, 2006; MELO, 2014) 

Modificadores 
da reologia da 
massa fresca 

Superplastificantes/ 
Redutores de água 

Permitem a diminuição da relação água/ligante, garantindo a mesma 
trabalhabilidade e diminuição da permeabilidade; os efeitos secundários 

são o retardamento da presa e a redução das resistências iniciais. 

Introdutores de ar 
Implicam num aumento do espalhamento e na redução da densidade da 

massa e melhoram a trabalhabilidade, o módulo de elasticidade, a 
capacidade de impermeabilização e a resistência aos ciclos gelo/degelo. 

Plastificantes/ 
Introdutores de ar 

Actuam como fluidificantes, diminuindo a viscosidade da pasta e 
introduzindo ar à mistura e permitem a redução da tendência à 

segregação da argamassa no estado fresco a o aumento da durabilidade 
da argamassa endurecida (resistência ao gelo/degelo e aos sulfatos). 

Retentores de 
água 

Regulam a perda de água de amassadura durante a secagem, evitando 
fissuras por retracção; a dosagem errada em excesso leva a retardamento 
de presa e dificuldade de acabamento e em carência resulta em rebocos 

secos e fissurados. 

Promotores de 
aderência/coesivos 

Aumentam a aderência da massa fresca a qualquer substrato e a 
capacidade de impermeabilização. 

Modificadores 
do tempo de 

presa 

Activadores de 
endurecimento 

Aceleram o desenvolvimento da resistência da argamassa reduzindo em 
pouca proporção a trabalhabilidade da argamassa no estado fresco. 

Aceleradores de 
presa 

Aceleram a presa e o desenvolvimento da resistência da argamassa, 
reduzem o tempo e a trabalhabilidade da massa e diminuem a resistência 

ao ciclo gelo/degelo; o seu emprego não é aconselhado, sendo 
preferencial o emprego de cimentos de alta resistência inicial e de 

adjuvantes fluidificantes. 

Retardadores de 
presa 

Aumentam o tempo de trabalhabilidade da massa fresca devido à redução 
da solubilidade dos compostos de hidratação. 

Hidrófugos de massa 
Melhoram a capacidade de impermeabilização, impedindo a penetração e 

circulação de água no revestimento. 

Expansivos 

Aumentam a fluidez da argamassa, a aderência e a homogeneidade, 
diminuem a segregação da água, a relação água/ligante, a densidade e as 

resistências mecânicas e melhoram a retenção da água no seio da 
massa, evitando a retracção durante a presa. 

Fungicidas Impedem a fixação de microrganismos nas argamassas. 

Pigmentos Permitem a coloração da massa. 

São aprofundados dois tipos de adjuvantes utilizados durante a campanha experimental 

descrita no capítulo 3, os tensioactivos e o éter de celulose. 

Os tensioactivos são exemplo de adjuvantes plastificantes e introdutores de ar que dispersam 

as partículas de cimento na fase aquosa da argamassa, aumentando a sua superfície específica e 

facilitando a sua hidratação, permitindo assim que este adjuvante cumpra as funções designadas e 

apresentadas na Tabela 2.4 (AFONSO, 2015). Denota-se a diferença da trabalhabilidade no estado 

fresco, entre argamassas com tensioactivos, que se tornam mais leves, mais coesas e menos 

ásperas, em comparação às argamassas sem incorporação deste adjuvante (ARAÚJO, 2005). 
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O éter de celulose é um adjuvante retentor de água devido às moléculas de polissacarídeos 

que o constituem que não são solúveis em solventes comummente usados e, por isso funcionam 

como estabilizantes durante o processo de retenção de água. Alguns autores referem que a 

quantidade de éter de celulose não está proporcionalmente relacionada com o aumento da retenção 

de água, tal como esta característica não depende apenas da consistência e viscosidade da massa 

(PATURALl et al., 2011; PETIT et al., 2013).  

2.2.3 Tipos de argamassas 

As argamassas podem classificar-se de acordo com a sua concepção (de desempenho  ou 

formuladas), com as suas propriedade e utilização (de reboco exterior ou interior ou de 

assentamento) e do local onde são produzidas (industriais, industriais semi-acabadas ou tradicionais) 

(NASCIMENTO, 2006). 

As argamassas tradicionais são doseadas e misturadas em obra imediatamente antes de 

serem aplicadas, e as industriais são formuladas em fábrica, apresentando-se em pó e necessitando 

apenas de mistura da quantidade de água sugerida pelo fornecedor, ou em pasta já amassada e 

pronta a aplicar (NASCIMENTO, 2006). 

As argamassas tradicionais têm esta denominação porque são doseadas no local, 

nomeadamente na obra, ou no caso do projecto relacionado com esta dissertação, em laboratório, 

usando tecnologias correntes, como preparação manual, betoneira ou misturadora e aplicação 

manual (GONÇALVES, 2010). Para que tal aconteça, é necessário o transporte e armazenamento 

das matérias-primas da argamassa, no local onde irão ser aplicadas (MELO, 2014). 

O desempenho e a qualidade de argamassas idênticas variam dependendo da escolha dos 

materiais, das condições de armazenamento dos constituintes e das condições de fabrico, de 

aplicação e de cura da própria argamassa. A escolha dos materiais encontra-se muito dependente do 

que existe na zona, podendo não constituir a melhor opção. Muitas vezes os constituintes não são 

tratados nem armazenados nas condições certas condições, podendo encontrar-se ao ar livre e 

estarem sujeitos às acções climatéricas (chuva, humidade, tempo seco). As condições de aplicação 

como a humidificação do suporte e o uso de ferramentas sujas com resquícios podem alterar a 

capacidade de retracção da argamassa, a aderência ao suporte e outras características devido a 

reacções químicas despoletadas com as partículas existentes nas ferramentas. Por vezes, devido 

aos prazos a cumprir na realização de obras, as condições climatéricas durante a aplicação e a cura 

da argamassa são desfavoráveis e os tempos de secagem dos suportes e das várias camadas antes 

da subsequente aplicação não são cumpridos (GONÇALVES, 2010). 

Também existe variabilidade no comportamento de argamassas produzidas no mesmo local e 

com os mesmos constituintes quando a curva granulométrica do agregado, ou a relação entre a 

quantidade dos mesmos constituintes diferem. Ou seja, quando a curva granulométrica é diferente, os 

agregados organizam-se de forma diferente, implicando num diferente índice do número de vazios, o 
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que significa uma certa porosidade para a argamassa e diferente capacidade de absorção de água e 

resistência térmica. A relação entre os constituintes pode ser medida com o traço (relação entre o 

volume de ligante(s) e de agregado) e a relação “a/l” (relação entre água e ligante), que alteram as 

propriedades das argamassas no estado fresco (trabalhabilidade, massa volúmica e espalhamento) e 

no estado endurecido (resistências, retracção, período de cura, por exemplo). Na relação 

pasta/agregado, a maior ou menor diluição ou concentração da pasta e da distribuição granulométrica 

do agregado alteram as propriedades físicas, mecânicas e químicas das argamassas (LEAL, 2012).  

Apesar de apresentar alguns inconvenientes, a argamassa tradicional continua a apresentar 

boas soluções a nível de revestimentos de fachadas, principalmente pela sua boa resistência 

mecânica e simplicidade de execução (ARROMBA, 2011). Porém, o desaparecimento de mão-de-

obra com domínio da tecnologia do tradicional, a insuficiência de espaço no estaleiro para 

armazenamento das matérias-primas das argamassas e a busca pela homogeneidade e constância 

das propriedades das argamassas, leva à procura de outras soluções, como as argamassa 

industriais. 

As argamassas industriais surgem nos anos 50 do século XX em resposta às crescentes 

preocupações do sector da construção da Europa Central e dos Estados Unidos, tais como as acima 

referidas, aliadas às necessidades de racionalização dos custos, dos cumprimentos de prazos, da 

produtividade, às exigências de qualidade, durabilidade e de controlo da produção e qualidade do 

produto final (SERAFIM, 2012). 

Em Portugal, as primeiras argamassas fabris tiveram o seu fabrico entre 1970 e 1980, tendo 

sido um marco impulsionador na utilização destas argamassas a ocorrência da Exposição Mundial 

em Lisboa em 1998, ou EXPO 98, devido ao volume de trabalhos inerentes e aos prazos curtos a 

serem cumpridos. Desde o início do século XXI que existe alguma expressão de empresas nacionais 

e multinacionais produtoras de argamassas secas, o que conduziu à formação da Associação 

Portuguesa dos Fabricantes de Argamassas de Construção (APFAC), em 2002, e acarretou o 

cumprimento de Normas Europeias obrigatórias (SANTOS, 2009). 

O doseamento e a mistura das várias matérias-primas destas argamassas são realizados de 

através de um processo controlado numa instalação fabril e são expedidas em saco ou a granel para 

um silo colocado em obra, conforme o tipo de produto, volume de consumo, localização geográfica da 

obra e espaço disponível (SERAFIM, 2012). Desta forma, a substituição das argamassas tradicionais 

pelas industriais têm inúmeras vantagens, como a introdução de matérias-primas adequadas, a 

diminuição da possibilidade de ocorrência de erros humanos, um maior controlo da operação, a 

redução dos custos de mão-de-obra, a diminuição do espaço de estaleiro destinado ao 

armazenamento das matérias-primas, a manutenção de limpeza e arrumação da obra e a garantia de 

qualidade constante da argamassa (MELO, 2014; SERAFIM, 2012). 

Outra vantagem das argamassas industriais é a sua crescente especialização para as 

diferentes finalidades, sendo possível adquirir argamassas com propriedades específicas apropriadas 
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às funções a desempenhar, como argamassas de revestimento de desempenho térmico melhorado 

para melhoria do conforto térmico dentro da habitação, de desempenho acústico para divisões cuja 

acústica é a característica mais importante (estúdios, auditórios), argamassas de revestimento com 

pigmentação, não sendo necessária pintura posterior à aplicação, argamassas impermeabilizantes 

para impermeabilizar ou selar elementos, entre outras (GONÇALVES, 2010; MELO, 2014; SANTOS, 

2009). Perspectivam-se ainda, grandes desenvolvimentos nesta área para responder à necessidade 

crescente de produção de materiais de construção específicos para um determinado fim. 

2.3 Argamassas de desempenho térmico melhorado 

2.3.1 Revestimento de desempenho térmico melhorado 

Actualmente procura-se reduzir o impacte do sector da construção no ambiente através da 

implementação de medidas que promovam a reciclagem, a redução de desperdícios e energia, 

recurso a fontes renováveis e emprego de materiais ecologicamente adequados, com menor 

consumo energético na sua produção e utilização (SOARES et al., 2012; SANTOS et al., 2016). 

A redução dos custos e do consumo de energia numa habitação para a manter em condições 

confortáveis, bem como dos custos e transtornos inerentes à manutenção destas condições, tem 

vindo a ser um requisito na compra de imóveis, o que implica num investimento na melhoria do 

isolamento térmico da envolvente exterior e interior das fracções autónomas dos edifícios (MENDES, 

2012). 

Os revestimentos exteriores de fachada cuja contribuição para a eficiência energética é 

significativa, são classificados como revestimentos de isolamento térmico e são os seguintes (VEIGA, 

2012): 

 Revestimentos compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETICS); 

 Revestimentos constituídos por painéis isolantes fixados directamente ao suporte 

(Vêtures); 

 Revestimentos de fachada ventilada com isolante na caixa de ar; 

 Revestimentos aderentes constituídos por argamassas isolantes. 

O isolamento térmico pelo exterior é uma solução técnica de alta qualidade e mais vantajosa 

porque permite reduzir as pontes térmicas e o peso das paredes e das cargas permanentes sobre a 

estrutura, diminuir o risco de condensações, a espessura das paredes exteriores com consequente 

aumento da área útil habitável e o gradiente térmico, aumentar a inércia térmica interior dos edifícios 

e a protecção conferida ao tosco das paredes face às solicitações dos agentes atmosféricos, 

economizar a energia devido à redução das necessidades de aquecimento e de arrefecimento do 

ambiente anterior e melhorar a impermeabilização das paredes, além da grande variedade de 

soluções de acabamento e melhoria do conforto interior (MELO, 2014). 

As pontes térmicas são partes da envolvente de um edifício onde a resistência térmica é 

inferior à da restante envolvente, devido a perdas de calor por ligações e juntas entre elementos 
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construtivos. As pontes térmicas e a reduzida resistência térmica e inércia térmica da envolvente 

levam a grandes transferências de calor entre os ambientes exterior e interior dos edifícios e 

realizam-se sempre no sentido do ambiente de maior temperatura para o de menor temperatura sob a 

forma de convecção, condução e radiação. Este fluxo de calor nos elementos de construção traduz-

se no coeficiente de transmissão térmica, aplicado à diferença entre as temperaturas dos ambientes 

interior e exterior e é representado simbolicamente pela letra U (W/m
2
.ºC). Quanto menor for o valor 

deste coeficiente, maior será o isolamento térmico do elemento em questão e menor o fluxo de calor 

(VALE, 2014). 

As argamassas de desempenho térmico melhorado, também podem ser consideradas como 

uma solução de isolamento térmico, porque permitem aumentar a resistência térmica da envolvente e 

introduzem uma correcção térmica adicional de elementos estruturais com resistências mecânicas 

razoáveis para desempenharem o seu papel de revestimento e com custos mais baixos que alguns 

sistemas de isolamento térmico pelo exterior, sendo o seu estudo, portanto, pertinente e dando 

resposta à diminuição de custos na construção, melhorando o conforto dentro da habitação. 

2.3.2 Características das argamassas de desempenho térmico melhorado  

A principal característica das argamassas de desempenho térmico melhorado é a reduzida 

condutibilidade térmica que apresentam sem perda das suas funções de revestimento. A 

condutibilidade térmica é uma propriedade física dos materiais que mede o fluxo de calor que 

atravessa uma camada desse material de espessura e área unitárias, por unidade de tempo e 

unidade de diferença de temperatura entre as duas faces (W/m.K), sendo representado 

simbolicamente por  , por isso quanto menor o seu valor, menor é o fluxo de calor atravessado, ou 

seja, menor a transferência de calor existente (VALE, 2014). Esta propriedade varia consoante o tipo 

de material, porosidade, peso específico, temperatura, teor de água, propriedades, estrutura interna e 

estado do material. O coeficiente de condutibilidade térmica varia proporcionalmente com a massa 

volúmica e o teor de humidade e é inversamente proporcional à porosidade do material. 

Os requisitos das argamassas de desempenho térmico melhorado, no estado endurecido, 

bem como as categorias em que se dividem, são apresentados na Tabela 2.5, segundo a norma EN 

998-1 (CEN, 2010). 

Tabela 2.5 Requisitos das argamassas térmicas, no estado endurecido (EN 998-1, CEN 2010) 

Propriedades Categorias Valores 

Resistência à compressão aos 28 dias 

CS I 0,4 a 2,5 MPa 

CS II 1,5 a 5 MPa 

CS III 3,5 a 7,5 MPa 

CS IV ≥ 6 MPa 

Absorção de água por capilaridade 

W0 Não especificado 

W1 C ≤ 0,4 kg/m2.min0,5 

W2 C ≤ 0,2 kg/m2.min0,5 

Resistência à difusão do vapor de água 
 

≤ 15 

Condutibilidade térmica 
T1 ≤ 0,1 W/m.K 

T2 ≤ 0,2 W/m.K 
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2.3.3. Constituintes das argamassas de desempenho térmico melhorado  

A formulação das argamassas de revestimento convencionais tem evoluído, com a 

incorporação de materiais inovadores e isolantes para se fazer frente às exigências de eficiência 

energética e de sustentabilidade (LAZERA et al., 2016). 

Os constituintes das argamassas de desempenho térmico melhorado são, na sua maior parte 

idênticos aos constituintes das argamassas tradicionais para revestimento, apresentando ligantes 

como o cimento ou cal aérea ou hidráulica, água para a amassadura, adições e/ou adjuvantes para 

melhorar algumas propriedades das argamassas e ainda o agregado. Porém, os agregados utilizados 

nas argamassas térmicas são materiais isolantes cujas condutibilidades térmicas são reduzidas, 

diminuindo o coeficiente de condutibilidade térmica total da argamassa, não modificando 

significativamente as propriedades mecânicas da argamassa enquanto revestimento de paredes. 

Os materiais isolantes usados como agregados na concepção das argamassas de 

desempenho térmico melhorado, estudadas nesta dissertação, são, entre outras de quantidades 

minoritárias: 

 Cortiça; 

 Argila expandida; 

 Aerogel de sílica; 

 Poliestireno expandido – EPS. 

Neste trabalho são analisadas e comparadas argamassas de desempenho térmico 

melhorado, com diferentes materiais isolantes como agregados constituintes, pelo que é importante 

conhecer as propriedades de cada material, em particular, de modo a antever como a introdução 

destes materiais modificará as propriedades das argamassas. 

2.3.3.1 Cortiça 

A cortiça provém do sobreiro Quercus suber L., constituindo o revestimento do seu tronco e 

ramos. Esta espécie desenvolve-se nas regiões mediterrânicas e mediterrânicas de influência 

atlântica e têm grande longevidade podendo atingir entre os 250 a 350 anos, embora o período mais 

produtivo para retirada de cortiça seja até aos 150 a 200 anos de idade (MARTINS, 2010b). 

A União Europeia é o maior produtor de cortiça (mais de 80%), designadamente os países 

mediterrânicos ocidentais, dos quais se destaca Portugal como maior produtor e transformador 

mundial de cortiça (produção superior a 50%), cuja espécie ocupa mais de 720 mil hectares, cerca de 

22% da área florestal do país (LEAL, 2012; GIL, 2012). 

A exploração da cortiça começa após os esta espécie de sobreiros atingir 0,7m de perímetro 

a 1,3m do solo e a sua extracção é realizada com periodicidade legal mínima de 9 anos, em Portugal, 

e habitualmente no Verão. A cortiça é extraída do tronco e ramos do sobreiro sob a forma de peças 

semi tubulares, com recurso a machados e a processos mecânicos. O primeiro descortiçamento, ou 
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desbóia, é efectuado entre os 20 e 35 anos de idade da árvore e produz uma cortiça virgem com uma 

superfície exterior muito irregular, contudo os descortiçamentos sucessivos dão origem a cortiça com 

uma superfície exterior mais uniforme designada por cortiça de reprodução ou amadia, apesar de o 

segundo descortiçamento se designar de secundeira por ainda apresentar algumas irregularidades. A 

cortiça virgem e a secundeira têm utilizações semelhantes, podendo ser trituradas para originar 

granulados e aglomerados (GIL, 2012). 

Microscopicamente, a cortiça é constituída por camadas de células de aspecto alveolar, cujas 

membranas celulares possuem um certo grau de impermeabilização e estão cheias de gás 

semelhante ao ar, que ocupa cerca de 90% do volume (GIL, 2012). Na cortiça o material sólido é um 

compósito que inclui polímeros como a suberina (45%), componente das paredes da célula 

responsável pela compressibilidade e elasticidade, a lenhina (27%), que é um composto isolante e a 

celulose, sendo também composta por polissacarídeos (12%), componentes que definem a textura da 

cortiça, ceróides (6%), composto hidrofóbico que repele a água e contribui para a impermeabilização, 

e taninos (5%), composto polifenólico, responsável pela cor e conservação do material (PEREIRA et 

al., 2004; LEAL, 2012). 

Além de ser um produto extraído da natureza, de produção sustentável e um recurso com 

bastante exploração em Portugal, tornando-se razoavelmente económico, a cortiça apresenta um 

conjunto de características interessantes para o uso nas argamassas de revestimento: 

 Leveza; 

 Baixa densidade; 

 Flutuabilidade; 

 Elasticidade; 

 Compressibilidade; 

 Excelente estabilidade dimensional; 

 Durabilidade; 

 Reciclável e biodegradável; 

 Relativamente impermeável; 

 Baixa condutibilidade térmica; 

 Imputrescível; 

 Isoladora; 

 Vedante; 

 Inodora; 

 Resistente ao fogo; 

 Resistência ao desgaste; 

 Grande capacidade de absorção de energia (em impacto); 

 Grande capacidade de absorção acústica e de vibrações; 

 Elevado coeficiente de atrito. 
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O granulado de cortiça expandida é o resultado da trituração da cortiça virgem e secundeira, 

bocados, refugo e desperdícios de outras operações de processamento, como aparas, rolhas 

defeituosas, restos, ou seja, todos os pedaços que já não se podem tornar em rolhas e/ou discos 

(GIL, 2012), terminando com o processo de expansão deste granulado. Actualmente a aplicação de 

granulados destina-se ao fabrico de aglomerados, mas também se utilizam estes materiais 

directamente na construção civil, servindo de enchimento para isolamento de vários tipos de 

construção, preparação de argamassas e betões leves, fabrico de pavimentos flutuantes e 

isolamentos vibrático e acústico (MARTINS, 2010b).  

Na Tabela 2.6 apresentam-se algumas características médias dos granulados de cortiça 

usados na construção civil.  

Devido às características apresentadas espera-se que a introdução do granulado de cortiça 

nas argamassas altere as características gerais desta nos estados fresco e endurecido em 

comparação às argamassas tradicionais de agregados pétreos. Portanto, espera-se o aumento da 

porosidade e da capacidade de deformação antes da rotura, e a redução da condutibilidade térmica, 

da resistência mecânica, da massa volúmica e do módulo de elasticidade dinâmico (LEAL, 2012). 

Tabela 2.6 Características médias do aglomerado de cortiça expandido (GIL, 2012) 

Propriedades Valores médios 

Massa Volúmica 100-140 kg/m
3
 

Coeficiente de condutibilidade térmica (θm=23ºC) 0,039-0,045 W/m.K 

Calor específico (20ºC) 1,7-1,8 kJ/m.ºC 

Coeficiente de expansão térmica (20ºC) 25-50 x 10
-6

 

Pressão máxima em condições elásticas 50 kPa 

Módulo de elasticidade (compressão) 19-28 MPa 

Difusividade térmica 0,18-0,20 x 10
-6

 m
2
/s 

Coeficiente de Poisson 0-0,02 

Permeabilidade ao vapor de água 0,002-0,006 g/m.h.mmHg 

Tensão de rotura à flexão 1,4-2,0 MPa 

Tensão de rotura à tracção transversal 0,6-0,9 MPa 

Tensão de rotura à tracção longitudinal 0,5-0,8 MPa 

Variação dimensional 23-32ºC, 50-90% Hr 0,30% 

Oxigénio index 26% 

Tensão de deformação a 10% (compressão) 1,5-1,8 MPa 

Deformação sob temperatura (80ºC) 1,4-2,4% (espessura) 

 

2.3.3.2 Argila expandida 

A argila expandida é um material de origem natural derivado do processo de alteração da 

argila a elevadas temperaturas, caracterizado por ter superfície exterior rígida e resistente de cor 

castanha (GOMINHO, 2016). 
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As argilas naturais são seleccionadas e submetidas a uma preparação prévia para a 

conformação, misturadas com substâncias que aumentam a sua expansibilidade. Essa mistura é 

introduzida inicialmente no forno de secagem que ronda os 800ºC, sendo posteriormente introduzida 

no forno de expansão onde ocorre a fusão da argila a uma temperatura cerca de 1000 a 1250ºC, 

enquanto se dá a libertação de gases que causam a formação de poros no interior do material e que 

fazem o material expandir até sete vezes o seu tamanho inicial. Depois da cozedura, os agregados 

caem numa grelha onde se dá o arrefecimento, sendo depois crivados e armazenados por classes. 

Dependendo do processo de fabrico, a argila transforma-se em grânulos esféricos com uma estrutura 

interna alveolar e como uma superfície externa dura, de formas arredondadas e regulares ou 

angulosas e irregulares (MENDES, 2012; AFONSO, 2015). 

A argila expandida é um material leve, bastante durável, que apresenta uma estrutura interna 

formada por uma espuma cerâmica com elevado número de microporos. Estes poros são semi-

fechados e podem ir até 90% do seu volume do material, contendo ar e tornando o agregado leve e 

isolante térmico (GOMINHO, 2016). 

Este material poroso e leve apresenta características muito vantajosas para uso na 

construção civil, que são referidas de seguida (RATO e BRITO, 2003; GOMINHO, 2016): 

 Leveza; 

 Material inerte; 

 Durabilidade; 

 Porosidade; 

 Baixa condutibilidade térmica; 

 Alta resistência térmica; 

 Elevada resistência mecânica; 

 Estabilidade física e química; 

 Bom desempenho acústico: 

 Resistência a súbitas alterações de temperatura; 

 Incombustível; 

 Não liberta gases; 

 Não é atacado por parasitas ou fungos; 

Actualmente existe uma grande variedade de argilas expandidas no mercado, diferindo no 

tamanho, forma e produção, e sendo realizadas conforme as aplicações e características 

pretendidas. Na construção civil, a argila expandida é utilizada como inerte na produção de betões e 

argamassas leves em substituição dos agregados tradicionais, devido às características que 

apresentam e ao reduzido custo. Porém, a dimensão e distribuição dos agregados influencia o 

comportamento das argamassas, sendo que o uso de partículas de menor dimensão conduz 

geralmente a uma estrutura mais fechada e massa volúmica, resistência à compressão e 

condutibilidade térmica mais elevadas. (AFONSO, 2015; GOMINHO, 2016). 
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2.3.3.3 Aerogel de sílica 

O aerogel de sílica é um nanomaterial sólido, frágil e derivado de um gel, de aspecto granular 

e translúcido ou monolítico transparente, descoberto nos anos 30 do século XX. É altamente poroso 

com 95% de nano-poros abertos, aproximadamente, preenchidos com ar e constituídos por uma 

estrutura reticulada de partículas de sílica (SiO2) (AFONSO, 2015; GOMINHO, 2016). 

Na sua produção são utilizadas várias técnicas especiais para a secagem forçada de um gel 

de sílica, onde é removida a componente líquida por acção capilar, e para a reposição do ar, 

mantendo a estrutura sólida, normalmente realizadas em ambiente controlado com altas pressões e 

temperaturas, o que significa um processo demorado (AFONSO, 2015; GOMINHO, 2016). 

Como os custos associados à sua produção são muito elevados, a sua aplicação é 

maioritariamente na alta-tecnologia (SOARES et al., 2012). Porém, estão a ser desenvolvidos 

processos alternativos de fabrico, como a secagem subcrítica, para reduzir estes custos e poder 

introduzir este material noutros mercados (AFONSO, 2015). 

Na construção civil este material é pouco utilizado, contudo com a previsão da melhoria dos 

processos de fabrico e devido à combinação do aerogel de sílica com os produtos cimentícios, 

futuramente, a utilização deste material nesta área será para a substituição dos isolantes térmicos e 

acústicos já existentes no mercado. Isto devido às características que este material apresenta 

(SOARES et al., 2012; VEIGA, 2015): 

 Dispendioso; 

 Elevada leveza; 

 Reduzida densidade; 

 Porosidade; 

 Baixa condutibilidade térmica; 

 Hidrofobicidade; 

 Impermeabilização; 

 Reduzida resistência à compressão; 

 Elevada resistência química; 

 Grande capacidade de absorção acústica; 

 Fragilidade; 

 Não reactivo; 

 Incombustível; 

 Toxicidade nula; 

Na Tabela 2.7 são apresentados alguns valores médios das propriedades características dos 

aerogéis de sílica. 
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Tabela 2.7 Características do aerogel de sílica (FLORES-COLEN, 2014; GOMINHO, 2016) 

Propriedades Valores médios 

Massa volúmica 3-500 kg/m
3
 

Granulometria 10-100 nm 

Coeficiente de condutibilidade térmica 0,01-0,02 W/m.K 

Resistência à compressão 0,15-0,30 MPa 

De acordo com as características apresentadas, denota-se que o aerogel de sílica é um 

nanomaterial com desempenho térmico melhorado. Este material quando integrado em argamassas 

influencia as suas propriedades tornando-a um revestimento de paredes de desempenho térmico 

melhorado. Porém existem algumas desvantagens na utilização deste material, tais como a 

dificuldade no processo de mistura com a água de amassadura devido à sua hidrofobicidade, o 

elevado custo, a diminuição de resistência mecânica das argamassas e a fragilidade dos grânulos de 

aerogel de sílica que depende da sua produção e do tempo de secagem e da reposição do ar na 

estrutura sólida (KIM et al., 2013). 

2.3.3.4 Poliestireno expandido – EPS 

O poliestireno expandido, ou EPS, ou vulgarmente conhecido como “esferovite”, em Portugal, 

é um polímero termoplástico de até 3 milímetros de diâmetro e de cor branca, obtido a partir da 

polimerização e expansão do poliestireno (PS) (SANT’ HELENA, 2009; AFONSO, 2015). Este 

processo de transformação ocorre em três etapas detalhadas e referidas seguidamente (MENDES, 

2012): 

 Pré-expansão: expansão dos grânulos de poliestireno através de aquecimento por 

contacto com vapor de água, originando granulados de partículas de EPS constituídas 

por pequenas células fechadas, de volume 50 vezes superior ao original dos grânulos de 

PS, cujo armazenamento tem como finalidade a sua estabilização. 

 Armazenamento intermediário: fase de estabilização em que o granulado de EPS 

arrefece, o que cria uma depressão no interior das células, mas que é preenchida pelo ar 

circundante. 

 Moldagem: introdução do granulado estabilizado e insuflado em moldes para ser 

novamente exposto a vapor de água, provocando a soldadura do mesmo, obtendo-se um 

material expandido, rijo e com uma grande quantidade de ar. Os moldes diferem 

dependendo das peças pretendidas às aplicações previstas. 

Os grânulos de EPS têm forma de esferas celulares com paredes muito finas, compostas por 

98% de ar capturado em 2% de uma matriz celular, são rígidos, ultra leves, artificiais e podem 

apresentar uma diversidade de tamanhos (MENDES, 2014). 

A estrutura de células fechadas e cheias de ar do EPS confere a este material características 

interessantes para o seu uso na construção civil, tanto na aplicação de placas e em corpos moldados, 

como a sua introdução em argamassas de revestimento, melhorando assim as propriedades gerais 
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da argamassa formulada. Estas características são apresentadas seguidamente (SANT’ HELENA, 

2009; MELO, 2014): 

 Leveza; 

 Facilidade de manuseamento e colocação; 

 Versatilidade; 

 Durabilidade; 

 Resistência ao envelhecimento (conserva as suas propriedades ao longo da vida útil); 

 Baixa absorção de água; 

 Não é higroscópico; 

 Resistência à acção da água e da humidade; 

 Baixa condutibilidade térmica; 

 Elevada resistência mecânica; 

 Resistência química (compatível com a água, cimento, e outros materiais de construção); 

 Não apodrece; 

 Não adquire bolor; 

 Não liberta substâncias para o ambiente. 

Porém, o uso deste material deve evitar o contacto com alguns solventes (soluções alcalinas, 

ácidas fracas, de sais, betumes, adubos), tal como a exposição directa à radiação solar que poderão 

deteriorar o material e alterar a sua estrutura química, quando exposto a altas temperaturas (SANT’ 

HELENA, 2009). 

Na Tabela 2.8 apresentam-se os valores médios de algumas propriedades dos granulados de 

poliestireno expandido usados na construção civil: 

Tabela 2.8 Características dos granulados de poliestireno expandido usados na construção civil (MELO, 2014) 

Propriedades Valores médios 

Massa volúmica 10-30 kg/m
3
 

Granulometria 0,15-20 mm 

Coeficiente de condutibilidade térmica 0,038-0,040 W/m.K 

Resistência à compressão 10 MPa 

Resistência à tracção por flexão 24 MPa 

Ao introduzir granulado de EPS como agregado nas argamassas espera-se que estas se 

tornem mais leves, com menor condutibilidade térmica e resistência mecânica e com aumento da 

quantidade de água necessária para garantir a mesma trabalhabilidade da argamassa no estado 

fresco (LEAL, 2012). 

2.4 Conjunto: suporte e argamassa 

Em qualquer situação, a argamassa será aplicada sobre um suporte ou base formando um 

conjunto aderente e contínuo, indispensável ao desempenho global do mesmo (BAUER, 2005). Neste 
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trabalho, a análise das características das argamassas de desempenho térmico destina-se ao 

conjunto suporte e argamassa, sendo imperativo observar e comparar o seu comportamento, 

conseguindo obter valores próximos das propriedades das argamassas aplicadas em alvenaria de 

tijolo numa construção, por exemplo. 

Os suportes existentes podem ser classificados pela natureza dos seus constituintes 

(alvenaria de blocos cerâmicos, blocos de betão celular ou elementos estruturais de betão), pela sua 

função (elementos de revestimento ou estruturais) e pelas características físicas que apresentam 

(rugosidade superficial, teor de humidade, porosidade, capacidade de sucção e propriedades 

mecânicas) (BAUER, 2005). 

O tipo de substrato exerce influência no desempenho quanto à resistência de aderência, 

sendo dependente da argamassa sobre ele aplicada (tipo e espessura) e do teor de humidade que 

apresenta (SOARES, 2010). Logo, a compatibilidade entre o suporte e a argamassa é fundamental 

para o bom desempenho dos rebocos (ARROMBA, 2011). 

À capacidade do revestimento resistir a tensões normais e tangenciais na interface com o 

suporte, sem ocorrer a ruptura, denomina-se aderência. É um fenómeno essencialmente mecânico 

devido à penetração e endurecimento da pasta nos poros ou nas rugosidades e saliências do 

suporte, à trabalhabilidade da argamassa, à energia de impacto no processo de aplicação da 

argamassa e às condições atmosféricas em que ocorre o processo de aplicação (FERREIRA, 2012; 

ARROMBA, 2011). Portanto, é essencial que o suporte onde é aplicada a argamassa seja rugoso 

para garantir mais aderência que os lisos, devido ao aumento de área específica na interface; pouco 

poroso, porque se demasiado poroso, implica reacções anómalas ao nível do revestimento, como 

retracção, fissuração e descolamento, devido à absorção da água constituinte da argamassa por 

parte do suporte com boa capacidade de sucção, permitindo uma boa ancoragem da argamassa 

(ARROMBA, 2011; FERREIRA, 2012). 

Os suportes correntemente utilizados em revestimentos são constituídos por betão armado e 

alvenaria, sendo que as perdas de aderência dos rebocos associados ao suporte de betão são mais 

notórias, comparando com os suportes de alvenaria. Esta situação provém da baixa sucção do 

suporte de betão, associada à redução da área específica e ao alisamento das superfícies 

(ARROMBA, 2011). 

Além das características do betão e da argamassa apresentadas anteriormente, também a 

limpeza do suporte influencia a capacidade de aderência da argamassa. Logo, é importante a 

preparação do suporte, que inclui a limpeza das poeiras, para não criar depressões de aderência, e a 

sua humidificação, para evitar a absorção excessiva da água de amassadura (GONÇALVES, 2010). 

Apesar de referenciar, sobretudo a propriedade mecânica que é a aderência do conjunto 

suporte e argamassa, esta propriedade não é estudada no âmbito desta dissertação, mas na 

dissertação de LAZERA (2016). Contudo é importante referir como esta característica é influenciada, 
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pois a falta de aderência na aplicação das argamassas pode alterar o comportamento térmico das 

argamassas estudadas, que se encontra no âmbito desta dissertação. 

2.5 Síntese do capítulo 

As argamassas são utilizadas como revestimento na construção, tendo evoluído ao longo do 

tempo no que respeita a materiais utilizados e formas de mistura e de aplicação, de forma a 

desempenhar outras funções além da de protecção contra os agentes atmosféricos e de desgaste. 

Estas novas funções requeridas às argamassas resultam das exigências ambientais e de conforto 

cada vez mais presentes na sociedade, pelo que é necessário incluir nas argamassas propriedades 

que garantam um bom desempenho térmico, sem comprometer as suas características mecânicas. 

As argamassas com incorporação de materiais isolantes, como o granulado de cortiça, a 

argila expandida, o aerogel de sílica ou o EPS, em substituição dos agregados tradicionais 

constituintes, apresentam uma boa solução de revestimento. Estes materiais caracterizam-se pelos 

baixos coeficientes de condutibilidade e reduzidas massas volúmicas, conferindo essas propriedades 

às argamassas que incorporam, podendo estas ser classificadas de argamassas de desempenho 

térmico melhorado. 

A produtividade na produção de argamassa, a garantia da qualidade da argamassa, a 

redução de área de estaleiro e o cumprimento dos prazos são factores que implicaram no surgimento 

de argamassas produzidas industrialmente. Estas argamassas são de rápida produção em obra, 

necessitando apenas de mistura de água ou, simplesmente vindo em pasta prontas a aplicar. O uso 

das argamassas industriais, além de diminuir o tempo de aplicação do revestimento na construção, 

proporciona a qualidade constante de argamassas específicas para as funções adequadas. 

De acordo com a variedade de argamassas existentes na construção e com as funções 

pretendidas actualmente, de conforto térmico, torna-se importante a pesquisa e o trabalho 

experimental desta área.  

 

No capítulo seguinte é descrita a campanha experimental proposta no âmbito desta 

dissertação, que tem como objectivo, não só analisar o comportamento térmico mas também as 

características físicas das argamassas com incorporação de agregados isolantes e do efeito de 

diferentes aplicações incluindo o uso de suporte de alvenaria, aproximando-se da realidade em obra. 
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3. Caracterização do trabalho experimental 

Este capítulo tem como objectivo a descrição da campanha experimental efectuada, 

enumerando e detalhando os ensaios e medições realizadas no âmbito da caracterização do 

comportamento físico das argamassas produzidas, nos diferentes provetes aplicados. Também são 

descritos os tipos de provetes das argamassas, nomeando os provetes normalizados, cilíndricos, 

modelos de tijolo e protótipos de parede.  

Caracterizam-se, portanto, as argamassas, o seu modo de produção, a aplicação e a sua 

cura nos provetes e o plano de ensaios a realizar nos diferentes provetes no estado fresco e 

endurecido. 

3.1 Caracterização das argamassas 

São estudados nove tipos de argamassas diferentes, dos quais seis são doseadas em 

laboratório e três industriais. Nos subcapítulos seguintes apresentam-se as composições das 

argamassas e caracterizam-se os seus constituintes. 

3.1.1 Argamassas doseadas em laboratório 

Na Tabela 3.1 apresentam-se descritas as seguintes argamassas doseadas em laboratório, 

incluindo a sua composição: 

Tabela 3.1 Resumo das características das argamassas doseadas em laboratório 

Argamassas 

doseadas 

em 

laboratório 

Sigla Ligante 

Adjuvantes 

(% da massa 

ligante) 

Agregado em volume (%) 
Granulometria 

(mm) 
a/c 

T C Areia GC AE 
Aerogel 

de sílica 

Controlo A
controlo

 
CEM II 

32,5 N 
0,05 0,075 100 - - - 

0,5 – 1 

1 – 2 

0,57 

100%GC B
GC

 
CEM II 

32,5 N 
0,05 0,075 - 100 - - 0,77 

100%AE C
AE

 
CEM II 

32,5 N 
0,05 0,075 - - 100 - 0,78 

60%Isogel 

40%AE 
D

Aero/AE
 

CEM II 

32,5 N 
1,00 0,075 - - 40 60 1,25 

60%GC 

40%AE 
E

GC/AE
 

CEM II 

32,5 N 
0,05 0,075 - 60 40 - 0,76 

40%GC 

60%AE 
F

AE/GC
 

CEM II 

32,5 N 
0,05 0,075 - 40 60 - 0,76 

Legenda: GC- granulado de cortiça expandida; AE- argila expandida; T – tensioactivos (introdutores de ar); C – 

éter de celulose; a/c – relação água-cimento. 

As composições são semelhantes para uma melhor comparação, apesar da maior quantidade 

de tensioactivos adicionada à argamassa composta por aerogel de sílica, devida à dificuldade de 

misturados seus componentes, e aos diferentes a/c que implicam numa trabalhabilidade idêntica 

entre as diferentes argamassas. 
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i) Areia 

A areia utilizada como agregado é a areia Areiapor com dimensão de 0/2mm (Figura 3.1). 

Este agregado segue a curva granulométrica denominada de “curva 2” (Tabela 3.2), portanto é 

peneirado em duas fracções de diâmetros compreendidos entre 0,5 e 1mm e 1 a 2mm. 

Tabela 3.2 Distribuição granulométrica da curva utilizada em % de volume do agregado 

Designação 0,5 a 1 mm 1 a 2mm 

Curva 2 17,6 82,4 

Adopta-se esta curva granulométrica para igualar a granulometria dos agregados leves, de 

forma a se obter trabalhabilidades das argamassas semelhantes, durante a sua aplicação. A Tabela 

3.2 permitiu calcular o volume de cada fracção de agregado. 

ii) Cimento 

Na produção de todas as argamassas tradicionais utiliza-se o cimento Portland do tipo CEM 

II/B-L, de classe 32,5N, que é o tipo de cimento mais utilizado nas argamassas de revestimento em 

Portugal, devido à excelente trabalhabilidade e redução da dosagem de água de amassadura que 

este tipo de cimento permite [W1]. 

iii) Agregados leves 

O granulado de cortiça (Figura 3.2 e [W2]) e a argila expandida (Figura 3.3) usados na 

composição das argamassas doseadas em laboratório, distribuem-se em duas fracções, tal como o 

agregado de areia, de granulometria de 0,5 a 1mm e 1 a 2mm, seguindo uma curva idêntica a esse 

agregado. 

O agregado leve de aerogel supercrítico hidrofóbico (Figura 3.4) não segue nenhuma curva 

granulométrica específica, devido à proporção homogénea dos seus agregados e também à sua 

fragilidade, portanto este material não é peneirado. 

 
Figura 3.1 Areia 

Areiapor 

 
Figura 3.2 Granulado de 

cortiça 

 
Figura 3.3 Argila 

expandida 

 
Figura 3.4 Aerogel 

supercrítico hidrofóbico 

A baridade dos agregados utilizados na produção das argamassas doseadas em laboratório 

mede-se 3 vezes e sem compactação durante o processo. Os resultados médios encontram-se na 

Tabela 3.3, segundo AFONSO (2015). 
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Tabela 3.3 Baridade média dos agregados constituintes das argamassas doseadas em laboratório 

Agregados Baridade média (kg/m3) 

Areia 1334 

Granulado de cortiça expandida 52 

Argila expandida 431 

Aerogel hidrofóbico comercial 63 

iv) Adjuvantes 

À composição das argamassas doseadas em laboratório adicionam-se éter de celulose 

(Figura 3.5), para evitar a segregação dos agregados com a água de amassadura e melhorar a 

trabalhabilidade e resistência da argamassa (AFONSO, 2015) e tensioactivo (Figura 3.6), para 

introduzir ar na mistura, em quantidades iguais para todas as argamassas excepto na argamassa 

com aerogel. Na argamassa anteriormente referida a quantidade de tensioactivo é maior do que nas 

restantes (a/c de 1,25) para garantir a adequada mistura de aerogel. 

 

Figura 3.5 Éter de celulose em pó 

 

Figura 3.6 Tensioactivos em pó 

3.1.2 Argamassas industriais 

As argamassas industriais são as identificadas seguidamente e as suas composições e 

características apresentam-se na Tabela 3.4: 

 Argamassa seca, formulada a partir de ligantes mistos, agregados especiais de muito baixa 

densidade, como poliestireno expandido (EPS) e adições, G
EPS

, como se pode observar na 

Figura 3.7; 

 Pré-mistura exclusivamente natural, formulada com cortiça, argila, terra diatomácea e adições 

naturais, com a cal hidráulica NHL 3.5, H
GC

, como se apresenta na Figura 3.8; 

 Argamassa leve formulada a partir de agregados de cortiça incorporando ligantes hidráulicos, 

agregados calcários e siliciosos e adições, I
GC

, sendo esta uma argamassa de acabamento, 

como se observa na Figura 3.9. 

Tabela 3.4 Resumo das características das argamassas industriais de acordo com as fichas técnicas 

Sigla Ligante 
S (% em 
volume) 

D (mm) 
Outros 

agregados 
Quantidade de 

água (l/kg) 
Adições/ adjuvantes 

G
EPS

 
Cal / Cimento 

branco e ligantes 
sintéticos 

100% EPS 1,5 a 2 si 0,7 si 

H
GC

 
Cal hidráulica NHL 

3.5 
Cortiça (si) ≤ 3 

Terra 
diatomácea / 

Argila 
0,55 

Aditivos naturais; 
fibras de polipropileno; 
introdutores de água 

I
GC

 Cimento Portland 
70-80% 
Cortiça 

1,5 a 2 
Agregados 
calcários e 
siliciosos 

0,3 si 

Legenda: si – sem informação; D – Dimensão do agregado; S - % de substituição 
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Figura 3.7 Mistura para a 

argamassa G
EPS 

 
Figura 3.8 Mistura para a 

argamassa H
GC

 

 
Figura 3.9 Mistura para a 

argamassa I
GC

 

3.2 Produção das argamassas 

3.2.1. Mistura  

A produção das argamassas doseadas em laboratório (térmicas ou a de controlo) baseia-se 

nas regras preconizadas na norma EN 1015-2 (CEN, 1998a), sendo que alguns pontos são 

modificados devido às adições que alteram a trabalhabilidade da argamassa consoante o tempo de 

mistura. A produção destas argamassas resume-se nos seguintes passos: 

1. Pesam-se os constituintes e colocam-se em recipientes separados (Figura 3.10); 

2. Coloca-se a água no recipiente de mistura e mistura-se o ligante com os agregados e 

adições, adicionando-os à água lentamente e durante cerca de 15 segundos (Figura 3.11); 

3. Liga-se a misturadora mecânica durante 60 segundos (Figura 3.12), seguindo-se uma 

paragem de 5 a 10 segundos para misturar manualmente a argamassa, principalmente os 

detritos acumulados no fundo do recipiente; 

4. A mistura é reiniciada pela misturadora por mais 60 a 90 segundos, tempo variável entre as 

argamassas devido aos tensioactivos e éter de celulose presentes na mistura que tornam a 

argamassa mais líquida quanto maior é o tempo de mistura. 

A produção da argamassa D
Aero/AE

 necessita de maior quantidade de tensioactivos e de água 

para o agregado de aerogel se misturar com todos os constituintes. Assim sendo, a produção desta 

argamassa segue os passos anteriormente enunciados, porém o passo 2 difere do anterior: 

 

 
Figura 3.10 Constituintes acomodados 

separadamente em sacos e garrafas 

 
Figura 3.11 Junção dos 

restantes constituintes com a 

água 

 
Figura 3.12 Mistura da 

argamassa 
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2.a. Coloca-se o agregado de aerogel e os tensioactivos no recipiente de mistura e mistura-se 

com a colher de plástico, para que toda a área superficial do agregado fique coberta 

pelos tensioactivos em pó; 

2.b. Tapa-se o recipiente de mistura com película aderente, após ser introduzida a água, e 

coloca-se numa mesa de vibração até que a mistura se assemelhe com neve; 

2.c. Retira-se a película aderente do recipiente e adicionam-se os constituintes restantes à 

mistura. 

A produção das argamassas industriais estudadas assemelha-se à produção das 

argamassas doseadas em laboratório, seguindo os passos anteriormente descritos, sendo 

substituídos nos passos 1 e 2 os agregados, ligante e adições pela mistura em pó comercialmente 

fornecida. 

3.2.2. Caracterização dos provetes e aplicação e cura da argamassa aplicada 

3.2.2.1. Protótipos de parede  

Os protótipos de parede executam-se na parede de uma câmara climática existente no 

Laboratório de Construção (LC) do Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos, 

com o objectivo de controlar a temperatura de um dos lados do protótipo de parede, assumindo que 

as argamassas estudadas são aplicadas na superfície exterior da parede. 

Utiliza-se a câmara Fitoclima da marca ARALAB, cuja parede de teste já existente é 

constituída por tijolo cerâmico furado de 15 cm de espessura; tijolo cerâmico furado de 11 cm de 

espessura; poliestireno extrudido de 6 cm de espessura; lã de rocha de 6 cm de espessura e cola 

SikaBond FoamFix, de acordo com SANTOS (2012). O valor do coeficiente de transmissão térmica 

da parede original é de 0,41 W/m
2
.ºC. 

Executam-se 9 aberturas em toda a espessura da parede existente, com dimensões de 44 

cm de altura e 49 cm de largura (Figuras 3.13 e 3.14) e fixam-se umas molduras interiores em 

madeira com 4 cm de espessura e 40x45 cm
2
 de dimensões, através da injecção de espuma de 

poliuretano entre a moldura e a parede para isolamento da envolvente, evitando assim pontes 

térmicas e permitindo a respectiva fixação (Figura 3.15). Após a secagem do isolante efectua-se um 

acabamento com uma argamassa cimentícia de traço volumétrico de 1:2 com uma areia de rio, em 

todo o contorno, conforme ilustração na Figura 3.16. 

São colocados 3 tijolos em cada abertura de dimensões de 29x19x15 cm
3
, 2 inteiros e 2 

metades (Figura 3.17) e para que seja futuramente possível remover os tijolos de dentro da moldura 

sem a danificar e, simultaneamente isolar, colocou-se poliestireno expandido nas laterais, entre os 

tijolos e a moldura, e folha de espuma de polietileno na base (Figura 3.18). A argamassa de 

assentamento para fixar os tijolos tem traço volumétrico de 1:2, espessura aproximada de 3 mm, 

entre estes, igual à argamassa de fechamento já utilizada.  
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Como se tratam de argamassas com características térmicas, estas são aplicadas com uma 

espessura mínima de 4 cm (o dobro da espessura de rebocos tradicionais), para obter a mesma 

resistência térmica de um ETICS (VEIGA, 2012) e para comparação com outros estudos em curso. 

Inicialmente previu-se a aplicação das argamassas na parede em duas fases, ou seja, duas camadas 

com um máximo de 2 cm de espessura cada. 

A aplicação e cura das várias argamassas nos protótipos de parede realizam-se conforme se 

descreve nas secções seguintes, em condições semelhantes de exposição e em ambiente natural de 

laboratório. O procedimento da aplicação e cura de cada uma das argamassas é uma adaptação da 

norma EN 1015-21 (CEN, 2002b): 

1. Limpeza do suporte e da moldura de madeira, retirando as poeiras e partículas soltas, como 

se observa na Figura 3.19; 

2. Humidificação do suporte, borrifando-o 30 vezes com água e, quando este se apresenta 

seco, borrifa-se mais 30 vezes (Figura 3.20); 

3. Aplicação de argamassa (Figura 3.21), após o suporte absorver parte da água borrifada e da 

argamassa ter assentado no mínimo 10 minutos, é chapada uma camada de espessura de 2 

cm, criando uma superfície rugosa de interface para a segunda camada (Figura 3.22); 

4. Humidificação da superfície antes da aplicação da segunda camada de argamassa, 

recorrendo ao uso do borrifador. Assim, a superfície do suporte é borrifada 30 vezes e só se 

aplica a segunda camada após a primeira absorver a água borrifada; 

5. Aplicação da segunda camada de argamassa de espessura de 2 cm (Figura 3.23), passadas 

24h para as argamassas doseadas em laboratório e argamassa industrial H
GC

; 15h para a 

 
Figura 3.13 Parede com as 

aberturas 

 
Figura 3.14 Pormenor de uma 

das aberturas 

 
Figura 3.15 Isolante entre a 

moldura e a parede 

 
Figura 3.16 Selagem das 

molduras 

 
Figura 3.17 Parede após a 

colocação dos tijolos nas 

molduras 

 
Figura 3.18 Pormenor do 

esferovite e espuma de 

polietileno com passagem do 

termopar 
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argamassa industrial I
GC

 e passadas 2h para a argamassa industrial G
EPS

, conforme 

catálogos técnicos; 

6. Após aplicação das argamassas efectua-se um alisamento da superfície; 

7. Colocação de um plástico em frente à parede (Figura 3.24), para evitar a retracção nos 

primeiros dias de cura; 

8. Humidificação da superfície da argamassa em intervalos regulares, recorrendo a um 

borrifador; 

9. Cura da argamassa à temperatura ambiente e durante 28 dias. 

3.2.2.2. Modelos de tijolo 

A aplicação das argamassas nos modelos de tijolo de dimensões de 29x19x10 cm
3
realiza-se 

em apenas uma camada de 4 cm, com o suporte colocado na horizontal, com a aplicação para cada 

argamassa em 2 tijolos. 

Com base na norma EN 1015-21 (CEN, 2002b), a aplicação de argamassas em tijolos 

realiza-se segundo os seguintes passos: 

1. Colocação de cofragens de madeira revestidas com película aderente, para substituição do 

óleo descofrante, com o auxílio de grampos, de modo a receber uma altura de argamassa de 

4 cm (Figura 3.25); 

2. Limpeza do suporte e das cofragens de madeira, retirando partículas soltas e poeiras; 

3. Humidificação da superfície do tijolo, borrifando 10 vezes e quando este se apresenta seco, 

borrifando mais 10 vezes, como se observa na Figura 3.26; 

 
Figura 3.19 Limpeza do suporte 

 
Figura 3.20 Humidificação do suporte 

 
Figura 3.21 Aplicação da 

primeira camada 

 
Figura 3.22 Superfície rugosa e 

interface da segunda camada 

 
Figura 3.23 Aplicação da segunda 

camada 

 
Figura 3.24 Plástico de 

protecção durante a cura 
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4. Aplicação da argamassa no suporte depois deste absorver a água borrifada e 10 minutos 

após produção da argamassa, chapando-a em uma camada de 4 cm, como se observa na 

Figura 3.27; 

5. Alisamento da superfície da argamassa com recurso a uma colher de pedreiro, removendo o 

excesso de material; 

6. Colocação dos tijolos dentro de um saco de polietileno e armazenamento na câmara de cura, 

a temperatura constante de 20ºC ±2ºC e humidade do ar de 50%; 

7. Descofragem dos tijolos após 5 dias de cura e colocação dos mesmos dentro do saco de 

polietileno, dentro da câmara de cura; 

8. Remoção dos tijolos do interior dos sacos aos 7 dias de cura (Figura 3.28); 

9. Ao fim de 28 dias de cura, remoção dos provetes da câmara de cura para a realização dos 

ensaios. 

3.2.2.3. Provetes normalizados e cilíndricos 

Para cada argamassa produzem-se 3 provetes normalizados, com as dimensões de 4x4x16 

cm
3
 e 3 provetes cilíndricos, de diâmetro de 6 cm e espessura de 2 cm. Na argamassa D

Aero/AE
, 

produzem-se 6 provetes normalizados e 4 provetes cilíndricos, pois a quantidade de argamassa 

produzida tem de ser a mesma que se produz para os protótipos de parede devido à proporção entre 

a massa dos constituintes que não é linear. 

Na aplicação das argamassas nos provetes normalizados e cilíndricos, segue-se o seguinte 

procedimento, baseado na norma EN 1015-11 (CEN, 1999b): 

1. Limpeza dos moldes metálicos normalizados e dos moldes de madeira dos provetes 

reduzidos, removendo as poeiras e partículas soltas; 

2. Aplicação de óleo mineral descofrante nos moldes, com um pincel, espalhando bem para não 

acumular óleo nas arestas, como se observa na Figura 3.29; 

3. Aplicação da argamassa em 2 camadas aproximadamente iguais, compactando cada uma 

delas através de 25 pancadas com o pilão, como se observa na Figura 3.30; 

4. Após enchimento dos moldes e compactação com o pilão, remoção do excesso de 

argamassa com uma espátula, de modo a alisar a superfície, como se observa na Figura 

3.31; 

5. Passos correspondentes aos passos 6 a 9 referidos no capítulo dos tijolos. 

 
Figura 3.25 Tijolo com as 

cofragens colocadas 

 
Figura 3.26 

Humidificação do suporte 

de tijolo 

Figura 3.27 Aplicação e 

aperto da argamassa 

 
Figura 3.28 Tijolos 

aos 7 dias de idade 

dentro da câmara de 

cura 
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3.3 Plano de ensaios 

A caracterização das argamassas no estado fresco efectua-se logo após a sua produção, 

através dos ensaios de determinação da massa volúmica aparente e da consistência por 

espalhamento, e no estado endurecido, através dos seguintes ensaios: 

 Medição da humidade superficial das argamassas aos 28 dias; 

 Medição da temperatura superficial das argamassas aos 28 dias; 

 Ensaio de condutibilidade térmica aos 28 dias e posteriormente para diferentes condições de 

teor de humidade; 

 Permeabilidade à água líquida sob baixa pressão aos 28 dias; 

 Ensaios de caracterização do comportamento térmico em câmara climática; 

 Absorção de água por capilaridade; 

 Ensaio de secagem; 

 Medição do teor de água. 

3.4 Caracterização das argamassas no estado fresco 

3.4.1 Determinação da massa volúmica aparente 

A massa volúmica aparente de uma argamassa, no estado fresco, determina-se pelo 

quociente da massa da amostra pelo volume que esta ocupa, seguindo as condições de 

compactação definidas. O procedimento deste ensaio baseia-se na norma EN 1015-6 (CEN, 1998b). 

O ensaio consiste, em primeiro lugar, na medição da massa do recipiente vazio e 

interiormente humidificado (mR). Seguidamente, a colocação da argamassa no recipiente efectua-se 

em duas camadas de quantidade aproximada a metade da capacidade do recipiente (Figura 3.32), 

em que, após a colocação de cada camada, a compactação realiza-se em 10 quedas do recipiente a 

uma altura de 3cm do pavimento (Figura 3.33), para a argamassa de controlo (A
controlo

), e por 5 

quedas nas mesmas condições descritas, para as restantes argamassas leves. Por fim, com a colher 

de pedreiro, alisa-se a superfície do copo metálico, removendo o excesso de argamassa e criando 

uma superfície plana, procedendo-se, por fim, à medição do recipiente com a argamassa compactada 

no seu interior (mRA). 

 
Figura 3.29 Colocação de óleo 

mineral descofrante nos moldes 

 
Figura 3.30 Compactação com o 

pilão 

 
Figura 3.31 Alisamento da 

superfície dos moldes 
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A massa volúmica aparente da argamassa é determinada pela diferença entre a massa do 

recipiente com a argamassa (mRA) e a massa do recipiente vazio (mR), como se observa na equação 

3.1. 

   
      

 
      (3.1) 

em que:           

    – massa volúmica da argamassa no estado fresco (kg/m
3
)    

     – massa do recipiente com argamassa (kg)     

    – massa do recipiente (kg)        

 V – volume do recipiente (m
3
) 

3.4.2 Consistência da argamassa por espalhamento 

O ensaio de espalhamento realiza-se segundo a norma EN 1015-3 (CEN, 1999a), e tem 

como objectivo estimar o tempo de mistura dos constituintes, de modo a se obter a trabalhabilidade 

pretendida à aplicação da argamassa. 

O ensaio consiste, primeiramente na limpeza da mesa de espalhamento e do molde cónico 

com um pano pouco húmido, para que a água ou outro detrito não influencie o resultado do ensaio, e, 

seguidamente, na colocação do molde centrado com a mesa. Coloca-se a argamassa no interior do 

molde, em duas camadas (Figura 3.34), compactando cada uma delas com 10 pancadas com o 

auxílio do pilão (Figura 3.35), e alisa-se a superfície do molde com uma colher de pedreiro, sempre 

segurando o molde no correcto local (Figura 3.36). Limpa-se, outra vez, a mesa, para não deixar 

água na área envolvente ao molde (Figura 3.37) e, passados 15 segundos, retira-se o molde na 

vertical e num movimento contínuo, para que este não toque nas laterais da argamassa e influencie o 

resultado obtido. Seguidamente procede-se a 15 pancadas na mesa de espalhamento com intervalo 

de tempo entre cada pancada de 1 segundo (Figura 3.38). 

Finalmente mede-se o diâmetro da argamassa espalhada em 3 direcções diferentes, com o 

auxílio de uma craveira, como se observa na Figura 3.39, e calcula-se a média dos valores obtidos. 

 
Figura 3.32 Colocação da argamassa no recipiente metálico 

 
Figura 3.33 Compactamento da argamassa 
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3.5 Caracterização das argamassas no estado endurecido 

Os ensaios realizados para cada tipo de suporte de argamassa no estado endurecido 

encontram-se na Tabela 3.3 e as figuras correspondentes dos suportes e provetes encontram-se nas 

Figuras 3.40 a 3.45, sendo que os provetes de tijolo e de parede são pedaços de dimensões 4x4 cm 

por 4cm de espessura da argamassa retirados dos modelos de tijolo e protótipos de parede, 

respectivamente. 

 
Figura 3.34 Colocação da 

argamassa no molde no ensaio de 

espalhamento 

 
Figura 3.35 Compactação da 

argamassa no ensaio de 

espalhamento 

 
Figura 3.36 Resultado do alisamento 

da argamassa no ensaio de 

espalhamento 

 
Figura 3.37 Limpeza da mesa de 

espalhamento 

 
Figura 3.38 Equipamento do 

ensaio de espalhamento 

 
Figura 3.39 Medição no ensaio de 

espalhamento 

 
Figura 3.40 Provetes 

normalizados 

 
Figura 3.41 Provetes cilíndricos 

 
Figura 3.42 Modelo de tijolo 

 
Figura 3.43 Protótipos de 

parede 

 
Figura 3.44 Provete de 

argamassa aplicada no tijolo 

 
Figura 3.45 Provetes de 

argamassa aplicada na parede 
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Tabela 3.5 Resumo dos ensaios realizados no estado endurecido 

Suporte 
Humidade 
superficial 

Temperatura 
superficial 

Condutibilidade 

térmica 

Ensaio de 

Karsten 
Capilaridade Secagem 

Provete normalizado 
 

  
 

  X X 

Provete cilíndrico X 
 

X 
   

Modelo de tijolo X X X X 
  

Protótipo de parede X X X X 
  

Provete do tijolo         X X 

Provete da parede 
    

X X 

 

3.5.1 Medição da humidade superficial 

Para a determinação da humidade superficial existente nos paramentos da argamassa 

aplicada nos protótipos de parede e nos tijolos foi utilizado o humidímetro da marca TRAMEX, 

admitindo no seu programa o modo “brick”. Mede-se a humidade à superfície em cada argamassa 

aos 28 dias, em 3 pontos diferentes de cada amostra, tanto nos protótipos de parede (Figura 3.46), 

como nos tijolos (Figura 3.47). 

3.5.2 Medição da temperatura superficial 

Para medir a temperatura superficial dos provetes utiliza-se o equipamento IRTX, associado 

ao termohigrómetro CMEXPERT II, da marca TRAMEX [W3], que mede esta característica através de 

um feixe de luz de infravermelhos (Figura 3.48). 

Aos 28 dias, efectuam-se 5 medições da temperatura superficial em cada um dos protótipos 

de argamassa, nas faces externa e interna à câmara climática. Nos tijolos efectuam-se 5 medições da 

temperatura superficial da argamassa e nos provetes cilíndricos 3 medições apenas numa das faces. 

 

Figura 3.48 Equipamento Tramex 

 
Figura 3.46 Medição da humidade à superfície 

nos protótipos de parede 

 
Figura 3.47 Medição da humidade à superfície 

dos tijolos 
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3.5.3 Ensaio de condutibilidade térmica 

O ensaio da condutibilidade térmica é realizado com o equipamento ISOMET 2114 

(representado na Figura 3.49) que, através da sua sonda de superfície, analisa a resposta térmica do 

material relativamente a impulsos térmicos (ISOMET 2114 (2011)), conforme ASTM, 2009. O 

equipamento é usado em materiais com espessura mínimas entre os 20 e 40 mm e em superfícies 

planas. Refira-se que os resultados obtidos podem ser influenciados pela variação de temperatura e 

humidade, pelo contacto entre a sonda e a superfície e pela não homogeneidade do material 

ensaiado, apresentando erro de leitura de 5% + 0,001 W/m.K para argamassas de agregados leves (λ 

ϵ [0,015; 0,70] W/m.K) e erro de leitura de 10% para argamassas de agregados usuais, como areia (λ 

ϵ [0,70; 6,0] W/m.K). 

 

Figura 3.49 Equipamento ISOMET 

Este ensaio realiza-se aos 28 dias de cura em cada provete e, alguns dias depois, para 

relacionar o coeficiente de condutibilidade térmica com o teor de humidade. Para iniciar o ensaio 

coloca-se a sonda de superfície em contacto com as argamassas e selecciona-se a gama de 

condutibilidade térmica, consoante a argamassa a ser medida (intervalo de valores mais baixos para 

as argamassas térmicas e intervalo de valores médios para a argamassa A
controlo

). 

Nos protótipos de parede realiza-se uma medição para cada argamassa, em que a sonda se 

coloca de modo a ficar centrada e restrita a um dos tijolos, para não apanhar a junção dos mesmos 

(Figuras 3.50). Nos tijolos realizam-se duas medições da condutibilidade térmica no tijolo preparado 

para o ensaio de pull-off (LAZERA, 2016) e uma medição no outro tijolo da mesma argamassa 

(Figuras 3.51 e 3.52). Em todos os provetes cilíndricos é realizada uma medição da condutibilidade 

térmica (Figura 3.53). 

Figura 3.50 Medição 

da condutibilidade 

térmica nos protótipos 

de parede 

Figura 3.51 Medição da 

condutibilidade térmica no 

tijolo usado no ensaio pull-

off 

 
Figura 3.52 Medição da 

condutibilidade térmica no 

outro tijolo 

 
Figura 3.53 Medição 

da condutibilidade 

térmica nos provetes 

cilíndricos 
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3.5.4 Permeabilidade à água líquida sob baixa pressão  

O ensaio de permeabilidade à água líquida, a baixa pressão, realiza-se com os tubos de 

Karsten, aos 28 dias, e tem como objectivo avaliar a resistência à água das argamassas aplicadas. 

São realizados três ensaios em cada protótipo de parede com a disposição apresentada na Figura 

3.54. Nos tijolos realizam-se três medições por cada argamassa, como se observa na Figura 3.55. Os 

tubos fixam-se com massa de vidreiro (Figura 3.56), por ser reutilizável em pequenos intervalos de 

tempo, exceptuando na argamassa D
Aero/AE

, onde são fixados com silicone. 

 
Figura 3.54 Tubos de Karsten 

fixados nos protótipos de 

parede 

 
Figura 3.55 Tubos de 

Karsten fixados no tijolo 

 
Figura 3.56 Colocação de massa de vidreiro 

O procedimento deste ensaio baseia-se na ficha do LNEC Fe Pa 39.1 (LNEC, 2002) e 

consiste em leituras do caudal absorvido ao fim de 5, 10, 15, 30 e 60 minutos após início do ensaio. 

São calculados a média das medições nos três ensaios, o desvio padrão e o coeficiente de absorção 

de água da camada superficial (  ), de acordo com a equação 3.2. 

   
      

    
 

 
         

     (3.2) 

em que:           

   - é a quantidade de água absorvida (ml);      

   - é o diâmetro da superfície onde é feita a penetração da água que é de 25 mm; 

   - é  a duração da leitura, que no caso é aos 60 min. 

3.5.5 Ensaios de caracterização do comportamento térmico em câmara climática 

Realizam-se também alguns ensaios nos protótipos de parede com o objectivo de determinar 

os coeficientes de transmissão térmica (U, em W/m
2
.ºC) e os coeficientes de condutibilidade térmica 

( , em W/m.K), a partir da medição de temperatura e fluxos de calor que atravessam cada protótipo 

de parede ao longo do tempo. 

Para os ensaios de caracterização do comportamento térmico nas argamassas aplicadas em 

tijolo usam-se termopares de tipo T, fluxímetros Hukseflux [W4], termohigrómetros Hygroclip, da 

marca Rotronic, a câmara climática Fitoclima da marca ARALAB, para controlo da temperatura de 

uma das faces dos protótipos (face interna) e sistema de aquisição de dados DataTaker 85 
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(DATATAKER (2011)). Este ensaio consiste no controlo da temperatura da face interna da parede 

dentro da câmara climática e no registo dos resultados obtidos pelos termopares e fluxímetros, no 

sistema de aquisição de dados. 

Para cada protótipo de parede são usados os termopares para a medição da temperatura, na 

face interna do suporte, na interface entre a argamassa e o suporte (Figura 3.57), e na face externa 

da argamassa, estando todos alinhados horizontalmente. Coloca-se um fluxímetro, no lado externo, 

para medir o fluxo de calor transmitido. Também se colocam termopares e termohigrómetros, 

centrados, na face interna e na face externa da parede, para registo da temperatura e a humidade 

relativa do ar ambiente interior e exterior, respectivamente. Na Figura 3.58 mostra-se a disposição 

destes equipamentos na face externa da parede. 

Realizaram-se duas campanhas experimentais. A primeira campanha com ciclo de 

temperatura interior constante a 40 ºC com a finalidade de determinar os coeficientes de transmissão 

térmica dos protótipos de parede (tijolo de 29x19x15 cm
3
revestido exteriormente por 4 cm de 

argamassa) e de condutibilidade térmica das argamassas estudadas, respectivamente pela aplicação 

da equação do fluxo de calor (equação 3.3) e pela Lei de Fourier (equação 3.4). 

                  (3.3) 

onde:            

 q – é a densidade de fluxo de calor (W/m
2
);      

 U – é o coeficiente de transmissão térmica (W/m.ºC);     

    - é a temperatura ambiente no interior da câmara climática (ºC);   

    - é a temperatura ambiente no exterior da câmara climática (ºC); 

   
          

          
               (3.4) 

onde:            

 q – é a densidade de fluxo de calor (W/m
2
);      

            – é a condutibilidade térmica (a determinar) da argamassa (W/m.K); 

            - é a espessura da argamassa aplicada nos protótipos de 0,04 m;  

    - é a temperatura na interface entre a argamassa e o tijolo (ºC);   

    - é a temperatura ambiente no exterior da câmara climática (ºC); 

A segunda campanha tem como objectivo a comparação de temperaturas superficiais e 

fluxos de calor ao longo do tempo dos protótipos de parede. Este ensaio consiste no controlo da 

temperatura no interior da câmara climática com repetição de ciclos de temperatura impondo um fluxo 

de calor nos diferentes protótipos com o registo contínuo de temperaturas e fluxos de calor através de 

termopares e fluxímetros conectados a um sistema de aquisição de dados. O ciclo diário de 

temperatura imposto no interior da câmara segue uma lei de variação sinusoidal, com temperatura 

média diária de 40 ºC e amplitude térmica de 20 ºC, variando segundo a equação 3.5. 
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                (3.5) 

 
Figura 3.57 Colocação do termopar 

da interface 

 
Figura 3.58 Apresentação dos 

equipamentos utilizados na face externa da 

parede 

3.5.6 Absorção de água por capilaridade 

O ensaio de absorção de água por capilaridade permite avaliar o aumento da massa de água 

que ascende por capilaridade pela secção do provete em contacto com a superfície da água. 

Este ensaio realiza-se em três provetes normalizados, em três amostras retiradas dos tijolos 

em que se efectuou o ensaio do pull-off, e em três retiradas dos protótipos de parede, para cada 

argamassa, à temperatura ambiente e necessita do equipamento: 

 estufa; 

 balança de precisão 0,01g; 

 tinas de profundidade mínima de 20mm; 

 barras de acrílico para suporte dos provetes; 

 régua; 

 papel absorvente 

 película aderente e elásticos para impermeabilização dos provetes; 

 cobertura para a tina. 

Inicialmente colocam-se os provetes numa estufa ventilada a 60ºC até atingirem massa 

constante e, posteriormente são lateralmente impermeabilizados com película aderente e elásticos, 

para que o fluxo de absorção de água aconteça unilateralmente. 

O ensaio consiste na pesagem dos provetes secos e impermeabilizados (Figura 3.59), 

seguindo-se a sua colocação cuidada nos acrílicos que se encontram nas tinas com água a uma 

altura entre 5 e 10 mm, para que não se criem bolhas de ar por baixo dos provetes (Figuras 3.60 e 

3.61). Medem-se as massas de cada provete aos 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 minutos e 2 vezes 

por dia, nos 4 dias seguintes, retirando antes o excesso de água da superfície inferior dos provetes. 

As tinas são tapadas durante todo o ensaio, para que este decorra sem evaporação da água nos 

provetes, e sempre que se efectuam as pesagens dos provetes, corrige-se a altura da água, para que 

esta se encontre nas condições iniciais referidas. 
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Figura 3.59 Provetes 

impermeabilizados 

 
Figura 3.60 Ensaio de capilaridade dos 

provetes normalizados 

 
Figura 3.61 Ensaio de capilaridade nos 

provetes de parede 

Segundo a norma EN 1015-18 (CEN, 2002a), o coeficiente de absorção de água por 

capilaridade de cada provete corresponde ao declive da recta entre os 10 e 90 minutos (equação 

3.6).  

    
     

  
      

  

       
    (3.6) 

em que:           

 M90 – é a massa dos provetes aos 90 minutos (kg);     

 M10 – é a massa dos provetes aos 10 minutos (kg);     

 S – é a área de contacto de cada provete (m
2
);      

 Ci – coeficiente de absorção de água (kg/m
2
.min

0,5
). 

Ou ainda, averiguando o declive do segmento de recta que traduz a variação de massa ao 

longo do tempo, antes de ser atingido o patamar de saturação dos provetes. 

O coeficiente de cada argamassa resulta da média dos coeficientes calculados para cada 

provete, individualmente e em unidades de kg/m
2
.min

0,5
. 

3.5.7 Ensaio de secagem 

O ensaio de secagem é realizado nos provetes ensaiados à absorção de água por 

capilaridade e após estes atingirem a saturação. Pretende-se avaliar a quantidade de água que se 

perde no provete, ao longo do tempo. 

A secagem dos provetes ocorre à temperatura ambiente e por fluxo unilateral, pois estes já se 

encontram impermeabilizados com película aderente e elásticos devido ao ensaio que decorre 

anteriormente. 

Para o ensaio usa-se o seguinte equipamento: 

 balança de precisão 0,01g; 

 tinas de profundidade mínima de 20mm; 

 barras de acrílico para suporte dos provetes; 

 papel absorvente. 
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Este ensaio consiste na medição das massas dos provetes, inicialmente saturados, aos 10, 

20, 30, 60, 90, 120, 150 minutos, 2 vezes por dia nas primeiras 2 semanas e 1 vez por dia nas 

seguintes 2 semanas, perfazendo o tempo total de ensaio de 4 semanas. Os provetes colocam-se na 

vertical, suportados pelos acrílicos, dentro das tinas secas. 

Analisando os dados registados durante o ensaio, é possível elaborar curvas de secagem 

que expressam a evolução do teor de água, em percentagem, nos provetes ao longo do tempo. Com 

base nas curvas de secagem elaboradas e segundo a norma NORMAL 29/88 (CNR-ICR, 1991), 

obtém-se o índice de secagem Is, que traduz a resistência da argamassa à secagem e que se calcula 

segundo a equação 3.7. 

   
   

        
     

   
  
  

 
               

     
    

     (3.7) 

em que:           

    - massa do provete registada durante o processo de secagem (g);   

       - massa do provete no estado seco (g);     

           - massa do provete no estado saturado (g);     

    - tempo final do ensaio de secagem (h);      

    – índice de secagem (adimensional). 

3.5.8 Medição do teor de água 

Este ensaio tem como objectivo determinar o teor de água, existente nos provetes de 

argamassa, em percentagem, conhecendo as massas dos mesmos provetes quando estes se 

encontram no estado seco e saturado, ou seja, através do modelo gravimétrico dado pela equação 

3.8, e com base na Norma NP 956 (IPQ, 1973): 

   
             

     
         (3.8) 

em que:          

         - massa do provete húmido (kg)      

       - massa do provete seco (kg)       

    - teor de água do provete (%) 

3.6 Síntese do capítulo 

Na campanha experimental foram produzidas nove argamassas, das quais seis são 

doseadas em laboratório e três industriais. Das seis argamassas doseadas em laboratório, uma 

possui areia como agregado, designando-se como argamassa de controlo, para comparação com as 

argamassas doseadas em laboratório compostas por agregados isolantes (granulado de cortiça 

expandida, argila expandida e aerogel de sílica). 

Para cada argamassa foram produzidos 3 provetes normalizados de dimensões 4x4x16 cm
3
 e 

3 provetes cilíndricos de diâmetro de 6 cm e espessura de 2 cm. Cada argamassa foi aplicada em 2 
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tijolos de dimensões 29x19x10 cm
3
 numa camada com espessura de 4 cm, e aplicada num protótipo 

de parede de dimensões 45x40x15 cm
3
, em duas camadas de 2 cm de espessura, cada. 

Após produção das argamassas foi ensaiada a sua consistência por espalhamento e medida 

a massa volúmica aparente no estado fresco. A caracterização das argamassas no estado 

endurecido, aos 28 dias, realizou-se através de medições de temperatura e humidade superficial, de 

ensaios de condutibilidade térmica com recurso ao equipamento ISOMET 2114 e de permeabilidade 

à água líquida sob baixa pressão utilizando tubos de Karsten. Porém, posteriormente aos 28 dias de 

cura foram realizados ensaios de caracterização do comportamento térmico nas argamassas 

aplicadas nos protótipos de parede com a finalidade de determinar os coeficientes de transmissão 

térmica e de condutibilidade térmica, através da Lei de Fourier, e de comparar os fluxos de calor que 

atravessam as argamassas termicamente melhoradas. Nos provetes normalizados e nos provetes 

retirados dos tijolos e protótipos de parede, durante o ensaio de pull-off realizado em LAZERA (2016) 

realizaram-se os ensaios de absorção de água por capilaridade e de secagem que permitiram a 

medição do teor de água dos provetes ensaiados. 

Os ensaios realizados permitem a análise do desempenho físico das argamassas de 

desempenho térmico melhorado ensaiadas. Na Tabela 3.6 apresenta-se o número de ensaios 

realizados em cada provete para cada propriedade. 
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Tabela 3.6 Número de ensaios realizados em cada tipo de provete para cada propriedade física 

Suporte 

Estado fresco Estado endurecido 

Massa 
volúmica 

Espalhamento 
Humidade 
superficial 

Temperatura 
superficial 

Condutibilidade 
térmica 

Ensaio de 
Karsten 

Caracterização do 
comportamento térmico 

Capilaridade Secagem 

Provete 
normalizado 

1 1 

- - - - - 3 3 

Provete 
cilíndrico 

- 9 2 - - - - 

Modelo de tijolo 

1 1 

6 10 3 3 - - - 

Provete do tijolo - - - - - 3 3 

Protótipo de 
parede 

1 1 

3 10 1 3 2 - - 

Provete da 
parede 

- - - - - 3 3 
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4. Apresentação e discussão dos resultados 

Este capítulo consiste na apresentação e discussão dos resultados dos ensaios realizados 

durante a campanha experimental. Após a sua apresentação, comparam-se e avaliam-se os valores 

obtidos a partir dos ensaios concretizados nas argamassas nos estados fresco e endurecido e 

estudam-se as relações entre as várias características dessas mesmas argamassas. 

4.1 Argamassas no estado fresco 

Neste capítulo apresentam-se os valores médios obtidos nos ensaios realizados nas 

argamassas no estado fresco, determinando-se a massa volúmica aparente da pasta e a consistência 

por espalhamento após a produção das argamassas, para os diferentes provetes.  

4.1.1 Massa volúmica aparente no estado fresco 

O ensaio da massa volúmica aparente da pasta realiza-se sempre que é produzida uma 

argamassa, significando que este ensaio se efectua durante a produção da argamassa para executar 

os provetes, para aplicar no tijolo e para as camadas necessárias de aplicação nos protótipos de 

parede. 

Os resultados médios da massa volúmica aparente no estado fresco, para cada argamassa, 

encontram-se na Tabela 4.1 e os resultados individuais com as respectivas datas em que foram 

realizados, no Anexo A.4.1. 

Tabela 4.1 Massa volúmica aparente média das argamassas produzidas, no estado fresco 

Argamassas 
Massa volúmica aparente média 

(kg/m
3
) 

Desvio padrão 
(kg/m

3
) 

Coeficiente de variação 
(%) 

A
controlo

 1885,7 60,0 3,2 

B
GC

 560,4 63,9 11,4 

C
AE

 787,8 24,5 3,1 

D
Aero/AE

 818,8 48,9 6,0 

E
GC/AE

 651,6 39,0 6,0 

F
AE/GC

 704,6 46,2 6,6 

G
EPS

 476,6 80,5 16,9 

H
GC

 675,9 72,5 10,7 

I
GC

 778,3 41,9 5,4 

Analisando a Tabela 4.1, é possível verificar que os valores da massa volúmica das 

argamassas com incorporação de agregados leves são entre 477 e 819 kg/m
3
. Conclui-se que as 

argamassas estudadas, exceptuando a argamassa de controlo, são classificadas como leves, pois, 

segundo a norma EN 998-1 (CEN, 2010), têm uma massa volúmica inferior a 1300 kg/m
3
 (apesar da 

norma referir a massa volúmica no estado endurecido, como esta não foi possível medir para as 

argamassas aplicadas no suporte de tijolo, a classificação foi realizada para a massa volúmica obtida 

no estado fresco). 
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Como é expectável, a argamassa de controlo A
controlo

 tem o valor mais elevado no ensaio da 

massa volúmica, sendo a massa volúmica das outras argamassas cerca de 25% a 45% do valor da 

de controlo.  

Comparando os valores obtidos com os de outros estudos, verifica-se que a massa volúmica 

da argamassa constituída por agregado de argila expandida é de 750 kg/m
3
 quando ensaiada por 

AFONSO (2015) (D
Trad

AE), aproximando-se do valor obtido neste estudo (787,8 kg/m
3
). A argamassa 

B
GC

 tem uma massa volúmica de 560 kg/m
3
, apenas 4% superior à obtida na tese de AFONSO (2015) 

na argamassa E
Trad

GC. Observa-se que a massa volúmica das argamassas constituídas integralmente 

por agregado de argila expandida (C
AE

) e de granulado de cortiça (B
GC

) apresentam valores muito 

próximos aos obtidos por AFONSO (2015), o que se deve à constituição das argamassas ser similar. 

A argamassa cujos seus agregados constituintes são argila expandida e aerogel (D
Aero/AE

) tem 

um valor médio de massa volúmica de cerca de 819 kg/m
3
, 19% superior ao valor obtido por 

AFONSO (2015) na argamassa A
Trad

AG+AE. Esta diferença nos valores da massa volúmica no estado 

fresco, apesar da mesma constituição das argamassas, pode dever-se às produções em cada 

amassadura, cujo comportamento é influenciado pela quantidade de tensioactivos e pelo tempo de 

mistura, que influenciam a quantidade de bolhas de ar estáveis, tornando a pasta mais leve quando o 

tempo de mistura é maior, segundo ALVES et al., 2002. 

Em relação à argamassa convencional cujo agregado constituinte é a areia (A
controlo

), esta 

obtém uma massa volúmica média de cerca de 1886 kg/m
3
 que, comparando com o valor obtido por 

AFONSO (2015), de 1503 kg/m
3
 (argamassa I

controlo
), é superior em 25% do seu valor, e inferior em 

10% do valor obtido por MELO (2014), de 2105 kg/m
3
 na argamassa de referência E

Ref
. A diferença 

entre o valor obtido durante este estudo, para o valor da argamassa ensaiada por MELO (2014) deve-

se ao constituinte usado como agregado possuir uma curva granulométrica diferente e um valor 

médio de baridade inferior ao de MELO (2014). Porém, a diferença existente com o valor de AFONSO 

(2015) não pode ser justificada de igual forma, levando à possibilidade de processos de produção das 

argamassas distintos. 

As argamassas industriais produzidas apresentaram algumas discordâncias entre valores 

obtidos no ensaio e fornecidos pelas fichas técnicas devido ao tempo de mistura. É o caso da 

argamassa I
GC

 que obteve uma média de 778 kg/m
3
, sendo esperado uma média de 900 ± 50 kg/m

3
, 

e da argamassa H
GC

 que obteve uma média de 676 kg/m
3
, sendo esperada massa volúmica de 360 ± 

20 kg/m
3
. A argamassa industrial G

EPS
 obteve uma massa volúmica média de 477 kg/m

3
, 

aproximando-se do intervalo esperado na sua ficha técnica (400 ± 50 kg/m
3
). 

4.1.2 Consistência da argamassa por espalhamento 

Tal como no ensaio anterior, o ensaio da consistência por espalhamento da argamassa no 

estado fresco realiza-se sempre que é produzida uma argamassa. Os resultados médios da 

consistência por espalhamento no estado fresco, para cada argamassa, encontram-se na Tabela 4.2 
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e os resultados obtidos de todas as vezes que as argamassas são produzidas com as respectivas 

datas de produção no Anexo A.4.2. 

Verifica-se que o espalhamento médio varia entre 123,6 mm e 189,1 mm para uma massa 

volúmica entre 477 e 819 kg/m
3
. Ora, segundo a norma EN 1015-2 (CEN, 1998a), que relaciona os 

valores do espalhamento com a massa volúmica obtida nos ensaios no estado fresco, as argamassas 

A
controlo

 e D
Aero/AE

 encontram-se ligeiramente fora do intervalo de espalhamento correspondente aos 

valores das suas massas volúmicas. A argamassa A
controlo

 obtém valores de espalhamento diferentes 

aos expectáveis para uma argamassa cimentícia com agregado de areia e a argamassa D
Aero/AE

 

obtém um valor de espalhamento mais elevado que o esperado para a massa volúmica apresentada 

no estado fresco, podendo estas situações serem justificadas pela incorporação de tensioactivos que 

alteram a fluidez das argamassas dependendo do tempo que estas são misturadas (ALVES et al., 

2002). 

Tabela 4.2 Resultados médios do ensaio de consistência por espalhamento no estado fresco 

Argamassas 
Espalhamento médio 

(mm) 
Desvio padrão 

(mm) 
Coeficiente de variação 

(%) 

A
controlo

 147,9 19,2 13,0 

B
GC

 139,0 9,3 6,7 

C
AE

 144,1 14,7 10,2 

D
Aero/AE

 189,1 18,8 9,9 

E
GC/AE

 139,6 14,1 10,1 

F
AE/GC

 138,2 9,4 6,8 

G
EPS

 135,6 7,2 5,3 

H
GC

 123,6 4,6 3,7 

I
GC

 142,3 8,9 6,3 

4.2 Argamassas no estado endurecido 

Neste capítulo são apresentados os valores obtidos dos ensaios efectuados nas argamassas 

no estado endurecido. São medidas a temperatura e a humidade superficiais das argamassas, a 

condutibilidade térmica pelo método transiente modificado, utilizando o equipamento para o efeito 

referido no capítulo 3.5.3, a absorção à água líquida sob baixa pressão (tubos de Karsten) e por 

capilaridade, a secagem ao ambiente e, também são realizados ensaios de caracterização do 

comportamento térmico que permitem o cálculo dos coeficientes de transmissão térmica e de 

condutibilidade térmica pelo método fluximétrico, nas argamassas produzidas e aplicadas. 

4.2.1 Humidade superficial das argamassas 

A humidade superficial das argamassas aplicadas nos protótipos de parede e nos modelos de 

tijolo é medida aos 28 dias, em três locais diferentes, e a média dos resultados obtidos encontra-se 

na Tabela 4.3, apresentado-se os resultados de todas as medições efectuadas no Anexo A.4.3. 

Observando a Tabela 4.3, verifica-se que os valores de humidade superficial das argamassas 

de desempenho térmico melhorado não são consistentes nos dois tipos de aplicação destas, isto 
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porque esta característica é medida em dias diferentes para os dois tipos de aplicação. No entanto, a 

argamassa A
controlo

 apresenta valores próximos de humidade superficial no protótipo de parede e nos 

tijolos. 

O granulado de cortiça expandida, a argila expandida e o aerogel de sílica são agregados 

leves e porosos, e a humidade superficial das argamassas constituídas por esses agregados, aos 28 

dias de cura, difere entre os provetes devido às condições de cura a que estão sujeitas e às 

condições ambiente existentes nos diferentes dias em que são medidos. Por outro lado, a 

consistência dos valores obtidos na argamassa A
controlo

 deve-se apenas à humidade existente na 

pasta, pois o agregado de areia é um material de porosidade baixa. 

Tabela 4.3 Valor da humidade superficial das argamassas nos protótipos de parede e nos tijolos e da humidade 

relativa do ar ambiente 

Nos protótipos de parede, os valores obtidos encontram-se entre os 19% e os 63%. Os 

valores de humidade acima dos 40% correspondem às argamassas constituídas por aerogel (D
Aero/AE

) 

e cortiça (I
CG

, B
GC

 e H 
GC

), que são agregados hidrofóbicos e que podem contribuir para uma maior 

retenção de humidade à superfície durante a secagem das argamassas nos 28 dias de cura. De 

registar que a humidade relativa do ar, quando são realizadas as medições nos protótipos de parede, 

é de 41% e a temperatura do ambiente exterior de 11 ºC, ou seja, o ambiente exterior também não 

favorece a secagem das argamassas. As argamassas com incorporação de cortiça e argila 

expandida (E
GC/AE

; F
AE/GC

) têm um melhor comportamento, apresentando valores da humidade à 

superfície rondando os 25%, por serem constituídas por argila expandida, um material mais poroso. 

Os valores médios obtidos nas argamassas aplicadas em tijolos rondam entre os 0 e os 35% 

e os coeficientes de variação calculados para os valores das argamassas de desempenho térmico 

melhorado são, na sua maioria, superiores a 20%, demonstrando uma elevada dispersão e 

heterogeneidade nos dados obtidos. No Anexo A.4.3 observam-se valores de humidade à superfície 

mais baixos nas argamassas aplicadas nos tijolos onde foram realizados os ensaios de pull-off 

(ensaios realizados em LAZERA (2016)), que se devem à dificuldade na colocação correcta do 

humidímetro, influenciada pelos cortes da preparação para o ensaio e à eventual secagem adicional 

pelos cortes. As argamassas D
Aero/AE

 e a A
controlo

 têm os valores mais altos (acima dos 30%). Na 

Argamassas 
Protótipos de parede Modelos de tijolo 

Ambiente (%) Média (%) DP(%) CV (%) Ambiente (%) Média (%) DP (%) CV (%) 

A
controlo

 

41,0 

34,3 3,8 11,0 69,8 34,5 5,8 16,7 

B
GC

 46,7 1,2 2,5 64,9 0,0 0,0 0,0 

C
AE

 27,7 2,1 7,5 64,9 14,5 13,0 90,0 

D
Aero/AE

 62,7 2,9 4,6 76,1 32,5 7,0 21,6 

E
GC/AE

 27,0 1,7 6,4 73,7 3,7 4,0 110,0 

F
AE/GC

 24,3 3,8 15,6 73,7 4,2 2,9 70,2 

G
EPS

 19,3 5,5 28,5 69,8 0,0 0,0 0,0 

H
GC

 42,7 3,8 8,9 57,1 6,7 7,5 112,1 

I
GC

 51,3 3,8 7,4 57,1 7,3 7,6 103,4 

Legenda: DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação 
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argamassa industrial G
EPS

 e na argamassa de cortiça B
GC

, os valores da humidade à superfície 

obtidos nos tijolos são nulos, provavelmente influenciados pela rugosidade da superfície e 

hidrofobicidade (no caso da argamassa G
EPS

), e pelo tipo de agregado incorporado e seu tempo de 

secagem (no caso da argamassa B
GC

). 

4.2.2 Temperatura superficial das argamassas 

A temperatura superficial das argamassas é medida aos 28 dias de cura, em cinco locais 

diferentes nos protótipos de parede, tijolos e provetes cilíndricos. A média dos resultados obtidos 

encontra-se na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 Temperaturas superficiais das argamassas aplicadas nos protótipos de parede e nos tijolos e dos 

provetes cilíndricos 

Argamassas 
Protótipos de parede Modelos de tijolo Provetes cilíndricos 

Média (ºC) DP (ºC) CV  (%) Média (ºC) DP (ºC) CV  (%) Média (ºC) DP (ºC) CV  (%) 

A
controlo

 13,1 0,1 0,9 17,5 0,8 4,5 25,5 0,3 1,2 

B
GC

 12,4 0,2 1,5 18,5 0,5 2,9 25,3 0,2 0,6 

C
AE

 11,8 0,3 2,8 19,6 0,8 4,1 25,0 0,1 0,4 

D
Aero/AE

 12,5 0,1 0,7 20,4 0,2 0,7 23,9 0,3 1,1 

E
GC/AE

 12,3 0,1 0,9 18,7 0,3 1,4 25,2 0,4 1,7 

F
AE/GC

 12,1 0,1 0,8 18,3 0,2 1,2 24,7 0,3 1,1 

G
EPS

 13,2 0,2 1,6 17,4 0,8 4,5 24,6 0,1 0,5 

H
GC

 12,9 0,2 1,6 17,2 0,4 2,5 24,4 0,1 0,5 

I
GC

 13,0 0,2 1,3 16,6 0,4 2,5 24,1 0,2 0,8 

Legenda: DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação 

Verifica-se que os resultados médios das temperaturas superficiais das argamassas da 

Tabela 4.4 não podem ser comparados porque esta característica é medida em estações de ano 

diferentes, os protótipos de parede são sujeitos a condições de cura diferentes dos modelos de tijolo 

e provetes e, depois de serem retirados da câmara de cura, os modelos de tijolo e provetes são 

influenciados pelas condições do ambiente exterior. Conclui-se que as medições não são conclusivas 

para este estudo. 

4.2.3 Ensaios de condutibilidade térmica 

A Tabela 4.5 apresenta os resultados médios das medições efectuadas e o Anexo A.4.4 

todos os valores das medições realizadas. 

Com base nos resultados obtidos verifica-se que a argamassa A
controlo

 tem uma 

condutibilidade térmica mais elevada do que as restantes argamassas, aproximando-se do valor de 

1,3 W/m.K, apresentado no ITE 50 (Quadro I.2, Anexo I), para uma massa volúmica aparente seca de 

1800 a 2000 kg/m
3
. A argamassa de argila expandida (C

AE
) tem maior condutibilidade térmica do que 

a argamassa com a incorporação conjunta com agregado de aerogel (D
Aero/AE

) e esta apresenta um 

valor superior à argamassa de cortiça (B
GC

). Ou seja, a condutibilidade térmica melhora 
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significativamente com a substituição da areia por agregados leves isolantes e a incorporação de 

agregado de aerogel em conjunto com argila expandida, como seria expectável. De acordo com a EN 

998-1 (CEN, 2010) estas argamassas podem ser classificadas como argamassas térmicas T1 ou T2, 

consoante o valor de condutibilidade térmica é inferior, respectivamente, a 0,1 ou 0,2 W/m.K. 

Tabela 4.5 Valores médios da condutibilidade térmica das argamassas aplicadas em protótipos de parede e 

modelos de tijolo e dos provetes cilíndricos aos 28 dias 

Argamassas 
Protótipos de 

parede 
(W/m.K) 

Modelos de tijolo Provetes cilíndricos 

Média 
(W/m.K) 

DP 
(W/m.K) 

CV (%) 
Média 

(W/m.K) 
DP 

(W/m.K) 
CV (%) 

A
controlo

 1,4358 0,9488 0,3762 39,6 1,6058 0,0123 0,8 

B
GC

 0,1008 0,0915 0,0031 3, 4 0,0899 0,0002 0,2 

C
AE

 0,1359 0,1415 0,0093 6,6 0,2007 0,0050 2,5 

D
Aero/AE

 0,1200 0,1148 0,0005 0,4 0,1890 0,0110 5,8 

E
GC/AE

 0,1065 0,0991 0,0026 2,6 0,1323 0,0023 1,7 

F
AE/GC

 0,1217 0,1187 0,0039 3,3 0,1501 0,0013 0,9 

G
EPS

 0,0868 0,0804 0,0046 5,8 0,0909 0,0030 3,3 

H
GC

 0,0887 0,0911 0,0080 8,7 0,1080 0,0002 0,2 

I
GC

 0,1339 0,1218 0,0102 8,4 0,1218 0,0004 0,3 

Legenda: DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação 

Na Tabela 4.5 observa-se que a argamassa industrial G
EPS

 apresenta um coeficiente de 

condutibilidade térmica aos 28 dias aproximado ao fornecido na ficha técnica (λG
EPS

 = 0,07 W/m.K), 

enquanto a argamassa H
GC

 apresenta cerca do dobro do valor indicado na ficha técnica (λH
GC 

= 0,045 

W/m.K). Estas diferenças podem estar associadas ao facto das argamassas terem adjuvantes que as 

tornam mais susceptíveis aos métodos de mistura/produção e por isso podem ficar mais compactas. 

Os valores obtidos experimentalmente pelo método transiente, nas argamassas industriais, são 

superiores aos indicados nas fichas técnicas, o que pode estar relacionado com os valores elevados 

de humidade superficial das argamassas na ordem dos 25%-65%, medidos com um humidímetro 

TRAMEX, que poderão ser bastantes superiores às condições de teor de humidade dos provetes 

utilizados pelos fabricantes para a determinação dos valores declarados de condutibilidade térmica, 

embora a informação destas condições esteja geralmente omissa nas especificações técnicas dos 

materiais. 

Também se verifica que os valores de condutibilidade térmica, aos 28 dias, nos provetes 

cilíndricos são superiores aos obtidos nas argamassas aplicadas em tijolo, exceptuando na 

argamassa B
GC

. Esperar-se-iam valores de condutibilidade térmica mais elevados nas argamassas 

aplicadas em tijolos, pois o fenómeno de sucção do tijolo conduziria a uma maior compacidade da 

argamassa, reduzindo os seus vazios. No entanto, em ensaios pull-off realizados em paralelo com 

este estudo, não se verifica uma boa aderência nos tijolos pelo que as argamassas aplicadas não são 

mais compactas, como seria de esperar. 

Comparando os valores obtidos nos protótipos de parede e na aplicação em tijolo com o 

mesmo tipo de suporte de tijolo cerâmico, a diferença de valores de condutibilidade térmica não é 

significativa, excepto na argamassa A
controlo

. As diferentes condições de cura dos tijolos (em câmara 
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de cura a temperatura constante de 20ºC ±2ºC e humidade relativa do ar de 50%) e dos protótipos de 

parede (em ambiente laboratorial) e de aplicação podem contribuir para as diferenças assinaladas. 

Verifica-se que estas diferenças são mais reduzidas nas argamassas industriais, confirmando uma 

maior estabilidade para diferentes tipos de aplicação dada a sua formulação industrial já optimizada. 

4.2.4 Absorção de água líquida sob baixa pressão 

 A permeabilidade à água líquida sob baixa pressão avalia-se através do cálculo do volume de 

água acumulado absorvido ao fim de 60 minutos e do coeficiente de absorção de água da camada 

superficial correspondente ao tempo de ensaio, utilizando o ensaio de tubo de Karsten. Os resultados 

médios do ensaio realizado aos 28 dias de cura encontram-se apresentados na Tabela 4.6, para as 

argamassas aplicadas em protótipos de parede e modelos de tijolo. No Anexo A.4.5 encontram-se as 

medições individuais dos vários ensaios efectuados. 

Tabela 4.6 Resultados médios da absorção de água sob baixa pressão das argamassas aplicadas em protótipos 

de parede e tijolos 

Argamassas 

Protótipos de parede Modelos de tijolo 

Volume de 
água absorvida 
aos 60 min (ml) 

DP 
(ml) 

CV 
(%) 

Ca 
(kg/m

2
.min

0,5
) 

Volume de 
água absorvida 
aos 60 min (ml) 

DP 
(ml) 

CV 
(%) 

Ca 
(kg/m

2
.min

0,5
) 

A
controlo

 X X X X 11,25 8,39 74,58 2,96 

B
GC

 10,37 6,16 59,41 2,73 12,03 4,70 39,04 3,16 

C
AE

 X X X X 5,07 0,66 13,10 1,33 

D
Aero/AE

 2,67 0,55 20,74 0,70 7,65 0,42 5,55 2,01 

E
GC/AE

 X X X X X X X X 

F
AE/GC

 X X X X X X X X 

G
EPS

 4,62 1,61 34,93 1,21 2,80 1,94 69,18 0,74 

H
GC

 17,77 12,39 69,75 4,67 8,45 0,95 11,29 2,22 

I
GC

 1,57 0,10 6,64 0,41 1,60 0,18 11,27 0,42 

Legenda: DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação;  Ca – Coeficiente de absorção de água da 
camada superficial; X – medição não conseguida devido à elevada de absorção de água pela argamassa 
durante o período de tempo de ensaio estabelecido 

Na Tabela 4.6 apenas se apresentam os resultados do ensaio de algumas das argamassas 

estudadas, pois as restantes absorvem rapidamente a água, tornando impossível a medição durante 

os 60 minutos do ensaio. As argamassas em causa são as constituídas pelos agregados de areia e 

de argila expandida nos protótipos de parede e as constituídas pelo conjunto de agregados de argila 

expandida e granulado de cortiça, nos modelos de tijolo, estas últimas três constituídas por 

agregados muito porosos. No entanto, a adição de tensioactivo torna a argamassa A
controlo

 muito 

porosa, resultando provavelmente no comportamento descrito, segundo GOMINHO et al. (2016). As 

argamassas constituídas por argila expandida (C
AE

, E
 C AE

 e  
AE  C

), material poroso e muito 

absorvente, também têm tensioactivos incorporados que aumentam o número de vazios na 

argamassa e, portanto, a tornam ainda mais porosa (ARAÚJO, 2005), como se pode verificar pelos 

resultados obtidos no capítulo 4.2.6 (“Absorção de água por capilaridade”). Também na argamassa 

D
Aero/AE

, só se realizam 2 ensaios (Anexo A.4.5), pois o tubo de Karsten da posição 2, não se 

encontrava completamente isolado com o silicone, o que implicou a anulação deste ensaio. 
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Os valores dos coeficientes de absorção de água obtidos oscilam entre os 0,4 e os 2,7 

kg/m
2
.min

0,5
 nos protótipos de parede e entre os 0,4 e os 3,2 kg/m

2
.min

0,5
 nos modelos de tijolo. 

Comparando os resultados nos dois tipos de aplicações de argamassa, verifica-se que os 

coeficientes de absorção de água das argamassas doseadas em laboratório aumentam quando são 

realizados nas argamassas aplicadas em tijolo, contrariamente às argamassas industriais, que 

diminuem nos mesmos tipos de provetes, provavelmente devido à compacidade aferida às 

argamassas durante a sua aplicação. Porém, os coeficientes de variação apresentados na tabela são 

elevados (entre 20 e 75%, na sua maioria), demonstrando dispersão dos valores dos ensaios, 

excepto na argamassa industrial I
GC

. Esta argamassa apresenta coeficientes de variação menores de 

15%, nos dois tipos de aplicação, o que significa que os valores dos vários ensaios são semelhantes, 

tendo esta argamassa um comportamento homogéneo à absorção de água, o que seria expectável 

pois é uma argamassa industrial, de acabamento. 

Relacionando o volume de água absorvida pelas argamassas aplicadas nos protótipos de 

parede e nos tijolos, ao longo do tempo, obtêm-se os gráficos das Figuras 4.1 e 4.2 que demonstram 

o seu comportamento. 

 

Figura 4.1 Quantidade de água absorvida no ensaio de permeabilidade à água sob baixa pressão nas 

argamassas aplicadas em protótipos de parede 

 
Figura 4.2 Quantidade de água absorvida no ensaio de permeabilidade à água sob baixa pressão nas 

argamassas aplicadas em tijolos 
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Pela análise da Figura 4.1, conclui-se que as argamassas de aerogel D
Aero/AE

 e as industriais 

G
EPS

 e I
GC

 apresentam menores coeficientes de absorção de água nos protótipos de parede, entre 

0,41 a 1,21 kg/m
2
.min

0,5
, significando que a absorção de água se dá de forma crescente e contínua. 

Este resultado deve-se ao facto destas argamassas serem constituídas por materiais hidrofóbicos. 

Observando a Figura 4.2, verifica-se que apenas as argamassas industriais G
EPS

 e I
GC

 e a 

argamassa doseada em laboratório B
GC

 mantêm o seu comportamento face à absorção de água, pois 

a quantidade de água absorvida nessas argamassas é idêntica tanto nos modelos de tijolo como nos 

protótipos de parede. As argamassas D
Aero/AE

 e H
GC

 absorvem um volume maior de água quando 

aplicadas em tijolo, comparando ao volume de água absorvido pelas argamassas nos protótipos de 

parede. 

4.2.5 Ensaio de caracterização do comportamento térmico em câmara climática 

As temperaturas superficiais e ambiente (interior e exterior) das argamassas industriais, de 

controlo e de aerogel, correspondentes à primeira campanha experimental, conduzida com 

temperatura constante da câmara climática de 40ºC, encontram-se representadas na Figura 4.3 para 

uma fácil visualização das mesmas. No Anexo A.4.6 apresentam-se as temperaturas superficiais de 

todas as argamassas estudadas. 

 

Figura 4.3 Representação das temperaturas superficiais das argamassas tradicionais A
controlo

 e D
Aero/AE

 e das 

argamassas industriais G
EPS

, H
GC

 e I
GC

 na campanha a temperatura constante de 40ºC 

Tal como esperado, devido à menor condutibilidade térmica das argamassas leves doseadas 

em laboratório e industriais, as suas temperaturas superficiais interiores são superiores à da 

argamassa de controlo (A
controlo

), e as temperaturas superficiais exteriores são inferiores à mesma. 
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Analisando a Figura 4.3, verifica-se que as argamassas com menor condutibilidade térmica, 

ou seja as que mantêm as suas temperaturas superficiais interiores mais elevadas e próxima à 

temperatura ambiente interior, são as argamassas com incorporação de granulado de cortiça (I
GC

, 

H
GC

). No Anexo A.4.6 verifica-se o mesmo resultado com as restantes argamassas que contém 

granulado de cortiça doseadas em laboratório (B
GC

, E
GC/AE

 e F
AE/GC

).  

Tal como explicado no subcapítulo 3.5.5, a partir dos dados recolhidos do fluxo de calor e das 

temperaturas ambientes interior da câmara e exterior e superficial exterior e na interface entre a 

camada de argamassa e o tijolo, aplicando as equações 3.3 e 3.4 foi possível determinar o 

coeficiente de transmissão térmica do protótipo de parede e a condutibilidade térmica das 

argamassas aplicadas (Tabela 4.7). 

Tabela 4.7 Coeficientes de transmissão térmica do protótipo de parede e condutibilidade das argamassas, pelo 

método fluximétrico 

Argamassas 
Coeficiente de transmissão térmica do protótipo de 

parede – U (W/(m
2
.ºC)) 

Condutibilidade térmica das 
argamassas – λ (W/m.K) 

A
controlo

 1,388 0,972 

B
GC

 1,138 0,132 

C
AE

 1,319 0,203 

D
Aero/AE

 1,180 0,165 

E
GC/AE

 1,168 0,171 

F
AE/GC

 1,226 0,163 

G
EPS

 1,020 0,128 

H
GC

 1,146 0,157 

I
GC

 1,327 0,209 

 Analisando a Tabela 4.7, verifica-se que os coeficientes de transmissão térmica dos 

protótipos de parede são, com todos os tipos de argamassas aplicadas, semelhantes (entre os 1,020 

a 1,388 W/(m
2
.ºC)) devido à média obtida dos fluxos de calor que atravessam os vários protótipos de 

parede. Contudo, a argamassa com o valor mais elevado desta característica é a argamassa de 

controlo (A
controlo

), cujo valor é de 1,388 W/(m
2
.ºC). Este resultado da argamassa de controlo é 

expectável porque o seu agregado constituinte de areia conduz a condutibilidades térmicas mais 

elevadas do que as restantes argamassas, facilitando a transmissão de calor através desta 

argamassa e logo aumentando o valor do coeficiente de transmissão térmica do protótipo de parede 

com a argamassa de controlo face às restantes. Ao contrário do comportamento da argamassa de 

controlo, a aplicação da argamassa industrial G
EPS

 conduz ao valor mais baixo de coeficiente de 

transmissão térmica do protótipo de parede (1,020 W/(m
2
.ºC)), devido ao constituinte isolante de 

poliestireno expandido da argamassa. 

 Observando os valores da condutibilidade térmica calculados, confirma-se que as 

argamassas estudadas são argamassas térmicas, podendo ser classificadas de T2 de acordo com a 

norma EN998-1 (CEN, 2010), no caso dos valores apresentados na Tabela 4.7, excepto a argamassa 

A
controlo

. 
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A segunda campanha experimental, permitiu avaliar o comportamento térmico das 

argamassas quando sujeitas a ciclos de temperatura diários com variação sinusoidal, entre os 30ºC e 

os 50ºC. Na Figura 4.4 estão apresentados os resultados das temperaturas ambiente e superficiais 

interior e exterior obtidas na campanha com ciclo de temperatura diária com variação sinusoidal, 

apenas nas argamassas doseadas em laboratório A
controlo

 e D
Aero/AE

 e nas industriais para facilitar a 

comparação entre estas argamassas. No Anexo A.4.6 são apresentados os resultados de todas as 

argamassas. 

 

Figura 4.4 Representação das temperaturas superficiais das argamassas tradicionais A
controlo

 e D
Aero/AE

 e das 

argamassas industriais G
EPS

, H
GC

 e I
GC

 na campanha a temperatura variável sinusoidalmente 

Verifica-se novamente que as argamassas mais isolantes são as que apresentam maiores 

temperaturas superficiais interiores e menores exteriores, tal como se verifica claramente entre a 

argamassa A
controlo

 e as de desempenho térmico melhorado. Verifica-se também que ocorre um 

desfasamento temporal e um amortecimento térmico dos picos de temperatura exterior face à 

temperatura interior nos diferentes protótipos devido à inércia térmica do suporte e da argamassa. 

Também, na Figura 4.4, é possível observar que a temperatura superficial interior da 

argamassa A
controlo

 é inferior à temperatura superficial interior das argamassas termicamente 

melhoradas, criando uma maior probabilidade de ocorrência de condensações interiores na 

argamassa de controlo, no entanto estas não ocorrem para as condições de ensaio. 

Analisando a variação dos fluxos de calor apresentados na Figura 4.5, em conjunto com a 

variação das temperaturas interior e exterior das duas campanhas realizadas, conclui-se que o fluxo 

de calor da argamassa A
controlo

 é sempre superior ao da argamassa D
Aero/AE

 e que as restantes 

argamassas com desempenho térmico melhorado, industriais e doseadas em laboratório, seguem a 

mesma tendência que a argamassa com aerogel, nas duas campanhas (Anexo A.4.6). Tal acontece 

porque a condutibilidade térmica da argamassa A
controlo 

é superior às restantes argamassas. 
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Observa-se, ainda, que os fluxos de calor das argamassas, na campanha a temperatura 

constante, são influenciados pela variação da temperatura exterior, e que, na campanha de ciclos de 

temperatura com variação sinusoidal, estes são influenciados pela variação da temperatura interior 

imposta. 

 

Figura 4.5 Fluxos de calor das argamassas A
controlo

 e D
Aero/AE

 e temperaturas interiores e exteriores das duas 

campanhas experimentais, a temperatura constante e a temperatura variável 

4.2.6 Absorção de água por capilaridade 

Este ensaio é realizado nas metades dos provetes normalizados que não são ensaiadas à 

compressão e nos provetes retirados durante o pull-off das argamassas aplicadas nos tijolos e 

protótipos de parede. Ao realizar este ensaio, é possível medir a quantidade de água absorvida pelos 

provetes ao longo do tempo, nos três ensaios realizados em cada argamassa e nos três tipos de 

provetes, obtendo-se as curvas de absorção capilar média das argamassas estudadas, em cada tipo 

de provetes (Figuras 4.6, 4.7 e 4.8). No Anexo A.4.7 encontram-se as medições da massa de todos 

os provetes ao longo do ensaio, juntamente com os coeficientes de capilaridade calculados pela 

norma e as dimensões dos provetes.  

Após análise das Figuras 4.6, 4.7 e 4.8, verifica-se que as argamassas industriais (G
EPS

, H
GC

 

e I
GC

) e a argamassa com agregado de aerogel D
Aero/AE

 exibem um comportamento exponencial 

durante a absorção de água e homogéneo para os diferentes tipos de provetes, enquanto as 

restantes argamassas exibem comportamentos diferentes entre os provetes normalizados e os 

provetes retirados dos modelos de tijolo e dos protótipos de parede. O comportamento das 

argamassas industriais e da argamassa D
Aero/AE

 corresponde ao esperado pois são argamassas 

constituídas por materiais hidrofóbicos e, por isso a absorção ocorre a um ritmo mais lento. 
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Figura 4.6 Absorção de água por capilaridade ao longo do tempo, nos provetes de argamassa retirados dos 

protótipos de parede 

 
Figura 4.7 Absorção de água por capilaridade ao longo do tempo, nos provetes de argamassa retirados dos 

modelos de tijolo 

 
Figura 4.8 Absorção de água por capilaridade ao longo do tempo, nos provetes normalizados 
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As restantes argamassas atingem rapidamente os patamares de saturação, aos 5 minutos 

iniciais do ensaio, como se observa nas Figuras 4.6 e 4.7, e durante o restante tempo de ensaio, a 

massa dos provetes destas argamassas mantém-se praticamente constante. Isto acontece porque as 

curvas de absorção representadas são as que ocorrem nos provetes de tijolo e de parede, de altura 

inferior (aproximadamente de 4 cm) em relação aos provetes normalizados ensaiados, como se 

podem observar nas Figuras 4.9 e 4.10 e Anexo A.4.7, possuindo menos espaço para uma maior 

quantidade de água ser absorvida e, assim diminuindo o tempo do ensaio e atingindo rapidamente o 

patamar de saturação. 

 

Figura 4.9 Provetes normalizados durante o ensaio 

de capilaridade 

 

Figura 4.10 Provetes das argamassas retiradas dos 

modelos de tijolo durante o ensaio de capilaridade 

Recorrendo às fórmulas enunciadas no capítulo 3.5.6, calculam-se os valores dos 

coeficientes médios de absorção capilar da água representados na Tabela 4.8, em que o C1 é o 

coeficiente de capilaridade calculado pela norma EN 1015-18 e o C2 é o coeficiente de capilaridade 

obtido pelo declive do gráfico em que a absorção por capilaridade ainda se encontra na fase rápida. 

 Tabela 4.8 Coeficientes médios de absorção de água por capilaridade nos vários provetes das argamassas 

estudadas 

Argamassas 
Provetes de Parede Provetes de Tijolo Provetes normalizados 

C1 C2 R
2
 t2 (min) C1 C2 R

2
 t2 (min) C1 C2 R

2
 t2 (min) 

A
controlo

 0,05 2,32* 0,922 10 0,10 1,31* 0,956 10 0,22 0,53 0,910 30 

B
GC

 0,08 3,22* 0,923 10 0,15 1,53* 0,941 15 0,45 0,30 0,896 1570 

C
AE

 0,06 2,52* 0,911 10 0,13 1,78* 0,901 15 0,35 0,21 0,853 1570 

D
Aero/AE

 0,62 0,63 0,954 400 0,46 0,50 0,964 180 0,70 0,44 0,901 1325 

E
GC/AE

 0,05 3,22* 0,932 10 0,03 3,55* 0,928 10 0,40 0,49 0,865 180 

F
AE/GC

 0,14 3,08* 0,923 10 0,07 2,90* 0,926 10 0,29 0,19 0,912 3025 

G
EPS

 0,43 0,58 0,930 90 0,61 0,58 0,956 180 0,60 0,61 0,965 180 

H
GC

 0,48 0,69 0,876 90 0,55 0,76 0,906 90 0,72 0,46 0,967 1510 

I
GC

 0,15 0,60 0,905 15 0,17 0,13 0,935 1165 0,52 0,35 0,962 1510 

Legenda: C1 e C2 de unidades kg/m
2
.min

0,5
; R

2
 – coeficiente de determinação; t2 – duração da fase rápida de 

absorção de água; * - medições não consideradas devido à reduzida espessura dos provetes (entre 2,6 a 3,9 
cm) 

Analisando a Tabela 4.8, é possível verificar que os coeficientes de absorção de água por 

capilaridade, calculado pela norma (C1) obtidos para as argamassas doseadas em laboratório, 

excepto para a de aerogel de sílica (D
Aero/AE

), nos provetes de parede e de tijolo, são inferiores aos 
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resultados obtidos nos provetes normalizados. Isto acontece porque o cálculo deste coeficiente é 

medido através das massas dos provetes aos 10 e 90 minutos do ensaio, que têm valores 

aproximados, pois encontram-se no patamar de saturação (fase lenta de absorção de água) que é 

atingido nos 5 minutos iniciais do ensaio, como observado nas Figuras 4.6 e 4.7. Contudo, e para as 

argamassas industriais e de aerogel de sílica (D
Aero/AE

), os valores são superiores, dado que as 

curvas que estas argamassas apresentam são exponenciais, aumentando a diferença entre os 

valores das massas aos 10 e 90 minutos, devido aos seus materiais hidrofóbicos. 

Pelo segundo método, ou seja, calculando os coeficientes pelo declive dos gráficos antes de 

atingirem o patamar de saturação, os valores obtidos para as argamassas constituídas por argila 

expandida e/ou granulado de cortiça expandida doseadas em laboratório e para a argamassa de 

referência (A
controlo

), nos provetes de tijolo e de parede, são muito elevados devido à espessura 

reduzida dos provetes ensaiados, tornando inadequada a comparação dos coeficientes de absorção 

de água por capilaridade obtidos pelos diferentes métodos e para estas argamassas aplicadas nestes 

provetes. Porém, o segundo método de cálculo do coeficiente de absorção de água por capilaridade 

apresenta-se como adequado para as argamassas constituídas por materiais hidrofóbicos (D
Aero/AE

, 

G
EPS

, H
GC

 e I
GC

) e para os provetes normalizados, cuja altura é suficiente (entre 3,9 a 8,3 cm) para o 

ensaio de capilaridade ocorrer e apresentar as fases rápida e lenta de absorção de água. 

Comparando os valores obtidos pelos dois métodos nos provetes normalizados verifica-se 

que os coeficientes são todos superiores a 0,1 e inferiores a 1,0 kg/m
2
.min

0,5
, porém a correlação 

entre estes valores não é aceitável (R
2
 < 0,4). 

Segundo a norma EN 998-1 (CEN, 2010), as argamassas térmicas devem apresentar um 

coeficiente de capilaridade inferior a 0,4 kg/m
2
.min

0,5
, o que não é verificado na maior parte das 

argamassas estudadas, exceptuando nas argamassas doseadas em laboratório que contém argila 

expandida e granulado de cortiça (B
GC

, C
AE

, E
GC/AE

, F
AE/GC

) e na argamassa industrial I
GC

. Contudo, a 

argamassa de referência não é uma argamassa térmica, apresentando estes valores provavelmente 

devido à introdução de tensioactivos de características hidrofóbicas, à aplicação da argamassa nos 

moldes e condições ambiente e de cura. As argamassas industriais de cortiça e diatomáceas (H
GC

) e 

de poliestireno expandido (G
EPS

) deveriam ter o coeficiente de capilaridade de 0,35 e inferior a 0,2 

kg/m
2
.min

0,5
, respectivamente, segundo as fichas técnicas fornecidas pelo fabricante, o que não se 

verificou nos ensaios. No entanto, a argamassa industrial de cortiça (I
GC

), deveria ter o coeficiente 

inferior a 0,2 kg/m
2
.min

0,5
 (classe W2, segundo a norma EN 998-1 (CEN, 2010)), de acordo com a sua 

ficha técnica, e tal se verificou neste ensaio para o primeiro método nos provetes de argamassa 

aplicada nos tijolos e protótipos de parede e para o segundo método nos provetes de tijolo. Estas 

discordâncias entre os resultados obtidos e os enunciados nas fichas técnicas podem ser justificadas 

pelas diferenças entre as massas volúmicas obtidas no estado fresco e as espectáveis nas fichas 

técnicas correspondentes, significando que as argamassas produzidas são algo diferentes afectadas 

pelo tempo de mistura. 
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4.2.7 Ensaio de secagem 

A análise do ensaio de secagem baseia-se nos valores obtidos do índice de secagem, 

calculado segundo a equação 3.7, apresentada no capítulo 3. Como é necessário o cálculo do 

integral da variação da massa durante o ensaio, recorre-se ao programa FindGraph para determinar a 

área do gráfico resultante de uma função aproximada à média dos dados recolhidos. As funções de 

aproximação aos valores recolhidos são exponenciais Exp Decay7, devido aos coeficientes de 

correlação que apresentam (R
2
 ≥ 0,998). Assim sendo, nas  iguras 4.11, 4.12 e 4.13 encontram-se 

representados os dados recolhidos do teor de água médio (Wt (%)) presente nos provetes de parede, 

de tijolo e normalizados, respectivamente, ao longo do tempo de ensaio que foi de 30 dias e decorreu 

no laboratório em condições ambiente, calculado pela equação 3.8, apresentada no capítulo 3. 

 

Figura 4.11 Teor de água nos provetes de argamassa retirados dos protótipos de parede durante o ensaio de 

secagem 

 
Figura 4.12 Teor de água nos provetes de argamassa retirados dos modelos de tijolo durante o ensaio de 

secagem 
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Figura 4.13 Teor de água nos provetes normalizados durante o ensaio de secagem 

Analisando as Figuras 4.11, 4.12 e 4.13 verifica-se que as argamassas têm comportamentos 

semelhantes nos diferentes tipos de provetes. A argamassa de agregado de areia, A
controlo

, quando 

saturada, apresenta valores de teor de água inferiores aos das restantes argamassas (Wt ≤ 20%), 

enquanto as restantes apresentam valores acima dos 30%. 

As argamassas com maior teor de água no estado de saturação são as constituídas por 

granulado de cortiça e aerogel. Contudo, a argamassa I
GC

 não se encontra nessa tendência, 

apresentando os menores teores de água das argamassas de desempenho térmico nos provetes de 

tijolo e de parede, mas não nos provetes normalizados. Tais resultados obtidos nos provetes de 

parede e de tijolo podem ser devidos à boa aderência ao suporte de tijolo, como se pode verificar em 

LAZERA, 2016, o que implica numa maior compacidade da argamassa, com menor porosidade 

aberta e, por isso menos absorvente. Nos provetes normalizados como não existe o efeito de sucção 

ao suporte, a argamassa apresenta menor compacidade e mais vazios, podendo apresentar um teor 

de água no estado de saturação superior aos outros tipos de provetes. 

O ensaio de secagem teve a duração de, aproximadamente, 30 dias, portanto os provetes 

ensaiados atingiram valores de teor de água de final do ensaio inferiores a 31% no caso dos provetes 

de parede, a 20% nos provetes de tijolo e a 25% nos provetes normalizados (como se pode observar 

no Anexo A.4.8). As excepções aos valores enunciados são os provetes normalizados da argamassa 

H
GC/T

 que atingem valores finais de teor de água entre os 46% e 56% (Anexo A.4.8), provavelmente 

devido aos seus constituintes porosos, e os provetes normalizados da argamassa D
aero/AE

 que 

atingem valores entre os 25 e 36%, provavelmente devido à sua hidrofobicidade que torna o processo 

de secagem mais lento. Verifica-se que os valores de teor de água final em cada argamassa é 

maioritariamente superior nos provetes normalizados, devido às dimensões destes (Anexo A.4.7), 

que não permitem que o ensaio de secagem se conclua em 30 dias. Comparando as três figuras 

apresentadas, também se observa que o teor de água nos provetes normalizados, no estado de 

saturação, é menor que nos provetes de parede e de tijolo, devido a uma aplicação mais compacta 

da argamassa. 
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Na Tabela 4.9 apresentam-se os valores médio dos índices de secagem das várias 

argamassas e nos diferentes provetes estudados. No Anexo A.4.8 apresentam-se as massas seca e 

saturada e os teores de água inicial e final de todos os provetes existentes, tal como os valores 

individuais deste ensaio e a sua média que se encontra representada nas Figuras 4.11, 4.12 e 4.13. 

Tabela 4.9 Índices de secagem das argamassas nos vários provetes 

Argamassas 
Índice de secagem – Is (adimensional) 

Parede Tijolos Provetes Média Desvio padrão Coeficiente de variação (%) 

A
controlo 

0,24 0,32 0,48 0,35 0,12 35,5 

B
GC 

0,55 0,43 0,59 0,52 0,08 16,1 

C
AE 

0,43 0,40 0,55 0,46 0,08 17,4 

D
Aero/AE 

0,60 0,40 0,69 0,56 0,14 25,6 

E
GC/AE 

0,41 0,37 0,55 0,44 0,10 21,8 

F
AE/GC 

0,42 0,36 0,61 0,46 0,13 28,7 

G
EPS 

0,42 0,50 0,55 0,49 0,07 13,6 

H
GC 

0,59 0,49 0,75 0,61 0,13 21,9 

I
GC 

0,44 0,39 0,61 0,48 0,11 23,9 

Analisando a Tabela 4.9, verifica-se que os índices de secagem de menor valor 

correspondem à argamassa A
controlo

 (de 0,24, 0,32 e 0,48) e que esta argamassa respeita o teor de 

água final de cerca de 2% (Anexo A.4.8) em todos os tipos de provetes. Os índices de secagem das 

argamassas de desempenho térmico melhorado apresentam valores superiores a 0,40 e devem-se 

ao teor de água existente nestes provetes no final do ensaio ser entre os 5% e 56% (Anexo A.4.8), 

significando o que se confirma no parágrafo anterior: o ensaio de secagem não se encontra concluído 

no final dos 30 dias para as argamassas de desempenho térmico melhorado. Os resultados obtidos 

são inversos ao esperado, sendo coerente a argamassa A
controlo

 apresentar índices de secagem 

superiores às argamassas de desempenho térmico melhorado, o que não acontece pois o ensaio de 

secagem deve ser realizado até um critério de paragem que não seja a duração do ensaio, e em 

condições controladas, pois em condições ambiente torna-se difícil atingir a estabilização da massa. 

Portanto, para melhor se analisarem os valores referidos na Tabela 4.9, é necessário executar um 

ensaio de secagem com duração superior a 30 dias de modo a que todos os provetes atinjam um teor 

de água final perto dos 2%, como efectuado, também, em MELO (2014). 

Assim sendo, e como os índices de secagem apresentados na Tabela 4.9 não são 

conclusivos devido às razões enumeradas anteriormente, são calculadas as taxas de secagem das 

argamassas, apresentadas na Tabela 4.10, para melhor entender a velocidade de secagem em cada 

argamassa. Esta taxa de secagem é calculada pelo módulo do declive da recta aproximada aos 

resultados obtidos no início do ensaio. 

Analisando a Tabela 4.10, verifica-se que as taxas de secagem apresentam valores 

semelhantes nos provetes de parede e de tijolo, à excepção das argamassas A
controlo

 e D
aero/AE

 que 

apresentam discordâncias. As menores taxas de secagem, ou seja de menor velocidade de secagem, 

são obtidas para as argamassas industriais e para as argamassas D
aero/AE

 e de referência (A
controlo

), 
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nos provetes retirados do tijolo e da parede, devido à constituição por materiais hidrofóbicos no caso 

das industriais e na de aerogel. A argamassa de referência comporta-se de tal forma devido à sua 

baixa capacidade de absorção de água que implica nos baixos valores de teor de água quando 

saturada e, por isso, baixa variação deste teor durante a sua secagem. Nos provetes normalizados 

denota-se que as taxas de secagem das argamassas térmicas variam entre 0,064 a 0,084 

kg/m
2
.min

0,5
, apresentando todas um comportamento semelhante, provavelmente pela similar 

espessura dos provetes. Para as incongruências apresentadas nas argamassas aplicadas de 

referência e de aerogel, justifica-se que a argamassa D
aero/AE

 encontra-se melhor aplicada nos 

protótipos de parede, devido à trabalhabilidade apresentada e que a argamassa A
controlo

 encontra-se 

melhor aplicada nos modelos de tijolo apresentando menos vazios e menores valores de teor de água 

no estado saturado que a aplicada nos protótipos de parede (Anexo A.4.8). 

Tabela 4.10 Taxa de secagem durante o início do ensaio para os provetes normalizados, de protótipos de 

parede e de modelos de tijolo 

Argamassas 
Provetes de parede Modelos de tijolo Provetes normalizados 

tS (kg/m
2
.min

0,5
) R

2 
t (min) tS (kg/m

2
.min

0,5
) R

2 
t (min) tS (kg/m

2
.min

0,5
) R

2 
t (min) 

A
controlo 

0,0785 0,982  23492 0,0400 0,977 23430 0,0458 0,987 26235 

B
GC 

0,0740 0,972 36450 0,0629 0,976 36390 0,0835 0,974 36275 

C
AE 

0,0784 0,994 36450 0,0675 0,964 36390 0,0638 0,988 36275 

D
Aero/AE 

0,0399 0,988 13045 0,0664 0,969 36390 0,0697 0,967 36275 

E
GC/AE 

0,0907 0,977 36450 0,1009 0,983 36390 0,0780 0,983 36275 

F
AE/GC 

0,0859 0,954 36450 0,0880 0,974 36390 0,0753 0,990 36275 

G
EPS 

0,0461 0,971 33175 0,0403 0,994 36390 0,0693 0,979 36275 

H
GC 

0,0488 0,962 12935 0,0661 0,960 12985 0,0596 0,965 12865 

I
GC 

0,0542 0,977 26420 0,0529 0,985 30665 0,0841 0,974 36275 

Legenda: tS – taxa de secagem; R
2
 – coeficiente de determinação 

Relacionando o índice de secagem e a taxa de secagem das argamassas, como é efectuado 

em PÁSCOA (2012) e cujo valor obtido é de 0,8812, verifica-se que a relação na presente 

dissertação não é aceitável, rondando o valor de 0,0045. Tal ocorre porque os valores do índice de 

secagem não são conclusivos, como já foi referido, devido a teores de água finais bastante elevados 

das argamassas térmicas. 

4.3 Correlações entre as diferentes características 

Neste capítulo relacionam-se as características estudadas para as várias argamassas. 

A condutibilidade térmica das argamassas relaciona-se com a sua massa volúmica no estado 

endurecido. Porém a massa volúmica no estado endurecido da argamassa aplicada nos suportes de 

tijolo não foi calculada, tendo sido realizada esta relação com os valores da massa volúmica obtida no 

estado fresco. O modelo explicativo desta relação apresenta-se na Figura 4.14, para os provetes 

cilíndricos e para as argamassas aplicadas em tijolos e protótipos de parede.  

É possível verificar na Figura 4.14 que o coeficiente de relação (R
2
) de 0,4416 não confirma a 

boa correlação entre estas duas características, nas argamassas leves. Comparando as mesmas 
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características apenas para os provetes cilíndricos, modelos de tijolo e protótipos de parede, obtém-

se as respectivas relações 0,6707, 0,5172, 0,5840, que não confirmam, também boa correlação, 

contribuindo para maior dispersão a relação dos modelos de tijolo. 

 

Figura 4.14 Correlação entre a massa volúmica no estado fresco e a condutibilidade térmica dos provetes 

cilíndricos e das argamassas aplicadas em tijolos e protótipos de parede 

Analisando melhor a Figura 4.14, é possível verificar que as argamassas que mais se 

afastam da linha de tendência de correlação entre a massa volúmica e o coeficiente de 

condutibilidade térmica são as argamassas industriais (G
EPS

, H
GC

, I
GC

) e a argamassa de aerogel 

(D
aero/AE

), apresentando melhor relação entre estas características as argamassas E
GC/AE

 e F
AE/GC

. 

Esta disparidade pode ser justificada pelas massas volúmicas e condutibilidades térmicas muito 

próximas. 

São calculados os coeficientes de condutibilidade térmica, aos 28 dias nos provetes 

cilíndricos e nas argamassas aplicadas nos tijolos e protótipos de parede, pelo método transiente 

modificado; nos protótipos de parede pelo método fluximétrico, recorrendo ao cálculo do coeficiente 

de transmissão térmica do protótipo de parede; e nos provetes cilíndricos nos estados saturado e 

seco, com o objectivo de calcular o teor de água nos provetes. Na Tabela 4.11 encontram-se os 

valores da condutibilidade térmica calculados nas condições e provetes descritos. 

Comparando os valores obtidos dos coeficientes de condutibilidade térmica dos vários 

provetes ensaiados aos 28 dias obtêm-se as Figuras 4.15, 4.16 e 4.17 que demonstram a correlação 

existente entre provetes cilíndricos e argamassas aplicadas em tijolos e protótipos de parede. 

Analisando as Figuras 4.15, 4.16 e 4.17, confirma-se que a melhor correlação (R
2
 > 0,90) é 

verificada quando se relacionam os resultados obtidos nos protótipos de parede e nos modelos de 

tijolo, porque o suporte é semelhante. A relação entre os resultados obtidos nos modelos de tijolo e 

nos provetes cilíndricos é razoável (R
2
 = 0,70), contudo o mesmo não se verifica quando comparados 

os resultados dos protótipos de parede e provetes cilíndricos (R
2
 =0,54). 
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Tabela 4.11 Média dos coeficientes de condutibilidade térmica (λ – W/m.K) nos vários provetes de argamassas 

Argamassas 

Provetes cilíndricos Modelos de tijolo Protótipos de parede 

28 dias Estado seco Estado saturado 28 dias 28 dias Câmara climática 

λIsomet Λfluximétrico 

A
controlo

 1,6058 1,4023 2,0354 0,9488 1,4358 0,9720 

B
GC

 0,0899 0,0768 0,4674 0,0915 0,1008 0,1319 

C
AE

 0,2007 0,1705 0,5519 0,1415 0,1359 0,2029 

D
Aero/AE

 0,1930 0,0964 0,5691 0,1148 0,1200 0.1653 

E
GC/AE

 0,1323 0,1107 0,5165 0,0991 0,1065 0,1714 

F
AE/GC

 0,1501 0,1274 0,5547 0,1187 0,1217 0,1632 

G
EPS

 0,0909 0,0736 0,2956 0,0804 0,0868 0,1285 

H
GC

 0,1080 0,0895 0,6508 0,0911 0,0887 0,1574 

I
GC

 0,1218 0,0967 0,6527 0,1218 0,1339 0,2094 

Visualizando a Tabela 4.11, verifica-se que os resultados obtidos pelo método fluximétrico 

são superiores cerca de 30 a 60% aos obtidos com o equipamento ISOMET 2114, com excepção da 

argamassa A
controlo

, que apresenta um valor 30% inferior. Estas diferenças devem-se aos valores de 

humidade superficial nos paramentos e à influência da rugosidade na medição do coeficiente de 

condutibilidade térmica com o equipamento referido. 

 

Figura 4.15 Relação dos protótipos de parede e dos 

modelos de tijolo no ensaio de condutibilidade 

térmica com o ISOMET 

 

Figura 4.16 Relação dos provetes cilíndricos e dos 

modelos de tijolo no ensaio de condutibilidade 

térmica com o ISOMET 

 
Figura 4.17 Relação dos protótipos de parede e dos provetes cilíndricos no ensaio de condutibilidade 

térmica com o ISOMET 
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Comparando os coeficientes de condutibilidade térmica das argamassas de desempenho 

térmico melhorado nos protótipos de parede, obtidos por estes dois métodos, obtém-se a Figura 4.18. 

A Figura 4.18 estabelece a correlação entre estas duas formas de determinação do 

coeficiente de condutibilidade térmica (R
2
 > 0,71) e demonstra que ambos os resultados seguem a 

mesma tendência, como era previsto. 

Observando os resultados de condutibilidade térmica obtidos para as diferentes composições 

de argamassa em provetes cilíndricos aos 28 dias e nos estados seco e saturado (Tabela 4.11), 

conclui-se que os coeficientes apresentam valores mais baixos nas medições no estado seco e que 

estes vão aumentando proporcionalmente ao teor de água, ou seja, a condutibilidade térmica é menor 

e melhor quando o teor de água existente nos provetes é, também menor, como refere MELO (2014). 

A condutibilidade térmica das argamassas no estado saturado aumenta 25% do valor obtido 

no estado seco, no caso da argamassa A
controlo

, e aumenta entre 325 a 725% no caso das restantes 

argamassas térmicas. Por sua vez, o teor de água nos provetes cilíndricos no estado saturado, nas 

argamassas térmicas atinge valores entre 50 a 120%, enquanto na argamassa A
controlo

 atinge os 8% 

(Anexo A.4.9). 

Na Figura 4.19 representa-se a relação entre a condutibilidade térmica e o teor de água 

existente nos provetes das várias argamassas, usando a condutibilidade térmica medida e o teor de 

água calculado nos pontos apresentados no Anexo A.4.9, pois aos 28 dias não se mediu a massa 

dos provetes cilíndricos, não permitindo calcular o teor de água existente nos provetes nessa idade, 

tornando impossível o uso desse ponto devido à incompleta recolha de dados.  

Como se observa na Figura 4.19, conclui-se que a relação existente entre as duas 

características enunciadas é boa, pois a linha de regressão linear tem um boa correlação (R
2
 > 0,83). 

 

Figura 4.18 Relação entre o método transiente 

modificado (λIsomet) e o método fluximétrico (λFourier) 

de obtenção do coeficiente da condutibilidade 

térmica nas argamassas constituídas por agregados 

isolantes nos protótipos de parede 

 

Figura 4.19 Relação entre a condutibilidade térmica e 

o teor de água dos diferentes provetes de argamassas 

térmicas 
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4.4 Conclusão do capítulo 

Na Tabela 4.12 são apresentados os valores médios obtidos da campanha experimental para 

todos os tipos de provetes em todas as argamassas. 

No ensaio de determinação da massa volúmica, confirma-se que as argamassas doseadas 

em laboratório constituídas por agregados isolantes (argila expandida, granulado de cortiça 

expandida e aerogel de sílica), bem como as argamassas industriais são classificadas como 

argamassas leves segundo a norma EN 998-1 (CEN, 2010), porque apresentam massas volúmicas 

inferiores a 1300 kg/m
3
 (massas volúmicas medidas no estado fresco, ao contrário do que é pedido 

na norma). Inversamente ao que acontece com a argamassa constituída por areia (A
controlo

), cuja 

massa volúmica é 45% superior ao limite da norma, pelo que não é classificada de argamassa leve. 

As medições de humidade superficial apresentam valores distintos entre os modelos de tijolo 

e os protótipos de parede devido às diferentes condições de cura a que foram sujeitos. Porém a 

argamassa constituída por areia (A
controlo

) apresenta consistência nos valores obtidos para os dois 

tipos de aplicação devido à humidade existente apenas na pasta, dado que o seu agregado é de 

porosidade baixa. Nos protótipos de parede, os agregados apenas constituídos por granulado de 

cortiça (I
CG

, B
GC

 e H 
GC

) e por aerogel de sílica (D
Aero/AE

) apresentam valores de humidade superficial 

superiores a 40% devido à hidrofobicidade dos agregados que contribui para uma maior retenção de 

humidade à superfície. 

Os valores de temperatura superficial das argamassas dependem das condições do ambiente 

exterior, na altura dos ensaios, o que significa que a relação desses valores para os diferentes tipos 

de aplicação das argamassas não é conclusiva. 

As argamassas doseadas em laboratório constituídas por agregados isolantes e as industriais 

são classificadas como argamassas térmicas, segundo a norma EN 998-1 (CEN, 2010), pois 

apresentam valores de condutibilidade térmica medidos aos 28 dias, no estado seco e pelo método 

fluximétrico aproximados ou inferiores a 0,2 W/m.K. A argamassa de referência A
controlo

 apresenta, por 

sua vez, valores de condutibilidade térmica aproximados da unidade, não sendo classificada como 

argamassa térmica. 

Praticamente todas as argamassas térmicas são de classe T2, excepto as argamassas B
GC

, 

G
EPS

 e H
GC

 que se classificam de T1, dado que apresentam valores de condutibilidade térmica 

inferiores a 0,2 e a 0,1 W/m.K, segundo a norma EN998-1 (CEN, 2010), respectivamente. Refira-se 

que pelo método transiente modificado, a condutibilidade térmica medida das argamassas industriais 

é ligeiramente superior ao esperado das fichas técnicas, o que pode estar relacionado com a 

humidade existente nos paramentos. No entanto, a classificação das argamassas térmicas industriais 

coincide com o estabelecido nas fichas técnicas. Porém tal não acontece pelo método fluximétrico, ou 

seja, as condutibilidades térmicas calculadas através do ensaio de comportamento térmico são mais 
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elevadas correspondendo a uma classificação térmica das argamassas industriais diferente do 

esperado.  

Devido aos coeficientes de absorção de água por capilaridade calculados pela norma EN 

1015-18 (CEN, 2002a), as argamassas térmicas doseadas em laboratório B
GC

, C
AE

, E
GC/AE

, F
AE/GC

 são 

classificadas de W1 porque os seus coeficientes são iguais ou inferiores a 0,4 kg/(m
2
.min

0,5
), tal como 

a argamassa de referência devido aos tensioactivos incorporados que aumentam a porosidade da 

argamassa. Nas restantes argamassas os coeficientes são superiores ao valor referido, pertencendo, 

por exclusão de partes à classe W0. As argamassas G
EPS

 e H
GC

 têm coeficientes de absorção de 

água por capilaridade superiores a 0,4 kg/(m
2
.min

0,5
), pelo que, de acordo com a norma EN 998-1 

(CEN, 2010), são classificadas com W0 quanto à absorção de água, não obedecendo ao esperado 

nas fichas técnicas (W2 e W1, respectivamente). A argamassa I
GC

 é classificada de W2 em apenas 

alguns ensaios, correspondendo ao fornecido na ficha técnica. 

No ensaio de absorção de água pelos tubos de Karsten destaca-se a argamassa I
GC

 que 

apresenta coeficientes semelhantes tanto nos protótipos de parede como nos modelos de tijolo, 

porém o coeficiente de absorção de água por capilaridade difere consoante o tipo de provetes, pelo 

que, consoante os valores do coeficiente nos provetes de tijolo e parede a argamassa obedece à 

classificação esperada na ficha técnica (W2).  

A absorção de água pelos tubos de Karsten não é possível realizar nos protótipos de parede 

cujas argamassas aplicadas contêm argila expandida devido à porosidade deste agregado e da 

própria pasta, que implica numa absorção veloz da água, contudo na argamassa D
aero/AE

 acontece o 

oposto devido ao agregado de aerogel com propriedades hidrófugas anular a porosidade da argila 

expandida. 

Os valores do índice de secagem não são conclusivos pois o ensaio de secagem teve a 

duração de 30 dias, o que não foi o suficiente para a estabilização da variação da massa das 

argamassas de desempenho térmico melhorado. Portanto, calculou-se a taxa de secagem, 

verificando que a argamassa de referência, A
controlo

, apresenta velocidade inferior às restantes e que 

as argamassas térmicas que se destacam com velocidades mais lentas são as industriais e a de 

aerogel, causado pelos materiais hidrofóbicos constituintes.  

Comparando as argamassas (Anexo A.4.8, Tabela A.4.8.2), é possível verificar que as que 

são constituídas por granulado de cortiça e aerogel de sílica (B
GC

 e D
aero/AE

) apresentam valores de 

teor de água no estado de saturação superiores à de argila expandida (C
AE

), confirmando-se que o 

aumento da percentagem de constituintes de granulado de cortiça e aerogel conferem às argamassas 

maior porosidade e capacidade de absorver água. 

Em suma, as argamassas industriais quando medidas ou calculadas as suas características, 

as diferenças entre os seus valores são reduzidas, mostrando maior estabilidade para os diferentes 

tipos de aplicação devido à sua formulação industrial com adjuvantes. 
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Tabela 4.12 Valores médios obtidos na campanha experimental nos vários tipos de provetes das argamassas aplicadas 

Argamassa Suporte 

Estado fresco Estado endurecido 

Massa 
volúmica 
(kg/m

3
) 

Espalhamento 
(mm) 

Humidade 
superficial 

(%) 

Temperatura 
superficial (ºC) 

Ensaio de 
Karsten – Ca 

(kg/(m
2
.min

0,5
)) 

Capilaridade – 
C 

(kg/(m
2
.min

0,5
)) 

Índice de 
secagem 

Condutibilidade térmica –   (W/m.K) 

28 dias Fourier 
Estado 

saturado 
Estado 
seco 

A
controlo

 

PF 

1885,7 147,9 

X 25,5 X X X 1,6058 X 2,0354 1,4023 

PN X X X 0,22 0,48 X X X X 

T 34,5 17,5 2,96 0,10 0,32 0,9488 X X X 

P 34,3 13,1 X 0,05 0,24 1,4358 0,972 X X 

B
GC

 

PF 

560,4 139 

X 25,3 X X X 0,0899 X 0,4674 0,0768 

PN X X X 0,43 0,59 X X X X 

T 0,0 18,5 3,16 0,16 0,43 0,0915 X X X 

P 46,7 12,4 2,73 0,07 0,55 0,1008 0,1319 X X 

C
AE

 

PF 

787,8 144,1 

X 25,0 X X X 0,2007 X 0,5519 0,1705 

PN X X X 0,35 0,55 X X X X 

T 14,5 19,6 1,33 0,13 0,40 0,1415 X X X 

P 27,7 11,8 X 0,05 0,43 0,1359 0,2029 X X 

D
Aero/AE

 

PF 

818,8 189,1 

X 23,9 X X X 0,1890 X 0,5691 0,0964 

PN X X X 0,69 0,69 X X X X 

T 32,5 20,4 2,01 0,47 0,40 0,1148 X X X 

P 62,7 12,5 0,70 0,59 0,60 0,1200 0,1653 X X 

E
GC/AE

 

PF 

651,6 139,6 

X 25,2 X X X 0,1323 X 0,5165 0,1107 

PN X X X 0,39 0,55 X X X X 

T 3,7 18,7 X 0,03 0,37 0,0991 X X X 

P 27,0 12,3 X 0,05 0,41 0,1065 0,1714 X X 

F
AE/GC

 

PF 

704,6 138,2 

X 24,7 X X X 0,1501 X 0,5547 0,1274 

PN X X X 0,28 0,61 X X X X 

T 4,2 18,3 X 0,07 0,36 0,1187 X X X 

P 24,3 12,1 X 0,13 0,42 0,1217 0,1632 X X 

G
EPS

 

PF 

476,6 135,6 

X 24,6 X X X 0,0909 X 0,2956 0,0736 

PN X X X 0,59 0,55 X X X X 

T 0,0 17,4 0,74 0,60 0,50 0,0804 X X X 

P 19,3 13,2 1,21 0,43 0,42 0,0868 0,1285 X X 

H
GC

 

PF 

675,9 123,6 

X 24,4 X X X 0,1080 X 0,6508 0,0895 

PN X X X 0,69 0,75 X X X X 

T 6,7 17,2 2,22 0,55 0,49 0,0911 X X X 

P 42,7 12,9 4,67 0,48 0,59 0,0887 0,1574 X X 

I
GC

 

PF 

778,3 142,3 

X 24,1 X X X 0,1218 X 0,6527 0,0967 

PN X X X 0,50 0,61 X X X X 

T 7,3 16,6 0,42 0,16 0,39 0,1218 X X X 

P 51,3 13,0 0,41 0,14 0,44 0,1339 0,2094 X X 

Legenda: PF – Provetes cilíndricos; PN – Provetes normalizados; T – Modelos e provetes de tijolo; P – Protótipos e provetes de parede; X – sem valores 
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5. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

5.1 Considerações finais 

O trabalho realizado incidiu na avaliação experimental em laboratório, do desempenho físico 

de argamassas térmicas em provetes e aplicadas em tijolos e em parede de alvenaria. Para avaliar 

esse desempenho procedeu-se à aplicação de argamassas doseadas e, posteriormente, à realização 

de ensaios físicos no estado fresco e endurecido. Os ensaios realizados às argamassas aplicadas 

foram: determinação da massa volúmica aparente no estado fresco, da consistência por 

espalhamento, medições de humidade e temperatura superficiais, da condutibilidade térmica, da 

absorção de água sob baixa pressão, de absorção de água por capilaridade, secagem e ensaios de 

caracterização do comportamento térmico. 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido e dos resultados 

obtidos em laboratório, de forma sumária, e também algumas propostas para trabalho futuro no 

âmbito do tema da presente dissertação. 

5.2 Conclusões gerais 

De um modo geral, a incorporação de agregados isolantes nas argamassas tradicionais 

resulta no seu melhoramento do desempenho físico. 

Todas as argamassas estudadas com substituição de areia por agregados isolantes são 

classificadas de argamassas térmicas, segundo a norma EN 998-1, para o coeficiente de 

condutibilidade térmica, pois apresentam valores deste coeficiente inferiores a 0,2 W/m.K. Também 

são consideradas argamassas leves, pois todas têm massa volúmica inferior a 1300 kg/m
3
 à 

excepção da argamassa de referência, com agregado de areia, denominada A
controlo

, cujo valor de 

massa volúmica é de 1885,7 kg/m
3
. 

De seguida analisam-se as propriedades físicas, que sofreram alterações, justificando-as 

segundo as propriedades dos agregados e respectivo desempenho e referindo a diferença entre os 

diferentes tipos de aplicação, quando oportuno e necessário à compreensão do estudo. 

i) Massa volúmica aparente no estado fresco 

As argamassas de desempenho térmico melhorado apresentam massas volúmicas entre os 

477 e os 819 kg/m
3
, sendo cerca de 25% a 45% da massa volúmica aparente da argamassa de 

referência, constituída por areia. Nas argamassas doseadas em laboratório, a incorporação de maior 

percentagem de agregado de granulado de cortiça expandida diminui o valor da massa volúmica, em 

comparação com os outros agregados isolantes, variando o valor desta característica entre os 560 e 

os 787 kg/m
3
 proporcionalmente ao decréscimo de percentagem de granulado de cortiça expandida. 

No entanto, o agregado isolante que traduz uma significativa diminuição da massa volúmica aparente 

é o EPS, sendo o valor da argamassa industrial por ele constituída de 477 kg/m
3
. A argamassa 



70 
 

D
Aero/AE

, apesar de ser constituída por agregado aerogel, um material com baixa baridade, tem os 

valores mais altos de massa volúmica devido à incorporação de maiores quantidades de 

tensioactivos e do tempo de mistura a que foi sujeito. 

ii) Consistência por espalhamento 

O espalhamento médio varia entre 123,6 mm e 189,1 mm para as argamassas estudadas, 

sendo que a relação entre esta característica e a massa volúmica no estado fresco, segundo a norma 

EN 1015-2 é cumprida exceptuando para as argamassas A
controlo

 e D
Aero/AE

. Conclui-se que a 

quantidade de tensioactivos incorporados, tal como o tempo de mistura das argamassas influencia a 

sua trabalhabilidade. 

iii) Humidade superficial 

A humidade superficial das argamassas variou entre os 0% e os 63% nos vários tipos de 

aplicação destas, pois esta característica é influenciada pela temperatura ambiente e humidade 

relativa do ar, além das condições de cura a que as argamassas estão sujeitas (condições ambiente 

ou de câmara de cura). A hidrofobicidade dos agregados e materiais constituintes das argamassas 

aumenta o valor de humidade superficial, o que ocorre com as argamassas constituídas por 

granulado de cortiça expandida (I
CG

, B
GC

 e H 
GC

) e por aerogel de sílica. A areia é um agregado de 

baixa porosidade, implicando que a argamassa obtenha valores de humidade superficial dependentes 

da humidade existente da pasta. 

Por outro lado, valores nulos de humidade superficial estão associados à rugosidade e 

fissuras das argamassas que impedem a correcta medição desta característica. Estas situações 

ocorrem nos modelos reduzidos de tijolo de superfície rugosa e cujos cortes para ensaio de pull-off já 

foram realizados, para estudo em LAZERA (2016). 

iv) Temperatura superficial 

Esta característica foi medida em diferentes alturas do ano, estando sujeita às condições 

ambiente do laboratório, não controláveis, além de ter sido medida em diferentes provetes com 

diferentes condições de cura, tendo sido por esta razão, as medições obtidas inconclusivas para este 

estudo. 

v) Comportamento térmico e condutibilidade térmica 

A argamassa A
controlo

 apresenta uma condutibilidade térmica aproximada à unidade, variando 

o seu valor consoante o método de medição, enquanto as restantes argamassas estudadas cumprem 

os requisitos térmicos, apresentando menor condutibilidade térmica, sendo a maior parte de classe 

T2 (valores inferiores a 0,2 W/m.K), à excepção das argamassas B
GC

, G
EPS

 e H
GC

, de classe T1 

(valores inferiores a 0,1 W/m.K). 
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A incorporação do granulado de cortiça expandida diminui significativamente a 

condutibilidade térmica das argamassas térmicas, em comparação com a introdução de argila 

expandida, apesar de o agregado de aerogel de sílica também melhorar o desempenho térmico de 

uma argamassa constituída por argila expandida. Porém a incorporação de EPS nas argamassas 

resulta em condutibilidades térmicas menores quando comparadas com as obtidas nas argamassas 

constituídas por granulado de cortiça expandida. 

Os valores obtidos para a condutibilidade térmica das várias argamassas são influenciados 

por: 

 Teor de água existente na argamassa, existindo proporcionalidade entre estas duas 

grandezas; 

 Método de medição, que tem erros associados aos equipamentos usados e arredondamentos 

como na medição pelo método fluximétrico na câmara climática, e devido à rugosidade e 

humidade superficial do paramento na medição com o equipamento ISOMET 2114; 

 Compacidade, sendo a condutibilidade térmica proporcional a esta grandeza; 

 Aderência, cuja falta ao suporte implica uma diminuição do efeito de sucção e da 

compacidade; 

 Aplicação da argamassa, que implica em diferentes métodos de compactação. 

Relativamente ao tipo de provete e forma de aplicação da argamassa verificou-se que nos 

provetes cilíndricos as condutibilidades térmicas são maioritariamente superiores comparando com os 

valores obtidos nos modelos reduzidos de tijolo e nos protótipos de parede, provavelmente devido à 

falta de aderência das argamassas ao suporte de tijolo. Entre os modelos de tijolo e os protótipos de 

parede as diferenças não são significativas, com variações até 10% da condutibilidade térmica das 

argamassas térmicas e aumento da condutibilidade térmica da argamassa convencional de 50% no 

protótipo de parede. 

As argamassas industriais destacam-se das restantes doseadas em laboratório por 

apresentarem um comportamento mais homogéneo nos diferentes métodos de medição de 

condutibilidade térmica e aplicações de argamassa. Conclui-se que estas argamassas apresentam 

valores ligeiramente superiores aos definidos nas fichas técnicas, cumprindo mesmo assim, pelo 

método transiente modificado, as classificações definidas nas fichas correspondentes. 

vi) Absorção de água por capilaridade 

De acordo com a norma EN 998-1 as argamassas doseadas em laboratório B
GC

, C
AE

, E
GC/AE

, 

F
AE/GC

 são classificadas de W1 porque os seus coeficientes são iguais ou inferiores a 0,4 

kg/(m
2
.min

0,5
), e as restantes pertencem à classe W0 por apresentarem coeficientes superiores ao 

valor referido. As argamassas industriais bem como a de aerogel de sílica (D
Aero/AE

) exibiram um 

comportamento exponencial e homogéneo entre os diferentes provetes testados devido, uma vez 

mais, à hidrofobicidade dos materiais constituintes. As restantes argamassas atingiram a saturação 
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aos 5 minutos iniciais do ensaio nos provetes retirados dos modelos de tijolo e protótipos de parede, 

devido à reduzida espessura dos provetes e invalidando os resultados obtidos, tanto pela norma 

como pelo declive. 

As argamassas industriais de cortiça e diatomáceas (H
GC

) e de poliestireno expandido (G
EPS

) 

não obtiveram valores iguais ao fornecido nas suas fichas técnicas, no entanto, a argamassa 

industrial I
GC

 cumpre a classificação definida na sua ficha técnica, classe W2 segundo a norma EN 

998-1, para alguns dos provetes. Tal acontece devido ao tempo de mistura das argamassas que 

altera as suas propriedades em relação às constantes fornecidas nas fichas técnicas. 

vii) Absorção de água sob baixa pressão 

As argamassas doseadas em laboratório com incorporação de agregados porosos, como 

argila expandida e granulado de cortiça, e a adição de tensioactivos que aumentam a porosidade da 

pasta, absorveram água a grande velocidade, tornando impossível a concretização deste ensaio ou 

resultando em coeficientes de absorção de água elevados. Contudo, a hidrofobicidade dos materiais 

constituintes das argamassas industriais e de aerogel de sílica permite a realização do ensaio em 

condições normais. 

Para a realização deste ensaio é imperativo que os tubos de Karsten não descolem da 

argamassa ou não tenham fuga, pois altera os resultados obtidos. Tal sucedeu durante o ensaio da 

argamassa de aerogel de sílica no modelo de tijolo, o que significou na anulação deste ensaio. 

viii) Secagem 

O ensaio de secagem foi realizado durante 30 dias, sendo que a argamassa de areia 

apresentou variações de massa finais de ensaio de 2%, ao contrário das restantes argamassas que 

apresentaram teores de água finais até aos 56%, significando isto que as argamassas de 

desempenho térmico melhorado necessitam de uma maior duração do ensaio até estabilização das 

suas massas finais. Devido ao critério de paragem utilizado, a interpretação dos índices de secagem 

obtidos torna-se inconclusiva, tendo sido necessário o cálculo da taxa de secagem, donde se apura 

que a argamassa de referência tem menor velocidade de secagem e as argamassas industriais G
EPS

, 

H
GC

 e I
GC

 e a argamassa D
aero/AE

 têm velocidades mais lentas que as restantes argamassas doseadas 

em laboratório constituídas por argila expandida e granulado de cortiça expandida, causadas pelos 

materiais hidrofóbicos constituintes. 

Resumindo, os agregados isolantes incorporados nas argamassas implicam na diminuição 

das suas massas volúmicas e condutibilidades térmicas e aumento da sua capacidade de absorção 

de água, apresentando elevados teores de água no estado saturado em comparação com as 

argamassas de agregados pétreos. A argamassa de referência é uma boa base de comparação do 

comportamento térmico de uma argamassa convencional de areia e das argamassas de desempenho 

térmico melhorado, apesar da introdução de adjuvantes nesta argamassa alterar algumas das suas 
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propriedades como a capacidade de absorção de água. As argamassas industriais apresentam 

melhores resultados e consistência entre estes, mostrando maior estabilidade para os diferentes tipos 

de aplicação devido à formulação industrial com adjuvantes. Das argamassas doseadas em 

laboratório, a argamassa com comportamento análogo às argamassas industriais é a constituída por 

aerogel de sílica, devido à capacidade hidrofóbica do seu agregado. 

A aplicação das argamassas nos diferentes tipos de suporte conduziu a resultados bastante 

distintos na maioria dos ensaios. Apesar de esperado o fenómeno de sucção nas argamassas 

aplicadas em tijolo, diminuindo o número de vazios e que conduziriam a valores de condutibilidade 

térmica da argamassa maiores em comparação aos valores obtidos nos provetes cilíndricos, tal não 

se verificou, significando que o tipo de compactação efectuada modifica as características da 

argamassa. 

Em suma, verificou-se que as argamassas térmicas são uma boa solução de isolamento 

térmico, melhorando a resistência térmica das paredes, evitando as pontes térmicas e prevenindo 

diversos tipos de anomalias na construção. Garantem um bom isolamento térmico pelo interior e 

exterior e uma boa resistência face à presença de água, através de uma escolha cuidadosa de 

agregados e adjuvantes incorporantes nas argamassas. No entanto, o seu comportamento físico é 

complexo, necessitando mais estudos que avaliem a influência dos agregados e das várias 

características no desempenho destas argamassas. 

5.3 Propostas de desenvolvimentos futuros 

Considerando os resultados obtidos, seria vantajoso aprofundar conhecimentos sobre outras 

propriedades não desenvolvidas nesta dissertação e realizar ensaios semelhantes em condições 

diferentes, com o intuito de se obter resultados adicionais acerca do tema abordado nesta 

dissertação. Logo, são propostos os seguintes trabalhos: 

 Estudo aprofundado de formulações de argamassas com agregado de aerogel de sílica, 

devido às suas potencialidades; 

 Avaliação da influência da dimensão das partículas e curva granulométrica dos materiais 

isolantes nas características físicas e mecânicas de argamassas de desempenho térmico 

melhorado; 

 Produção de argamassas de desempenho térmico melhorado com diferentes ligantes e 

adjuvantes; 

 Avaliação da influência do tempo de mistura das argamassas com adjuvantes; 

 Estudo de argamassas de desempenho térmico melhorado em diversos suportes 

diferentes do tijolo; 

 Caracterização do comportamento térmico de argamassas de desempenho térmico 

melhorado em muretes em ambiente natural e em ambientes interior e exterior 

controlados. 
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Anexos  

Anexo A.4.1 – Massa volúmica aparente no estado fresco 

Tabela A.4.1. 1 Massa volúmica medida em todas as produções das argamassas 

Argamassas Protótipos de parede Tijolos 
Provetes cilíndricos e 

normalizados Média 
(kg/m3) 

DP 
(kg/m3) 

CV 
(%) 

Acontrolo 

Data 
Massa 
(kg/m3) 

Data 
Massa 
(kg/m3) 

Data Massa (kg/m3) 

27-11-
2014 

1951,8 

31-10-
2014 

1919,8 
02-07-
2015 

1855,2 1885,7 60,0 3,2 

28-11-
2014 

1781,1 

28-11-
2014 

1901,0 

01-12-
2014 

1905,4 

BGC 

28-11-
2014 

636,0 

20-03-
2015 

552,9 
02-07-
2015 

514,0 560,4 63,9 11,4 

28-11-
2014 

641,4 

01-12-
2014 

490,7 

01-12-
2014 

527,6 

CAE 

27-11-
2014 

814,9 
20-03-
2015 

777,4 
02-07-
2015 

799,7 787,8 24,5 3,1 
28-11-
2014 

759,3 

DAero/AE 

28-11-
2014 

838,7 
27-03-
2015 

874,8 
23-08-
2015 

800,2 818,8 48,9 6,0 
28-11-
2014 

761,4 

EGC/AE 

27-11-
2014 

668,0 

24-10-
2014 

603,7 
02-07-
2015 

708,0 651,6 39,0 6,0 
28-11-
2014 

635,4 

01-12-
2014 

642,9 

FAE/GC 

27-11-
2014 

695,9 

24-10-
2014 

686,0 
02-07-
2015 

785,5 704,6 46,2 6,6 
28-11-
2014 

670,4 

01-12-
2014 

685,0 

GEPS 

28-11-
2014 

488,2 
31-10-
2014 

545,4 
02-07-
2015 

361,1 476,6 80,5 16,9 
28-11-
2014 

511,8 

HGC 

27-11-
2014 

715,0 

07-11-
2014 

704,0 
02-07-
2015 

551,1 675,9 72,5 10,7 
28-11-
2014 

677,3 

01-12-
2014 

731,9 

IGC 

27-11-
2014 

792,9 

07-11-
2014 

748,1 
02-07-
2015 

767,2 778,3 41,9 5,4 
28-11-
2014 

739,4 

28-11-
2014 

843,7 
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Legenda: DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação 

Anexo A.4.2 – Consistência da argamassa por espalhamento 

 

Tabela A.4.2. 1 Valores do ensaio de consistência por espalhamento medidos na produção de argamassa 

destinada à aplicação nos protótipos de parede 

Argamassas Data 
Espalhamento nas argamassas produzidas para protótipos de parede 

D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) Média (mm) DP (mm) CV (%) 

A
controlo

 

27-11-2014 125,70 121,10 123,22 123,34 2,3 1,9 

28-11-2014 163,84 164,60 162,90 163,78 0,9 0,5 

28-11-2014 146,52 148,08 146,72 147,11 0,8 0,6 

01-12-2014 143,30 147,66 140,90 143,95 3,4 2,4 

 
B

GC
 

28-11-2014 138,92 138,10 136,18 137,73 1,4 1,0 

28-11-2014 144,02 143,40 143,08 143,50 0,5 0,3 

01-12-2014 143,24 142,10 145,40 143,58 1,7 1,2 

01-12-2014 121,50 125,80 122,36 123,22 2,3 1,8 

 
C

AE
 

27-11-2014 122,98 120,42 122,30 121,90 1,3 1,1 

28-11-2014 151,08 149,14 149,46 149,89 1,0 0,7 

 
D

Aero/AE
 

28-11-2014 196,86 196,10 195,68 196,21 0,6 0,3 

28-11-2014 210,28 212,38 210,78 211,15 1,1 0,5 

 
E

GC/AE
 

27-11-2014 121,98 117,98 119,32 119,76 2,0 1,7 

28-11-2014 156,68 153,26 154,24 154,73 1,8 1,1 

01-12-2014 127,54 127,48 130,14 128,39 1,5 1,2 

 
F

AE/GC
 

27-11-2014 133,08 134,92 132,06 133,35 1,4 1,1 

28-11-2014 153,62 154,74 156,10 154,82 1,2 0,8 

01-12-2014 131,78 133,60 135,00 133,46 1,6 1,2 

 
G

EPS
 

28-11-2014 127,02 128,58 129,98 128,53 1,5 1,2 

28-11-2014 131,60 136,12 133,20 133,64 2,3 1,7 

 
H

GC
 

27-11-2014 119,56 120,10 118,38 119,35 0,9 0,7 

28-11-2014 131,36 131,10 129,18 130,55 1,2 0,9 

01-12-2014 118,58 121,42 121,06 120,35 1,5 1,3 

I
GC

 

27-11-2014 132,26 130,88 133,26 132,13 1,2 0,9 

28-11-2014 147,22 146,80 147,04 147,02 0,2 0,1 

28-11-2014 141,08 144,20 143,84 143,04 1,7 1,2 

Legenda: Di – Diâmetros de espalhamento medidos; DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação 
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Tabela A.4.2. 2 Valores do ensaio de consistência por espalhamento medidos na produção de argamassa 

destinada à aplicação nos modelos de tijolo 

Argamassas Data 
Espalhamento nas argamassas produzidas para modelos de tijolo  

D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) Média (mm) DP (mm) CV (%) 

A
controlo

 31-10-2014 132,74 129,70 131,48 131,31 1,5 1,2 

B
GC

 20-03-2015 132,46 134,36 135,24 134,02 1,4 1,1 

C
AE

 20-03-2015 142,88 145,80 145,00 144,56 1,5 1,0 

D
Aero/AE

 27-03-2015 186,12 186,88 189,00 187,33 1,5 0,8 

E
GC/AE

 24-10-2014 143,90 141,60 144,90 143,47 1,7 1,2 

F
AE/GC

 24-10-2014 139,70 141,20 139,10 140,00 1,1 0,8 

G
EPS

 31-10-2014 134,08 134,22 131,76 133,35 1,4 1,0 

H
GC

 07-11-2014 126,70 126,62 126,40 126,57 0,2 0,1 

I
GC

 07-11-2014 129,32 133,00 141,98 134,77 6,5 4,8 

Legenda: Di – Diâmetros de espalhamento medidos; DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação 

 

 

Tabela A.4.2. 3 Valores do ensaio de consistência por espalhamento medidos na produção de argamassa 

destinada à aplicação dos provetes cilíndricos e normalizados 

Argamassas Data 
Espalhamento nas argamassas produzidas para provetes cilíndricos e normalizados  

D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) Média (mm) DP (mm) CV (%) 

A
controlo

 

02-07-2015 

181,44 180,82 171,98 178,08 5,3 3,0 

B
GC

 152,44 151,12 152,00 151,85 0,7 0,4 

C
AE

 160,50 159,90 160,20 160,20 0,3 0,2 

D
Aero/AE

 23-08-2015 161,70 160,54 162,72 161,65 1,1 0,7 

E
GC/AE

 

02-07-2015 

152,90 151,98 150,52 151,80 1,2 0,8 

F
AE/GC

 129,32 129,02 129,24 129,19 0,2 0,1 

G
EPS

 148,46 145,80 146,06 146,77 1,5 1,0 

H
GC

 121,18 123,72 118,42 121,11 2,7 2,2 

I
GC

 153,80 156,00 154,30 154,70 1,2 0,7 

Legenda: Di – Diâmetros de espalhamento medidos; DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação 
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Anexo A.4.3 – Humidade à superfície da argamassa 

Tabela A.4.3. 1 Valores da humidade relativa à superfície da argamassa nos protótipos de parede 

Argamassas 
Humidade relativa à superfície da argamassa nos protótipos de parede a 29-12-2014 

H1 (%) H2 (%) H3 (%) Média (%) DP (%) CV (%) 

A
controlo

 36 30 37 34,33 3,8 11,0 

B
GC

 46 48 46 46,67 1,2 2,5 

C
AE

 27 30 26 27,67 2,1 7,5 

D
Aero/AE

 61 61 66 62,67 2,9 4,6 

E
GC/AE

 25 28 28 27,00 1,7 6,4 

F
AE/GC

 20 27 26 24,33 3,8 15,6 

G
EPS

 13 22 23 19,33 5,5 28,5 

H
GC

 47 40 41 42,67 3,8 8,9 

I
GC

 47 53 54 51,33 3,8 7,4 

Legenda: Hi – Medições de humidade relativa à superfície da argamassa; DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente 
de variação 

 

 

Tabela A.4.3. 2 Valores da humidade relativa à superfície da argamassa nos modelos de tijolo 

Argamassas Data Tijolos 
Humidade relativa à superfície da argamassa nos modelos de tijolo 

H1 (%) H2 (%) H3 (%) Média (%) DP (%) CV (%) 

A
controlo

 28-11-2014 
T1-9 29 28 31 29,33 1,5 5,2 

T1-10 39 40 40 39,67 0,6 1,5 

B
GC

 17-04-2015 
T2-21 0 0 0 0,00 0,0 0,0 

T2-22 0 0 0 0,00 0,0 0,0 

C
AE

 17-04-2015 
T3-19 0 2 7 3,00 3,6 120,2 

T3-20 26 30 22 26,00 4,0 15,4 

D
Aero/AE

 24-04-2015 
T4-23 33 24 26 27,67 4,7 17,1 

T4-24 32 37 43 37,33 5,5 14,8 

E
GC/AE

 21-11-2014 
T5-5 0 0 0 0,00 0,0 0,0 

T5-6 7 8 7 7,33 0,6 7,9 

F
AE/GC

 21-11-2014 
T6-7 1 2 3 2,00 1,0 50,0 

T6-8 9 6 4 6,33 2,5 39,7 

G
EPS

 28-11-2014 
T7-11 0 0 0 0,00 0,0 0,0 

T7-12 0 0 0 0,00 0,0 0,0 

H
GC

 05-12-2014 
T8-15 0 0 0 0,00 0,0 0,0 

T8-16 11 13 16 13,33 2,5 18,9 

I
GC

 05-12-2014 
T9-13 0 0 3 1,00 1,7 173,2 

T9-14 18 9 14 13,67 4,5 33,0 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Hi – Medições de humidade relativa à superfície da 
argamassa; DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação 
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Anexo A.4.4 – Ensaios de condutibilidade térmica 

Tabela A.4.4. 1 Medições da condutibilidade térmica aos 28 dias nas argamassas aplicadas nos protótipos de 

parede, modelos de tijolo e provetes cilíndricos 

Argamassas 
Condutibilidade térmica - λ (W/m.K) aos 28 dias 

Protótipo de parede Modelos de tijolo Provetes cilíndricos 

A
controlo

 

Data: 29/12/2014  Data: 28/11/2014  Data: 30/07/2015 

1,4358 

T1-9 
1,2617 PF1-1 1,5971 

1,0532 PF1-2 1,6145 

T1-10 0,5314 
  
  

B
GC

 

Data: 29/12/2014  Data: 17/04/2015 Data: 30/07/2015 

0,1008 

T2-21 
0,0948 PF2-4 0,0897 

0,0909 PF2-5 0,0900 

T2-22 0,0887 
  
  

C
AE

 

Data: 29/12/2014  Data: 17/04/2015 Data: 30/07/2015 

0,1359 

T3-19 
0,1421 PF3-7 0,2042 

0,1319 PF3-9 0,1971 

T3-20 0,1504 
  
  

D
Aero/AE

 

Data: 29/12/2014  Data: 24/04/2015 Data: 20/08/2015 

0,1200 

T4-23 0,1149 PF4-25 0,1867 

T4-24 
0,1143 PF4-26 0,1992 

0,1153 PF4-27 0,1956 

  
  

PF4-28 0,1746 

E
GC/AE

 

Data: 29/12/2014  Data: 21/11/2014  Data: 30/07/2015 

0,1065 

T5-5 
0,0963 PF5-10 0,1339 

0,0995 PF5-11 0,1307 

T5-6 0,1014 
  
  

F
AE/GC

 

Data: 29/12/2014  Data: 21/11/2014  Data: 30/07/2015 

0,1217 

T6-7 0,1178 PF6-13 0,1510 

T6-8 

0,1230 PF6-14 0,1491 

0,1153 
  
  

G
EPS

 

Data: 29/12/2014  Data: 28/11/2014  Data: 30/07/2015 

0,0868 

T7-11 
0,0778 PF7-17 0,0930 

0,0777 PF7-18 0,0888 

T7-12 0,0858 
  
  

H
GC

 

Data: 29/12/2014  Data: 05/12/2014  Data: 30/07/2015 

0,0887 

T8-15 
0,0913 PF8-19 0,1078 

0,0830 PF8-20 0,1081 

T8-16 0,0989 
  
  

I
GC

 

Data: 29/12/2014  Data: 05/12/2014  Data: 30/07/2015 

0,1339 

T9-13 
0,1203 PF9-22 0,1220 

0,1124 PF9-23 0,1215 

T9-14 0,1326 
  
  

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; PFj-k – Identificação do provete cilíndrico; DP – Desvio 

padrão; CV – Coeficiente de variação 
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Anexo A.4.5 – Absorção de água líquida sob baixa pressão 

Tabela A.4.5. 1 Medições do volume de água líquida absorvido sob baixa pressão, ao longo do tempo, nas 

argamassas aplicadas nos protótipos de parede, usando tubos de Karsten 

Argamassas Ensaios 

Volume de água absorvido pelos tubos de Karsten (ml) nos protótipos de parede a 
29-12-2014 

V5 V10 V15 V30 V60                    DP CV (%) 

A
controlo

 

1 X X 

X X X 2 X X 

3 X X 

B
GC

 

1 2,25 1,30 1,00 2,85 4,30 11,70 

10,37 6,16 59,41 2 3,60 2,15 1,65 3,75 4,60 15,75 

3 1,00 0,40 0,25 0,85 1,15 3,65 

C
AE

 

1 X X 

X X X 2 X X 

3 X X 

D
Aero/AE

 

1 0,70 0,35 0,25 0,75 1,20 3,25 

2,67 0,55 20,74 2 0,50 0,30 0,20 0,60 1,00 2,60 

3 0,40 0,25 0,15 0,50 0,85 2,15 

E
GC/AE

 

1 X X 

X X X 2 X X 

3 X X 

F
AE/GC

 

1 X X 

X X X 2 X X 

3 X X 

G
EPS

 

1 1,00 0,35 0,25 0,70 0,60 2,90 

4,62 1,61 34,93 2 1,35 0,60 0,35 0,95 1,60 4,85 

3 1,30 0,45 0,35 1,10 2,90 6,10 

H
GC

 

1 5,50 1,80 1,75 3,10 3,45 15,60 

17,77 12,39 69,75 2 2,15 0,60 0,60 1,30 1,95 6,60 

3 7,90 3,80 3,50 7,90 8,00 31,10 

I
GC

 

1 0,85 0,20 0,10 0,20 0,30 1,65 

1,57 0,10 6,64 2 0,70 0,10 0,15 0,30 0,35 1,60 

3 0,70 0,10 0,10 0,20 0,35 1,45 

Legenda: Vi – Volume de água absorvido aos i minutos de ensaio;       – Volume de água total absorvido no 

final do ensaio;              – Volume médio de água absorvido no final do ensaio pela argamassa; DP – Desvio 
padrão; CV – Coeficiente de variação 
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Tabela A.4.5. 2 Medições do volume de água líquida absorvido sob baixa pressão, ao longo do tempo, nas 

argamassas aplicadas nos modelos de tijolo, usando tubos de Karsten 

Argamassas Datas Modelos de tijolo Ensaios 

Volume de água absorvido pelos tubos de Karsten (ml) nos 
modelos de tijolo 

V5 V10 V15 V30 V60                    DP 
CV 
(%) 

A
controlo

 
28-
11-

2014 
T1-10 

1 1,80 0,55 0,40 0,70 0,80 4,25 

11,25 8,39 74,58 2 3,10 1,00 1,00 1,75 2,10 8,95 

3 4,50 2,70 1,95 4,40 7,00 20,55 

B
GC

 
17-
04-

2015 
T2-22 

1 4,60 2,40 2,00 3,30 3,00 15,30 

12,03 4,70 39,04 2 2,40 1,00 0,50 1,10 1,65 6,65 

3 3,80 2,90 1,85 2,90 2,70 14,15 

C
AE

 
17-
04-

2015 
T3-20 

1 1,50 0,65 0,45 0,90 0,80 4,30 

5,07 0,66 13,10 2 2,35 0,80 0,40 0,90 1,00 5,45 

3 1,95 1,10 0,55 0,85 1,00 5,45 

D
Aero/AE

 
24-
04-

2015 
T4-24 

1 1,50 0,70 0,70 1,65 2,80 7,35 

5,10 4,43 86,80 2 X 0,00 

3 1,50 0,85 0,75 1,80 3,05 7,95 

E
GC/AE

 
21-
11-

2014 
T5-6 

1 X X 

X X X 2 X X 

3 X X 

F
AE/GC

 
21-
11-

2014 
T6-7 

1 X X 

X X X 2 X X 

3 X X 

G
EPS

 
28-
11-

2014 
T7-12 

1 0,30 0,15 0,10 0,30 0,50 1,35 

2,80 1,94 69,18 2 0,50 0,10 0,20 0,50 0,75 2,05 

3 1,30 0,50 0,55 1,05 1,60 5,00 

H
GC

 
05-
12-

2014 
T8-16 

1 2,45 0,75 0,70 1,65 2,30 7,85 

8,45 0,95 11,29 2 2,15 0,85 0,80 1,75 2,40 7,95 

3 2,80 1,10 0,85 2,00 2,80 9,55 

I
GC

 
05-
12-

2014 
T9-14 

1 0,60 0,25 0,15 0,35 0,40 1,75 

1,60 0,18 11,27 2 0,65 0,10 0,10 0,20 0,35 1,40 

3 0,80 0,10 0,10 0,30 0,35 1,65 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Vi – Volume de água absorvido aos i minutos de ensaio;       

– Volume de água total absorvido no final do ensaio;              – Volume médio de água absorvido no final do ensaio 

pela argamassa; DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação 
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Anexo A.4.6 – Ensaios de caracterização do comportamento 

térmico 

 

Figura A.4.6. 1 Representação das temperaturas superficiais das argamassas na campanha a temperatura 

constante de 40ºC 

Figura A.4.6. 2 Representação das temperaturas superficiais das na campanha a temperatura variável 

sinusoidalmente 
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Figura A.4.6. 3 Fluxos de calor das argamassas na campanha experimental a temperatura constante 

 

 

Figura A.4.6. 4 Fluxos de calor das argamassas na campanha experimental a temperatura variável 

sinusoidalmente 
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Anexo A.4.7 – Absorção de água por capilaridade 

Tabela A.4.7. 1 Dimensões dos provetes de parede, de tijolo e normalizados 

Argamassas Provetes 

Medidas da secção e altura de cada provete 

1 2 3 

Secção (cm
2
) Altura (cm) Secção (cm

2
) Altura (cm) Secção (cm

2
) Altura (cm) 

A
controlo

 

Parede 14,04 3,90 13,26 3,80 12,96 3,70 

Tijolo T1-9 15,60 3,20 16,40 3,20 15,60 3,30 

P1 15,60 7,90 15,21 8,00 15,20 6,90 

B
GC

 

Parede 14,06 3,40 14,43 3,30 12,60 3,40 

Tijolo T2-21 17,20 2,80 16,40 2,80 15,60 2,80 

P2 14,43 7,20 14,43 6,50 14,82 7,30 

C
AE

 

Parede 14,43 3,60 13,32 3,50 12,60 3,60 

Tijolo T3-19 15,60 3,40 16,00 3,50 15,21 3,20 

P3 15,60 7,00 15,21 6,30 16,00 7,60 

D
Aero/AE

 

Parede 14,35 3,70 15,54 3,60 13,32 3,60 

Tijolo T4-23 16,40 2,70 15,60 2,80 15,60 2,70 

P4 15,60 7,20 15,20 6,00 15,60 6,30 

E
GC/AE

 

Parede 15,20 3,60 16,80 2,60 12,95 3,10 

Tijolo T5-5 12,96 3,20 13,32 3,40 12,60 3,50 

P5 13,69 3,90 15,21 8,20 15,21 3,90 

F
AE/GC

 

Parede 15,60 3,50 12,24 3,50 11,88 3,50 

Tijolo T6-8 16,00 3,50 15,60 3,30 16,40 3,70 

P6 15,21 6,80 15,21 7,10 15,20 8,30 

G
EPS

 

Parede 16,40 3,40 15,58 3,60 15,60 3,40 

Tijolo T7-11 15,60 3,60 15,60 3,80 15,58 3,90 

P7 15,60 6,00 14,43 7,20 15,20 6,00 

H
GC

 

Parede 16,34 3,80 15,17 3,50 15,20 3,40 

Tijolo T8-15 16,81 3,20 15,60 2,80 16,00 3,40 

P8 14,43 6,70 14,82 7,80 14,00 6,60 

I
GC

 

Parede 14,06 3,60 13,68 3,20 12,60 3,50 

Tijolo T9-13 14,40 3,30 14,40 3,20 16,80 3,20 

P9 14,04 7,60 14,43 8,00 14,43 3,90 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.7. 2 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa A
controlo

 ao 

longo do ensaio de capilaridade 

Massa ao longo do ensaio de absorção de água por capilaridade (g) na argamassa A
controlo

 

Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 

Provetes de parede Provetes de tijolo T1-9 
Provetes normalizados 

P1 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 93,85 86,53 86,38 0 95,04 99,42 99,14 0 213,95 220,78 187,30 

5 103,71 95,80 94,54 5 100,24 105,62 104,90 5 216,72 223,77 190,28 

10 103,99 95,53 94,71 10 100,96 106,03 105,37 10 217,39 224,33 190,83 

15 103,98 95,45 95,22 15 101,02 106,06 105,51 15 217,76 224,56 191,24 

30 103,95 95,98 95,05 30 101,43 106,48 105,59 30 218,39 225,19 191,77 

60 103,91 95,94 95,65 60 101,82 106,73 105,88 60 219,08 225,90 192,51 

90 103,86 95,94 95,74 90 102,17 106,82 106,24 90 219,57 226,36 193,03 

180 104,47 96,17 95,82 180 102,30 107,26 106,45 180 220,43 227,29 193,90 

1165 104,36 96,51 95,60 1275 102,21 107,13 106,56 1325 223,24 230,07 196,80 

1510 104,25 96,49 95,85 1620 102,21 107,26 106,57 1570 223,77 230,39 197,13 

2665 104,87 96,86 95,91 2765 102,30 107,19 106,53 2755 224,79 231,62 198,15 

2905 104,98 97,37 96,01 3015 101,92 107,10 106,46 3035 225,01 231,86 198,30 

4095 104,68 97,16 96,35 4205 101,99 107,28 106,54 4275 225,72 232,67 198,74 

4355 105,18 97,34 96,38 4465 102,12 107,25 106,57 4510 225,80 232,78 198,86 

        
8690 227,00 234,30 199,31 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – identificação do provete normalizado 

Tabela A.4.7. 3 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa B
GC

 ao longo 

do ensaio de capilaridade 

Massa ao longo do ensaio de absorção de água por capilaridade (g) na argamassa B
GC

 

Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 

Provetes de parede 
Provetes de tijolo T2-

21 
Provetes 

normalizados P2 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 23,83 25,02 22,73 0 23,93 23,74 22,75 0 46,86 40,94 46,76 

5 37,22 38,81 34,16 5 33,00 31,55 28,69 5 53,46 46,91 52,58 

10 36,89 38,83 34,75 10 34,17 32,73 30,21 10 54,42 47,81 53,33 

15 36,92 38,99 34,47 15 34,28 33,36 30,76 15 55,24 48,59 54,16 

30 37,46 39,26 35,05 30 34,64 33,73 31,29 30 56,27 49,49 55,12 

60 37,56 39,45 35,26 60 35,12 34,13 32,13 60 57,61 50,99 56,44 

90 37,85 39,42 35,28 90 35,19 34,28 32,36 90 58,49 51,86 57,58 

180 37,86 39,64 35,51 180 35,43 34,44 32,80 180 60,74 54,02 59,73 

1165 39,19 40,92 36,67 1275 36,61 35,65 33,96 1325 68,55 60,98 68,15 

1510 39,37 40,83 36,80 1620 36,87 35,98 33,98 1570 69,15 61,29 68,76 

2665 40,04 41,98 37,73 2765 37,49 36,36 34,51 2755 70,20 61,90 70,23 

2905 40,27 42,24 37,76 3015 37,54 36,72 34,54 3035 70,34 62,11 70,44 

4095 40,73 43,09 38,42 4205 38,05 36,97 34,83 4275 70,63 62,05 70,85 

4355 41,03 43,21 38,70 4465 38,17 37,14 35,01 4510 70,85 62,47 71,05 

 
8690 71,91 63,16 72,14 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.7. 4 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa C
AE

 ao longo 

do ensaio de capilaridade 

Massa ao longo do ensaio de absorção de água por capilaridade (g) na argamassa C
AE

 

Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 

Provetes de parede 
Provetes de tijolo T3-

19 
Provetes normalizados 

P3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 33,87 32,44 32,02 0 36,53 39,27 35,25 0 75,95 67,83 84,28 

5 44,08 42,73 41,68 5 46,06 48,63 44,00 5 81,76 72,45 89,33 

10 43,39 42,49 42,05 10 46,76 49,78 44,42 10 82,40 73,13 90,18 

15 43,48 42,24 41,94 15 47,06 49,95 44,87 15 82,99 73,61 90,56 

30 44,48 42,09 42,10 30 47,23 50,33 44,90 30 83,93 74,50 91,61 

60 44,77 42,01 42,96 60 47,77 50,84 45,46 60 85,03 75,53 92,80 

90 44,16 42,33 42,87 90 47,91 51,13 45,83 90 85,91 76,50 93,73 

180 45,24 43,32 43,54 180 48,17 51,37 46,02 180 87,53 78,03 95,56 

1165 45,35 43,70 44,13 1275 48,72 51,99 46,62 1325 92,28 83,10 100,72 

1510 45,08 43,64 43,97 1620 48,98 51,89 46,73 1570 92,54 83,54 101,12 

2665 45,33 44,13 44,20 2765 48,84 52,28 46,76 2755 93,62 84,35 102,78 

2905 45,85 44,41 44,37 3015 48,89 52,24 46,97 3035 93,76 84,50 103,05 

4095 46,80 44,36 44,47 4205 49,05 52,59 47,32 4275 94,15 84,90 103,85 

4355 46,04 44,67 44,81 4465 49,15 52,58 47,20 4510 94,31 85,07 104,12 

 
8690 95,23 85,92 105,35 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – identificação do provete normalizado 

Tabela A.4.7. 5 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa D
aero/AE

 ao 

longo do ensaio de capilaridade 

Massa ao longo do ensaio de absorção de água por capilaridade (g) na argamassa D
aero/AE

 

Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 

Provetes de parede 
Provetes de tijolo T4-

23 
Provetes 

normalizados P4 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 34,39 35,43 32,23 0 29,86 29,65 28,60 0 63,18 51,94 54,43 

5 37,71 39,05 35,81 5 33,46 33,05 32,02 5 67,62 57,96 60,56 

10 38,96 40,28 36,86 10 34,50 34,01 32,83 10 68,60 59,20 62,03 

15 39,74 41,02 37,68 15 35,16 34,50 33,52 15 69,53 60,29 63,14 

30 41,61 42,80 39,41 30 36,30 35,66 34,39 30 70,90 61,97 65,23 

60 43,53 44,65 41,26 60 38,14 37,43 35,92 60 73,08 64,32 67,86 

90 44,71 45,86 42,29 90 39,57 38,68 37,09 90 74,51 66,14 69,64 

180 46,74 47,96 44,50 180 41,75 41,21 39,40 180 78,23 70,13 73,82 

1165 49,59 51,23 46,68 1275 42,95 42,63 41,07 1325 94,09 76,87 81,43 

1510 50,92 52,61 47,60 1620 43,16 42,66 41,17 1570 95,03 77,20 81,62 

2665 51,00 52,83 47,77 2765 43,41 43,03 41,45 2755 95,92 77,58 82,02 

2905 51,38 53,03 48,08 3015 43,35 42,91 41,55 3035 96,06 77,59 82,09 

4095 51,38 53,20 48,18 4205 43,59 43,15 41,77 4275 96,56 77,94 82,45 

4355 51,62 53,40 48,42 4465 43,67 43,26 41,70 4510 96,66 77,91 82,41 

        
8690 97,92 78,77 83,36 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.7. 6 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa E
GC/AE

 ao 

longo do ensaio de capilaridade 

Massa ao longo do ensaio de absorção de água por capilaridade (g) na argamassa E
GC/AE

 

Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 

Provetes de parede 
Provetes de tijolo 

T5-5 
Provetes normalizados 

P5 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 35,32 29,29 24,96 0 24,32 24,80 23,91 0 34,81 82,97 37,37 

5 50,45 42,14 38,08 5 38,87 38,21 35,85 5 39,78 87,76 42,86 

10 51,09 42,16 38,58 10 38,93 38,54 36,29 10 40,50 88,39 43,39 

15 51,55 42,27 38,12 15 39,26 38,42 36,33 15 41,09 89,02 43,92 

30 52,57 42,82 38,29 30 38,91 38,43 36,17 30 42,18 89,99 44,84 

60 52,27 42,57 38,32 60 38,94 38,74 36,29 60 43,42 91,00 46,24 

90 52,29 42,93 38,16 90 39,29 38,43 36,75 90 44,44 91,86 47,09 

180 52,59 42,75 38,41 180 39,27 38,98 36,98 180 46,18 93,81 48,79 

1165 53,32 43,11 38,12 1275 40,10 39,94 38,15 1325 48,11 101,84 51,75 

1510 53,43 43,46 39,02 1620 40,12 39,82 38,07 1570 48,38 102,73 51,94 

2665 53,81 43,83 39,27 2765 40,32 40,45 38,22 2755 48,83 106,04 52,55 

2905 54,26 44,01 39,31 3015 40,48 40,41 38,41 3035 48,95 106,60 52,61 

4095 54,61 44,20 39,63 4205 40,53 40,44 38,74 4275 49,51 108,54 52,99 

4355 54,77 44,18 39,64 4465 40,62 40,55 38,79 4510 49,34 108,63 53,16 

        
8690 50,22 112,37 54,30 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – identificação do provete normalizado 

Tabela A.4.7. 7 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa F
AE/GC

 ao 

longo do ensaio de capilaridade 

Massa ao longo do ensaio de absorção de água por capilaridade (g) na argamassa F
AE/GC

 

Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 

Provetes de parede 
Provetes de tijolo 

T6-8 
Provetes normalizados 

P6 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 39,31 29,71 28,82 0 34,26 32,08 38,42 0 69,73 72,93 85,39 

5 53,58 41,04 38,98 5 47,52 43,84 53,93 5 75,32 79,63 90,78 

10 53,62 41,24 39,05 10 47,60 44,10 54,17 10 75,82 80,10 91,23 

15 54,11 41,20 39,15 15 48,02 44,16 54,59 15 76,18 80,49 91,68 

30 54,48 41,74 39,95 30 48,21 44,58 54,51 30 76,82 80,97 92,61 

60 54,84 41,92 40,12 60 48,26 44,72 54,77 60 77,80 81,88 93,76 

90 55,13 42,04 40,25 90 48,17 44,66 55,23 90 78,33 82,39 94,71 

180 54,98 42,14 40,41 180 48,68 45,28 55,70 180 79,69 83,84 96,28 

1165 55,22 42,00 40,42 1275 49,40 46,35 56,30 1325 85,02 89,39 102,36 

1510 55,84 42,33 40,80 1620 49,30 46,08 56,18 1570 85,59 89,95 103,39 

2665 56,19 42,65 40,96 2765 49,59 46,29 56,88 2755 87,86 92,04 105,71 

2905 56,69 42,84 41,26 3015 49,95 46,80 57,02 3035 88,26 92,47 106,00 

4095 56,89 42,97 41,36 4205 50,07 47,04 57,55 4275 89,65 93,61 107,52 

4355 56,96 43,00 41,51 4465 50,23 46,87 57,52 4510 89,81 93,82 107,95 

        
8690 92,38 96,29 110,89 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.7. 8 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa G
EPS

 ao 

longo do ensaio de capilaridade 

Massa ao longo do ensaio de absorção de água por capilaridade (g) na argamassa G
EPS

 

Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 

Provetes de parede 
Provetes de tijolo T7-

11 
Provetes 

normalizados P7 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 25,97 26,18 23,49 0 22,87 24,08 25,97 0 37,02 41,32 35,28 

5 28,94 31,55 27,02 5 26,08 27,19 29,68 5 41,06 44,60 38,37 

10 29,83 32,76 27,94 10 27,36 28,51 30,81 10 42,27 45,53 39,20 

15 30,32 33,52 28,45 15 28,09 29,25 31,69 15 43,32 46,65 40,04 

30 31,61 35,29 29,68 30 29,60 30,64 33,02 30 45,78 48,12 41,50 

60 32,76 36,78 30,95 60 32,30 32,64 35,38 60 47,93 49,94 42,96 

90 33,93 37,77 31,84 90 33,74 33,86 37,02 90 49,17 50,93 44,12 

180 35,93 38,22 33,75 180 34,55 36,04 39,09 180 52,20 53,49 46,23 

1165 37,27 38,42 34,12 1275 34,91 36,53 39,56 1325 57,89 62,65 54,25 

1510 37,45 38,58 34,40 1620 34,92 36,55 39,52 1570 57,92 63,34 54,46 

2665 37,66 38,58 34,49 2765 34,87 36,73 39,70 2755 58,05 63,99 54,78 

2905 37,97 38,74 34,52 3015 35,08 36,76 39,72 3035 58,09 64,00 54,80 

4095 37,96 38,76 34,54 4205 35,19 36,90 39,94 4275 58,15 64,09 54,82 

4355 37,93 38,62 34,53 4465 35,40 36,99 39,94 4510 58,23 64,28 54,76 

        
8690 58,21 64,31 55,00 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – identificação do provete normalizado 

Tabela A.4.7. 9 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa H
GC

 ao longo 

do ensaio de capilaridade 

Massa ao longo do ensaio de absorção de água por capilaridade (g) na argamassa H
GC/T

 

Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 

Provetes de parede 
Provetes de tijolo T8-

15 
Provetes normalizados 

P8 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 38,18 33,14 32,35 0 30,35 24,40 30,49 0 53,56 61,67 50,26 

5 43,83 39,46 38,28 5 36,17 29,49 37,52 5 57,75 64,89 54,46 

10 44,54 40,35 38,93 10 37,29 30,78 38,63 10 58,97 65,82 55,52 

15 45,14 40,94 39,48 15 38,06 31,90 39,62 15 60,34 66,69 56,56 

30 46,63 42,40 40,85 30 39,58 33,41 41,23 30 62,58 68,17 58,34 

60 48,37 43,66 42,18 60 41,82 35,35 43,10 60 64,98 70,45 60,27 

90 49,96 44,78 43,31 90 42,95 36,39 44,07 90 66,46 71,68 61,78 

180 52,42 45,95 44,94 180 44,61 37,52 45,23 180 70,02 74,71 64,90 

1165 53,73 46,52 45,36 1275 47,22 39,80 47,68 1325 81,00 89,32 76,21 

1510 55,02 47,86 46,25 1620 47,47 40,12 48,04 1570 81,48 91,16 76,71 

2665 55,38 48,20 46,63 2765 48,61 40,81 49,12 2755 83,16 94,06 78,16 

2905 56,43 49,28 47,54 3015 48,81 41,05 49,21 3035 83,37 94,25 78,47 

4095 56,53 49,42 47,68 4205 49,78 41,74 50,11 4275 84,72 95,94 79,83 

4355 57,55 50,34 48,39 4465 49,98 41,80 50,23 4510 85,03 96,22 79,95 

        
8690 88,25 100,57 83,37 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.7. 10 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa I
GC

 ao longo 

do ensaio de capilaridade 

Massa ao longo do ensaio de absorção de água por capilaridade (g) na argamassa I
GC

 

Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 24/08/2015 
Tempo de 
medição 

(min) 

Data: 25/08/2015 

Provetes de parede 
Provetes de tijolo T9-

13 
Provetes normalizados 

P9 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 44,18 38,40 39,70 0 33,49 31,58 37,71 0 70,94 74,90 38,08 

5 48,91 40,14 41,34 5 35,68 32,97 38,89 5 74,20 78,32 41,53 

10 48,85 40,26 41,70 10 36,28 33,15 39,20 10 75,02 79,11 42,32 

15 48,94 40,64 41,80 15 36,67 33,46 39,43 15 75,78 79,84 42,87 

30 49,46 40,99 42,23 30 37,25 33,73 39,82 30 77,05 81,13 44,25 

60 49,70 41,29 42,67 60 37,84 34,34 40,26 60 78,68 82,71 45,74 

90 50,06 41,60 42,99 90 38,28 34,61 40,50 90 79,92 83,74 46,94 

180 50,67 42,17 43,53 180 39,05 35,60 41,20 180 82,67 86,43 49,66 

1165 51,61 42,82 44,10 1275 42,54 39,30 44,03 1325 94,15 95,17 55,32 

1510 54,69 44,77 45,83 1620 43,00 39,82 44,35 1570 95,58 96,25 55,64 

2665 55,29 45,26 46,33 2765 44,20 41,35 46,39 2755 100,00 99,79 56,25 

2905 56,68 46,49 47,66 3015 44,22 41,40 46,76 3035 100,52 100,23 56,26 

4095 56,84 46,72 47,87 4205 44,78 42,19 48,03 4275 101,60 102,64 56,59 

4355 57,19 47,46 48,42 4465 44,87 42,33 48,26 4510 101,76 103,06 56,63 

        
8690 102,96 106,59 57,39 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – identificação do provete normalizado 

Tabela A.4.7. 11 Coeficientes de absorção de água por capilaridade dos provetes de parede, de tijolo e 

normalizados das argamassas 

Argama
ssas 

Ensa
ios 

Coeficiente de absorção de água por capilaridade (kg/m
2
.min

0,5
) 

Provetes de 
parede 

Mé
dia 

D
P 

CV 
(%) 

Provetes 
de tijolo 

Mé
dia 

D
P 

CV 
(%) 

Provetes 
normalizados 

Mé
dia 

D
P 

CV 
(%) 

A
controlo

 

1 -0,0146 
0,0
5 

0,
07 

131,
80 

0,1226 
0,1
0 

0,
02 

25,2
2 

0,2210 
0,2
2 

0,
01 

4,0
5 

2 0,0489 0,0762 0,2110 

3 0,1257 0,0882 0,2288 

B
GC

 

1 0,1080 
0,0
8 

0,
02 

30,7
2 

0,0938 
0,1
5 

0,
06 

40,4
6 

0,4460 
0,4
5 

0,
01 

1,1
3 

2 0,0646 0,1494 0,4438 

3 0,0665 0,2179 0,4534 

C
AE

 

1 0,0844 
0,0
6 

0,
07 

117,
10 

0,1166 
0,1
3 

0,
02 

11,3
8 

0,3558 
0,3
5 

0,
00 

0,8
5 

2 -0,0190 0,1334 0,3503 

3 0,1029 0,1466 0,3508 

D
Aero/AE

 

1 0,6336 
0,6
2 

0,
04 

6,75 

0,4888 
0,4
6 

0,
03 

6,35 

0,5990 
0,7
0 

0,
09 

12,
72 

2 0,5677 0,4733 0,7219 

3 0,6446 0,4318 0,7713 

E
GC/AE

 

1 0,1248 
0,0
5 

0,
09 

185,
80 

0,0439 
0,0
3 

0,
04 

127,
07 

0,4551 
0,4
0 

0,
05 

12,
26 

2 0,0725 -0,0131 0,3607 

3 -0,0513 0,0577 0,3846 

F
AE/GC

 

1 0,1530 
0,1
4 

0,
03 

22,2
1 

0,0563 
0,0
7 

0,
03 

36,7
3 

0,2609 
0,2
9 

0,
07 

22,
98 

2 0,1033 0,0568 0,2381 

3 0,1597 0,1022 0,3620 

G
EPS

 

1 0,3953 
0,4
3 

0,
07 

15,0
9 

0,6466 
0,6
1 

0,
06 

9,26 

0,6993 
0,4
5 

0,
34 

75,
69 

2 0,5084 0,5422 0,5917 

3 0,3953 0,6302 0,0618 

H
GC

 

1 0,5245 
0,4
8 

0,
04 

7,93 

0,5324 
0,5
5 

0,
02 

3,59 

0,8207 
0,7
2 

0,
10 

13,
68 

2 0,4617 0,5686 0,6252 

3 0,4556 0,5376 0,7070 

I
GC

 

1 0,1361 
0,1
5 

0,
01 

8,84 

0,2196 
0,1
7 

0,
05 

29,2
8 

0,5518 
0,5
2 

0,
03 

4,9
9 

2 0,1549 0,1603 0,5073 

3 0,1619 0,1224 0,5062 

Legenda: DP – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação 
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Anexo A.4.8 – Ensaio de secagem 

Tabela A.4.8. 1 Massa no estado seco e saturado dos provetes de parede, de tijolo e normalizados de cada 

argamassa 

Argamassas Provetes 

Massa no estado seco e saturado (g) 

1 2 3 

Seco Saturado Seco Saturado Seco Saturado 

A
controlo

 

Parede 93,85 110,77 86,53 102,31 86,38 100,35 

Tijolo T1-9 95,04 105,38 99,42 110,45 99,14 109,74 

P1 213,95 230,83 220,78 238,38 187,30 202,06 

B
GC

 

Parede 23,83 49,95 25,02 50,61 22,73 45,42 

Tijolo T2-21 23,93 45,62 23,74 43,89 22,75 42,68 

P2 46,86 81,03 40,94 70,38 46,76 80,93 

C
AE

 

Parede 33,87 54,48 32,44 53,12 32,02 52,71 

Tijolo T3-19 36,53 56,04 39,27 60,13 35,25 53,98 

P3 75,95 101,51 67,83 92,43 84,28 112,02 

D
Aero/AE

 

Parede 34,39 60,07 35,43 62,38 32,23 56,69 

Tijolo T4-23 29,86 50,34 29,65 49,71 28,60 48,37 

P4 63,18 106,94 51,94 85,60 54,43 90,74 

E
GC/AE

 

Parede 35,32 65,14 29,29 53,68 24,96 48,55 

Tijolo T5-5 24,32 49,69 24,80 48,80 23,91 45,96 

P5 34,81 56,95 82,97 124,16 37,37 62,47 

F
AE/GC

 

Parede 39,31 66,20 29,71 51,49 28,82 49,03 

Tijolo T6-8 34,26 58,99 32,08 54,82 39,42 67,08 

P6 69,73 102,78 72,93 105,78 85,39 122,58 

G
EPS

 

Parede 25,97 41,90 26,18 42,41 23,49 37,95 

Tijolo T7-11 22,87 37,46 24,08 39,31 25,97 42,48 

P7 37,02 63,52 41,32 68,91 35,28 59,74 

H
GC

 

Parede 38,18 72,45 33,14 62,45 32,35 60,25 

Tijolo T8-15 30,35 63,60 24,40 52,95 30,49 64,81 

P8 53,56 103,97 61,67 117,50 50,26 97,42 

I
GC

 

Parede 44,18 62,81 38,40 52,90 39,70 53,76 

Tijolo T9-13 33,49 48,71 31,58 47,34 37,71 54,20 

P9 70,94 110,06 74,90 114,87 38,08 62,17 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.8. 2 Teor de água no estado saturado e no final do ensaio de secagem, dos provetes de parede, de 

tijolo e normalizados de cada argamassa 

Argamassas Provetes 

Teor de água no estado saturado e no final do ensaio – Wt (%) 

1 2 3 

Saturado Final Saturado Final Saturado Final 

A
controlo

 

Parede 18,03 0,90 18,24 1,12 16,17 1,17 

Tijolo T1-9 10,88 1,33 11,09 1,70 10,69 1,61 

P1 7,89 2,30 7,97 2,23 7,88 2,26 

B
GC

 

Parede 109,61 24,59 102,28 28,14 99,82 17,95 

Tijolo T2-21 90,64 11,16 84,88 11,67 87,60 13,71 

P2 72,92 25,93 71,91 20,84 73,08 24,44 

C
AE

 

Parede 60,85 5,28 63,75 3,30 64,62 5,81 

Tijolo T3-19 53,41 3,56 53,12 3,95 53,13 3,83 

P3 33,65 9,59 36,27 11,97 32,91 11,77 

D
Aero/AE

 

Parede 74,67 18,58 76,07 14,42 75,89 18,83 

Tijolo T4-23 68,59 6,60 67,66 7,05 69,13 6,99 

P4 69,26 35,80 64,81 28,69 66,71 29,93 

E
GC/AE

 

Parede 84,43 7,50 83,27 4,57 94,51 9,78 

Tijolo T5-5 104,32 6,62 96,77 6,53 92,22 6,06 

P5 63,60 11,03 49,64 22,33 67,17 13,19 

F
AE/GC

 

Parede 68,40 9,72 73,31 8,18 70,12 8,47 

Tijolo T6-8 72,18 4,87 70,89 5,80 70,17 4,34 

P6 47,40 17,70 45,04 15,45 43,55 19,99 

G
EPS

 

Parede 61,34 12,36 61,99 10,81 61,56 8,00 

Tijolo T7-11 63,80 18,19 63,25 15,28 63,57 17,37 

P7 71,58 17,13 66,77 18,95 69,33 21,63 

H
GC

 

Parede 89,76 17,57 88,44 30,72 86,24 23,89 

Tijolo T8-15 109,56 10,64 117,01 15,86 112,56 11,41 

P8 94,12 46,12 90,53 55,91 93,83 52,33 

I
GC

 

Parede 42,17 12,43 37,76 7,27 35,42 8,34 

Tijolo T9-13 45,45 8,57 49,91 8,55 43,73 7,29 

P9 55,15 23,15 53,36 20,03 63,26 15,39 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.8. 3 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa A
controlo

 ao 

longo do ensaio de secagem 

Massa ao longo do ensaio de secagem (g) na argamassa A
controlo

 

Tempo 
de 

mediçã
o (min) 

Provetes de parede Tempo 
de 

mediçã
o (min) 

Provetes de tijolo T1-9 Tempo 
de 

mediçã
o (min) 

Provetes normalizados P1 

1 2 3 Média 1 2 3 Média 1 2 3 Média 

0 
110,7

7 
102,3

1 
100,3

5 
104,4

8 
0 

105,3
8 

110,4
5 

109,7
4 

108,5
2 

0 
230,8

3 
238,3

8 
202,0

6 
223,7

6 

10 
110,5

8 
102,1

3 
100,1

9 
104,3

0 
10 

105,1
6 

110,2
9 

109,5
8 

108,3
4 

10 
230,5

8 
238,1

9 
201,9

8 
223,5

8 

20 
110,4

7 
101,9

6 
100,0

7 
104,1

7 
20 

104,9
7 

110,1
6 

109,5
5 

108,2
3 

20 
230,5

2 
238,1

1 
201,9

2 
223,5

2 

30 
110,0

9 
101,8

5 
99,94 

103,9
6 

30 
104,9

4 
110,0

5 
109,4

6 
108,1

5 
30 

230,4
1 

238,0
3 

201,8
7 

223,4
4 

60 
109,2

7 
101,7

4 
99,78 

103,6
0 

60 
104,8

5 
109,9

7 
109,4

0 
108,0

7 
60 

230,3
3 

237,9
2 

201,7
8 

223,3
4 

90 
108,9

8 
101,6

5 
99,67 

103,4
3 

90 
104,7

8 
109,8

2 
109,3

2 
107,9

7 
90 

230,2
3 

237,2
9 

201,7
3 

223,0
8 

120 
108,6

4 
101,5

8 
99,51 

103,2
4 

120 
104,7

2 
109,7

5 
109,2

4 
107,9

0 
120 

230,1
7 

237,7
4 

201,6
8 

223,2
0 

180 
108,5

1 
101,5

0 
99,34 

103,1
2 

180 
104,5

8 
109,6

8 
109,1

8 
107,8

1 
180 

230,1
0 

237,6
8 

201,6
3 

223,1
4 

1815 
107,5

0 
100,1

1 
97,82 

101,8
1 

1785 
103,9

3 
108,9

4 
108,5

3 
107,1

3 
1665 

228,9
5 

236,6
0 

200,8
0 

222,1
2 

1995 
107,4

1 
99,91 97,64 

101,6
5 

1940 
103,8

6 
108,8

5 
108,4

6 
107,0

6 
1820 

228,8
0 

236,4
8 

200,7
2 

222,0
0 

3125 
106,5

9 
98,37 96,48 

100,4
8 

3065 
102,9

2 
107,8

2 
107,5

9 
106,1

1 
2945 

227,8
7 

235,4
5 

200,0
6 

221,1
3 

3230 
106,4

8 
98,24 96,38 

100,3
7 

3175 
102,8

6 
107,7

5 
107,5

1 
106,0

4 
3055 

227,7
8 

235,3
5 

199,9
7 

221,0
3 

4740 
104,7

0 
96,36 94,77 98,61 4680 

101,9
0 

106,5
3 

106,2
5 

104,8
9 

4560 
226,4

9 
233,7

4 
198,7

8 
219,6

7 

5910 
103,3

9 
94,84 93,44 97,22 5850 

101,0
9 

105,4
0 

105,2
5 

103,9
1 

5730 
225,4

5 
232,6

4 
198,0

9 
218,7

3 

6210 
103,1

4 
94,57 93,15 96,95 6147 

100,9
3 

105,1
6 

105,0
4 

103,7
1 

6025 
225,2

6 
232,4

4 
197,9

5 
218,5

5 

10445 99,27 91,40 89,99 93,55 10385 99,23 
103,2

4 
102,9

5 
101,8

1 
10265 

223,3
9 

230,1
0 

196,0
5 

216,5
1 

11730 98,41 90,75 89,24 92,80 11670 98,71 
102,9

6 
102,6

4 
101,4

4 
11550 

222,9
3 

229,6
8 

195,6
2 

216,0
8 

11915 98,32 90,68 89,16 92,72 11855 98,65 
102,9

4 
102,6

2 
101,4

0 
11735 

222,8
8 

22,96 
195,5

7 
147,1

4 

12935 97,53 89,98 88,67 92,06 12875 98,26 
102,7

2 
102,3

7 
101,1

2 
12755 

222,4
4 

229,1
4 

195,1
3 

215,5
7 

13045 97,41 89,90 88,61 91,97 12985 98,20 
102,6

8 
102,3

4 
101,0

7 
12865 

222,3
6 

229,0
7 

195,0
7 

215,5
0 

14855 96,07 88,89 88,05 91,00 14790 97,58 
102,2

1 
101,9

6 
100,5

8 
14670 

221,6
6 

228,3
5 

194,3
3 

214,7
8 

16280 95,53 88,34 87,75 90,54 16220 97,34 
101,9

9 
101,7

5 
100,3

6 
16100 

221,2
8 

227,9
7 

193,9
4 

214,4
0 

20535 94,98 87,80 87,54 90,11 20470 96,95 
101,6

5 
101,3

5 
99,98 20350 

220,5
7 

227,3
3 

193,1
4 

213,6
8 

22145 94,77 87,59 87,42 89,93 22080 96,78 
101,4

6 
101,1

6 
99,80 21960 

220,2
2 

226,9
8 

192,7
9 

213,3
3 

23492 94,69 87,50 87,38 89,86 23430 96,64 
101,3

2 
100,9

8 
99,65 23307 

219,9
5 

226,7
2 

192,5
4 

213,0
7 

24975 94,70 87,49 87,37 89,85 24915 96,56 
101,2

6 
100,9

2 
99,58 24795 

219,7
7 

226,5
5 

192,3
6 

212,8
9 

26420 94,71 87,50 87,38 89,86 26360 96,52 
101,2

4 
100,8

9 
99,55 26235 

219,6
3 

226,4
2 

192,2
2 

212,7
6 

30725 94,64 87,46 87,36 89,82 30665 96,32 
101,1

0 
100,7

3 
99,38 30545 

219,1
4 

225,9
4 

191,7
5 

212,2
8 

32000 94,65 87,46 87,36 89,82 31940 96,30 
101,0

9 
100,7

2 
99,37 31820 

219,0
4 

225,8
5 

191,6
6 

212,1
8 

33175 94,66 87,48 87,38 89,84 33115 96,30 
101,1

0 
100,7

2 
99,37 32995 

218,9
9 

225,8
1 

191,6
2 

212,1
4 

36450 94,69 87,50 87,39 89,86 36390 96,30 
101,1

1 
100,7

4 
99,38 36275 

218,8
8 

225,7
1 

191,5
4 

212,0
4 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.8. 4 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa B
GC

 ao longo 

do ensaio de secagem 

Massa ao longo do ensaio de secagem (g) na argamassa B
GC

 

Tempo 
de 

medição 
(min) 

Provetes de parede 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes de tijolo T2-21 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes normalizados P2 

1 2 3 Média 1 2 3 Média 1 2 3 Média 

0 49,95 50,61 45,42 48,66 0 45,62 43,89 42,68 44,06 0 81,03 70,38 80,93 77,45 

10 49,62 50,40 45,35 48,46 10 45,43 43,81 42,40 43,88 10 80,83 70,20 80,82 77,28 

20 49,61 50,35 45,28 48,41 20 45,29 43,71 42,36 43,79 20 80,81 70,05 80,71 77,19 

30 49,58 50,28 45,24 48,37 30 45,22 43,64 42,30 43,72 30 80,77 69,97 80,63 77,12 

60 49,46 50,21 45,18 48,28 60 45,13 43,57 42,23 43,64 60 80,69 69,83 80,56 77,03 

90 49,46 50,20 45,16 48,27 90 45,04 43,49 42,08 43,54 90 80,62 69,75 80,48 76,95 

120 49,36 50,11 45,07 48,18 120 44,97 43,42 42,05 43,48 120 80,55 69,66 80,39 76,87 

180 49,32 50,08 45,02 48,14 180 44,90 43,35 41,97 43,41 180 80,49 69,58 80,35 76,81 

1815 48,83 49,27 43,94 47,35 1785 44,13 42,60 40,89 42,54 1665 79,36 68,21 79,36 75,64 

1995 48,76 49,18 43,83 47,26 1940 44,04 42,52 40,76 42,44 1820 79,20 68,08 79,24 75,51 

3125 47,95 48,26 42,80 46,34 3065 43,05 41,46 39,11 41,21 2945 78,04 66,54 78,07 74,22 

3230 47,88 48,18 42,71 46,26 3175 42,95 41,36 39,02 41,11 3055 77,92 66,43 77,95 74,10 

4740 46,19 47,07 41,33 44,86 4680 41,13 39,74 37,88 39,58 4560 76,40 64,91 76,31 72,54 

5910 44,83 46,25 40,37 43,82 5850 39,84 38,63 36,95 38,47 5730 75,37 63,63 75,07 71,36 

6210 44,59 46,07 40,15 43,60 6147 39,59 38,40 36,76 38,25 6025 75,19 63,39 74,83 71,14 

10445 42,23 44,14 37,90 41,42 10385 36,74 36,00 34,33 35,69 10265 72,44 60,44 71,97 68,28 

11730 41,61 43,52 37,21 40,78 11670 35,96 35,23 33,63 34,94 11550 71,76 59,66 71,22 67,55 

11915 41,54 43,44 37,14 40,71 11855 35,90 35,14 33,56 34,87 11735 71,67 59,57 71,13 67,46 

12935 40,99 42,84 36,42 40,08 12875 35,07 34,31 32,95 34,11 12755 70,89 58,76 70,36 66,67 

13045 40,90 42,74 36,31 39,98 12985 34,94 34,18 32,85 33,99 12865 70,75 58,62 70,20 66,52 

14855 39,76 41,39 34,65 38,60 14790 33,18 32,44 31,30 32,31 14670 69,05 56,98 68,34 64,79 

16280 38,83 40,37 33,39 37,53 16220 31,87 31,30 30,45 31,21 16100 67,92 55,96 66,94 63,61 

20535 36,86 38,82 31,66 35,78 20470 29,92 29,58 29,05 29,52 20350 65,34 53,92 64,74 61,33 

22145 35,99 37,92 30,74 34,88 22080 29,22 28,91 28,44 28,86 21960 64,15 53,04 63,43 60,21 

23492 35,28 37,23 30,08 34,20 23430 28,64 28,44 28,02 28,37 23307 63,35 52,44 62,59 59,46 

24975 34,48 36,68 29,48 33,55 24915 28,24 28,12 27,67 28,01 24795 62,68 52,01 61,86 58,85 

26420 33,84 36,11 29,03 32,99 26360 27,95 27,85 27,40 27,73 26235 62,14 51,64 61,25 58,34 

30725 31,65 34,08 27,74 31,16 30665 27,04 26,98 26,50 26,84 30545 60,42 50,43 59,47 56,77 

32000 31,12 33,55 27,45 30,71 31940 26,88 26,82 26,31 26,67 31820 60,02 50,15 59,12 56,43 

33175 30,70 33,09 27,23 30,34 33115 26,78 26,72 26,17 26,56 32995 59,72 49,96 58,84 56,17 

36450 29,69 32,06 26,81 29,52 36390 26,60 26,51 25,87 26,33 36275 59,01 49,47 58,19 55,56 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 

 

 
 



T 
 

Tabela A.4.8. 5 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa C
AE

 ao longo 

do ensaio de secagem 

Massa ao longo do ensaio de secagem (g) na argamassa C
AE

 

Tempo 
de 

medição 
(min) 

Provetes de parede 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes de tijolo T3-19 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes normalizados P3 

1 2 3 Média 1 2 3 Média 1 2 3 Média 

0 54,48 53,12 52,71 53,44 0 56,04 60,13 53,98 56,72 0 101,51 92,43 112,02 101,99 

10 54,39 52,92 52,59 53,30 10 55,88 59,89 53,83 56,53 10 101,38 92,20 111,71 101,76 

20 54,30 52,81 52,51 53,21 20 55,76 59,76 53,72 56,41 20 101,27 92,11 111,67 101,68 

30 54,22 52,70 52,42 53,11 30 55,68 59,69 53,63 56,33 30 101,17 92,06 111,62 101,62 

60 54,14 52,66 52,35 53,05 60 55,64 59,61 53,55 56,27 60 101,06 91,98 111,57 101,54 

90 54,05 52,60 52,28 52,98 90 55,54 59,52 53,48 56,18 90 100,96 91,91 111,50 101,46 

120 53,94 52,56 52,23 52,91 120 55,46 59,43 53,40 56,10 120 100,87 91,84 111,44 101,38 

180 53,87 52,51 52,17 52,85 180 55,39 59,32 53,34 56,02 180 100,82 91,78 111,36 101,32 

1815 53,14 51,52 51,69 52,12 1785 54,75 58,46 52,41 55,21 1665 99,50 90,62 110,16 100,09 

1995 52,98 51,32 51,58 51,96 1940 54,68 58,34 52,31 55,11 1820 99,34 90,52 110,01 99,96 

3125 52,04 50,09 50,58 50,90 3065 53,82 57,19 51,36 54,12 2945 97,92 89,55 108,93 98,80 

3230 51,93 49,97 50,48 50,79 3175 53,74 57,10 51,26 54,03 3055 97,81 89,44 108,81 98,69 

4740 50,48 48,19 48,82 49,16 4680 52,53 55,71 49,96 52,73 4560 96,05 88,06 107,09 97,07 

5910 49,54 46,97 47,51 48,01 5850 51,64 54,74 49,05 51,81 5730 94,80 87,20 106,01 96,00 

6210 49,36 46,76 47,27 47,80 6147 51,42 54,53 48,84 51,60 6025 94,56 87,04 105,80 95,80 

10445 46,89 44,21 44,82 45,31 10385 48,96 52,24 46,01 49,07 10265 91,85 84,73 103,19 93,26 

11730 46,31 43,56 44,22 44,70 11670 48,26 51,48 45,31 48,35 11550 91,03 84,14 102,51 92,56 

11915 46,24 43,49 44,16 44,63 11855 48,17 51,40 45,22 48,26 11735 90,92 84,07 102,43 92,47 

12935 45,61 42,81 43,57 44,00 12875 47,31 50,58 44,43 47,44 12755 90,17 83,48 101,68 91,78 

13045 45,52 42,70 43,48 43,90 12985 47,20 50,46 44,30 47,32 12865 90,06 83,39 101,59 91,68 

14855 43,96 41,20 42,35 42,50 14790 45,38 48,84 42,89 45,70 14670 88,74 82,23 100,30 90,42 

16280 43,00 40,31 41,53 41,61 16220 44,34 47,37 41,75 44,49 16100 88,09 81,47 99,61 89,72 

20535 40,80 38,19 39,51 39,50 20470 42,11 45,85 39,71 42,56 20350 86,78 79,95 98,08 88,27 

22145 39,97 37,31 38,63 38,64 22080 41,07 44,65 38,77 41,50 21960 86,16 79,32 97,46 87,65 

23492 39,34 36,58 37,95 37,96 23430 40,15 43,67 38,18 40,67 23307 85,68 78,81 96,95 87,15 

24975 38,78 36,02 37,34 37,38 24915 39,65 43,09 37,74 40,16 24795 85,31 78,41 96,55 86,76 

26420 38,32 35,56 36,81 36,90 26360 39,19 42,54 37,43 39,72 26235 85,00 78,05 96,22 86,42 

30725 36,88 34,23 35,27 35,46 30665 38,07 41,23 36,73 38,68 30545 83,98 76,87 95,06 85,30 

32000 36,52 33,93 34,87 35,11 31940 37,96 41,05 36,64 38,55 31820 83,76 76,60 94,81 85,06 

33175 36,26 33,76 34,57 34,86 33115 37,90 40,95 36,62 38,49 32995 83,60 76,40 94,62 84,87 

36450 35,66 33,51 33,88 34,35 36390 37,83 40,82 36,60 38,42 36275 83,23 75,95 94,20 84,46 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 

 

  



U 
 

Tabela A.4.8. 6 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa D
aero/AE

 ao 

longo do ensaio de secagem 

Massa ao longo do ensaio de secagem (g) na argamassa D
aero/AE

 

Tempo 
de 

medição 
(min) 

Provetes de parede 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes de tijolo T4-23 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes normalizados P4 

1 2 3 Média 1 2 3 Média 1 2 3 Média 

0 60,07 62,38 56,69 59,71 0 50,34 49,71 48,37 49,47 0 106,94 85,60 90,74 94,43 

10 59,93 62,17 56,53 59,54 10 50,14 49,51 48,11 49,25 10 106,63 85,43 90,48 94,18 

20 59,84 61,99 56,44 59,42 20 49,95 49,28 47,94 49,06 20 106,45 85,35 90,38 94,06 

30 59,79 61,91 56,41 59,37 30 49,88 49,25 47,86 49,00 30 106,41 85,29 90,28 93,99 

60 59,74 61,85 56,31 59,30 60 49,74 49,19 47,78 48,90 60 106,31 85,22 90,17 93,90 

90 59,66 61,80 56,29 59,25 90 49,67 49,12 47,70 48,83 90 106,24 85,15 90,09 93,83 

120 59,62 61,79 56,24 59,22 120 49,60 49,06 47,65 48,77 120 106,18 85,06 90,01 93,75 

180 59,57 61,74 56,18 59,16 180 49,54 49,00 47,59 48,71 180 106,10 85,00 89,96 93,69 

1815 58,88 60,91 55,27 58,35 1785 48,66 48,05 46,57 47,76 1665 105,39 84,06 89,27 92,91 

1995 58,80 60,82 55,16 58,26 1940 48,59 47,97 46,46 47,67 1820 105,29 83,97 89,14 92,80 

3125 58,37 60,10 54,50 57,66 3065 47,87 47,10 45,47 46,81 2945 104,13 83,16 88,17 91,82 

3230 58,36 60,04 54,46 57,62 3175 47,79 47,03 45,39 46,74 3055 104,04 83,08 88,08 91,73 

4740 57,70 59,10 53,61 56,80 4680 46,46 45,78 44,03 45,42 4560 102,70 82,03 86,58 90,44 

5910 57,06 58,32 52,95 56,11 5850 45,46 44,85 43,07 44,46 5730 101,75 80,98 85,39 89,37 

6210 56,94 58,14 52,80 55,96 6147 45,24 44,65 42,82 44,24 6025 101,56 80,80 85,16 89,17 

10445 55,14 56,13 51,11 54,13 10385 41,71 41,64 40,04 41,13 10265 98,99 78,13 82,49 86,54 

11730 54,54 55,37 50,52 53,48 11670 40,87 40,85 39,32 40,35 11550 98,33 77,44 81,78 85,85 

11915 54,46 55,29 50,46 53,40 11855 40,78 40,77 39,24 40,26 11735 98,24 77,35 81,69 85,76 

12935 53,84 54,61 49,95 52,80 12875 39,85 39,93 38,60 39,46 12755 97,49 76,57 81,03 85,03 

13045 53,73 54,49 49,85 52,69 12985 39,70 39,80 38,50 39,33 12865 97,37 76,44 80,90 84,90 

14855 52,34 52,90 48,64 51,29 14790 38,01 38,09 36,99 37,70 14670 95,73 75,01 79,09 83,28 

16280 51,23 51,61 47,77 50,20 16220 36,88 37,05 36,11 36,68 16100 94,70 74,11 77,87 82,23 

20535 49,34 49,41 46,37 48,37 20470 35,16 35,31 34,08 34,85 20350 92,46 72,72 76,38 80,52 

22145 48,24 48,08 45,41 47,24 22080 34,18 34,33 33,12 33,88 21960 91,43 71,68 75,30 79,47 

23492 47,23 47,05 44,74 46,34 23430 33,54 33,68 32,51 33,24 23307 90,62 70,91 74,58 78,70 

24975 46,33 46,07 43,92 45,44 24915 33,09 33,22 32,04 32,78 24795 89,93 70,44 74,05 78,14 

26420 45,61 45,31 43,38 44,77 26360 33,83 32,89 31,74 32,82 26235 89,38 69,98 73,57 77,64 

30725 43,02 42,57 40,71 42,10 30665 32,04 31,98 30,84 31,62 30545 87,46 68,13 71,92 75,84 

32000 42,42 41,96 40,09 41,49 31940 31,93 31,85 30,73 31,50 31820 86,99 67,75 71,60 75,45 

33175 41,97 41,54 39,54 41,02 33115 31,89 31,81 30,69 31,46 32995 86,64 67,51 71,35 75,17 

36450 40,78 40,54 38,30 39,87 36390 31,83 31,74 30,60 31,39 36275 85,80 66,84 70,72 74,45 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.8. 7 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa E
GC/AE

 ao 

longo do ensaio de secagem 

Massa ao longo do ensaio de secagem (g) na argamassa E
GC/AE 

Tempo 
de 

medição 
(min) 

Provetes de parede 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes de tijolo T5-5 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes normalizados P5 

1 2 3 Média 1 2 3 Média 1 2 3 Média 

0 65,14 53,68 48,55 55,79 0 49,69 48,80 45,96 48,15 0 56,95 124,16 62,47 81,19 

10 65,04 53,62 48,47 55,71 10 49,61 48,67 45,82 48,03 10 56,60 123,99 62,14 80,91 

20 64,92 53,56 48,38 55,62 20 49,52 48,55 45,76 47,94 20 56,52 123,89 61,97 80,79 

30 64,85 53,55 48,32 55,57 30 49,44 48,47 45,65 47,85 30 56,44 123,81 61,87 80,71 

60 64,75 53,46 48,23 55,48 60 49,34 48,38 45,54 47,75 60 56,33 123,67 61,76 80,59 

90 64,65 53,40 48,17 55,41 90 49,24 48,28 45,45 47,66 90 56,26 123,60 51,55 77,14 

120 64,57 53,38 48,12 55,36 120 49,18 48,19 45,36 47,58 120 56,19 123,51 61,58 80,43 

180 64,52 53,33 48,04 55,30 180 49,12 48,10 45,29 47,50 180 56,12 123,45 61,50 80,36 

1815 63,25 52,14 46,98 54,12 1785 47,90 46,45 43,68 46,01 1665 54,95 121,93 60,31 79,06 

1995 63,07 52,00 46,86 53,98 1940 47,75 46,25 43,50 45,83 1820 54,83 121,77 60,17 78,92 

3125 61,53 50,70 45,76 52,66 3065 46,44 44,47 42,14 44,35 2945 53,47 120,33 58,99 77,60 

3230 61,39 50,61 45,62 52,54 3175 46,32 44,29 42,00 44,20 3055 53,38 120,20 58,89 77,49 

4740 59,28 48,80 43,64 50,57 4680 44,37 41,34 39,94 41,88 4560 51,89 118,61 57,37 75,96 

5910 57,41 47,22 41,83 48,82 5850 43,22 39,62 38,48 40,44 5730 50,82 117,41 56,35 74,86 

6210 57,05 46,90 41,51 48,49 6147 42,97 39,31 38,20 40,16 6025 50,62 117,02 56,14 74,59 

10445 52,30 42,59 37,74 44,21 10385 39,46 36,31 34,63 36,80 10265 47,56 114,20 53,37 71,71 

11730 51,34 41,76 37,13 43,41 11670 38,64 35,60 33,75 36,00 11550 46,84 113,41 52,62 70,96 

11915 51,25 41,67 37,07 43,33 11855 38,53 35,51 33,64 35,89 11735 46,74 113,32 52,53 70,86 

12935 50,30 40,89 36,48 42,56 12875 37,59 34,68 32,76 35,01 12755 45,96 112,50 51,76 70,07 

13045 50,15 40,78 36,40 42,44 12985 37,47 34,56 32,61 34,88 12865 45,83 112,38 51,65 69,95 

14855 48,14 39,32 35,45 40,97 14790 35,81 32,88 30,74 33,14 14670 44,24 110,44 50,07 68,25 

16280 46,90 38,39 34,81 40,03 16220 34,71 31,77 29,57 32,02 16100 43,43 109,29 48,98 67,23 

20535 44,62 36,24 33,03 37,96 20470 32,85 29,90 27,41 30,05 20350 41,90 107,41 46,56 65,29 

22145 43,46 35,08 32,19 36,91 22080 31,71 28,82 26,74 29,09 21960 41,28 106,48 45,65 64,47 

23492 42,51 34,12 31,49 36,04 23430 30,60 28,15 26,33 28,36 23307 40,83 105,75 44,95 63,84 

24975 41,83 33,39 30,84 35,35 24915 29,73 27,76 26,03 27,84 24795 40,49 105,22 44,58 63,43 

26420 41,17 32,81 30,27 34,75 26360 28,90 27,45 25,87 27,41 26235 40,20 104,70 44,24 63,05 

30725 39,11 31,24 28,64 33,00 30665 26,80 26,65 25,41 26,29 30545 39,25 102,94 43,07 61,75 

32000 38,71 30,97 28,27 32,65 31940 26,47 26,54 25,38 26,13 31820 39,04 102,54 42,84 61,47 

33175 38,45 30,83 28,01 32,43 33115 26,25 26,50 25,38 26,04 32995 38,91 102,23 42,65 61,26 

36450 37,97 30,63 27,40 32,00 36390 25,93 26,42 25,36 25,90 36275 38,65 101,50 42,30 60,82 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.8. 8 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa F
AE/GC

 ao 

longo do ensaio de secagem 

Massa ao longo do ensaio de secagem (g) na argamassa F
AE/GC

 

Tempo 
de 

medição 
(min) 

Provetes de parede 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes de tijolo T6-8 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes normalizados P6 

1 2 3 Média 1 2 3 Média 1 2 3 Média 

0 66,20 51,49 49,03 55,57 0 58,99 54,82 67,08 60,30 0 102,78 105,78 122,58 110,38 

10 66,07 51,38 48,97 55,47 10 58,85 54,66 66,96 60,16 10 102,62 105,62 122,45 110,23 

20 65,96 51,25 48,91 55,37 20 58,78 54,56 66,86 60,07 20 102,53 105,45 122,36 110,11 

30 65,85 51,16 48,81 55,27 30 58,72 54,49 66,78 60,00 30 102,43 105,35 122,28 110,02 

60 65,79 51,10 48,74 55,21 60 58,61 54,40 66,70 59,90 60 102,36 105,25 122,18 109,93 

90 65,69 51,03 48,68 55,13 90 58,52 54,33 66,57 59,81 90 102,29 105,13 122,01 109,81 

120 65,60 50,96 48,61 55,06 120 58,44 54,26 66,48 59,73 120 102,23 105,06 121,94 109,74 

180 65,51 50,89 48,53 54,98 180 58,36 54,20 66,40 59,65 180 102,15 104,97 121,89 109,67 

1815 64,15 49,69 47,28 53,71 1785 57,12 52,69 64,86 58,22 1665 100,43 103,02 120,51 107,99 

1995 63,93 49,54 47,17 53,55 1940 56,98 52,53 64,67 58,06 1820 100,23 102,79 120,32 107,78 

3125 61,90 47,90 45,80 51,87 3065 55,77 51,06 63,08 56,64 2945 98,92 101,17 118,90 106,33 

3230 61,70 47,76 45,72 51,73 3175 55,63 50,93 62,94 56,50 3055 98,80 101,02 11,88 70,57 

4740 58,92 44,98 44,01 49,30 4680 53,50 48,93 60,56 54,33 4560 97,19 99,17 117,34 104,57 

5910 57,52 43,69 42,82 48,01 5850 51,90 47,49 58,78 52,72 5730 96,12 97,78 116,44 103,45 

6210 57,25 43,47 42,60 47,77 6147 51,57 47,19 58,41 52,39 6025 95,90 97,52 116,28 103,23 

10445 54,66 41,15 40,06 45,29 10385 47,70 43,75 54,55 48,67 10265 93,36 94,15 114,36 100,62 

11730 53,95 40,59 39,47 44,67 11670 46,66 42,94 53,39 47,66 11550 92,73 93,30 113,75 99,93 

11915 53,89 40,54 39,41 44,61 11855 46,54 42,85 53,26 47,55 11735 92,64 93,19 113,67 99,83 

12935 53,15 39,97 38,83 43,98 12875 45,46 42,03 52,20 46,56 12755 91,99 92,25 113,09 99,11 

13045 53,03 39,87 38,72 43,87 12985 45,30 41,91 52,03 46,41 12865 91,88 92,10 113,00 98,99 

14855 51,58 38,65 37,48 42,57 14790 43,00 40,16 49,51 44,22 14670 90,47 90,54 111,65 97,55 

16280 50,64 37,82 36,69 41,72 16220 41,62 39,06 47,94 42,87 16100 89,55 89,76 110,69 96,67 

20535 48,61 36,47 35,43 40,17 20470 38,84 36,80 44,71 40,12 20350 87,53 88,43 109,18 95,05 

22145 47,61 35,67 34,64 39,31 22080 37,92 35,97 43,39 39,09 21960 86,55 87,61 108,18 94,11 

23492 46,79 35,02 34,07 38,63 23430 37,34 35,43 42,76 38,51 23307 85,86 87,07 107,29 93,41 

24975 46,23 34,56 33,67 38,15 24915 36,96 35,11 42,35 38,14 24795 85,29 86,65 106,62 92,85 

26420 45,71 34,14 33,27 37,71 26360 36,71 34,84 42,04 37,86 26235 84,82 86,30 105,97 92,36 

30725 44,16 32,93 32,03 36,37 30665 36,04 34,09 41,26 37,13 30545 83,29 85,13 103,94 90,79 

32000 43,85 32,69 31,79 36,11 31940 35,98 34,00 41,19 37,06 31820 82,95 84,87 103,55 90,46 

33175 43,63 32,52 31,62 35,92 33115 35,96 33,98 41,17 37,04 32995 82,69 84,68 103,22 90,20 

36450 43,13 32,14 31,26 35,51 36390 35,93 33,94 41,13 37,00 36275 82,07 84,20 102,46 89,58 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 

 

  



X 
 

Tabela A.4.8. 9 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa G
EPS

 ao 

longo do ensaio de secagem 

Massa ao longo do ensaio de secagem (g) na argamassa G
EPS

 

Tempo 
de 

medição 
(min) 

Provetes de parede 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes de tijolo T7-11 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes normalizados P7 

1 2 3 Média 1 2 3 Média 1 2 3 Média 

0 41,90 42,41 37,95 40,75 0 37,46 39,31 42,48 39,75 0 63,52 68,91 59,74 64,06 

10 41,58 42,25 37,80 40,54 10 37,28 39,31 42,36 39,65 10 63,34 68,64 59,59 63,86 

20 41,28 42,02 37,72 40,34 20 37,18 39,10 42,22 39,50 20 63,25 68,56 59,53 63,78 

30 41,13 41,84 37,64 40,20 30 37,08 39,06 42,11 39,42 30 63,16 68,50 59,49 63,72 

60 41,02 41,74 37,57 40,11 60 36,99 38,95 42,06 39,33 60 63,05 68,41 59,42 63,63 

90 40,95 41,62 37,46 40,01 90 36,91 38,86 41,98 39,25 90 62,92 68,32 59,33 63,52 

120 40,90 41,57 37,37 39,95 120 36,85 38,77 41,90 39,17 120 62,84 68,20 59,27 63,44 

180 40,84 41,48 37,32 39,88 180 36,79 38,72 41,84 39,12 180 62,78 68,15 59,22 63,38 

1815 39,65 39,62 36,11 38,46 1785 35,84 37,94 40,73 38,17 1665 61,16 67,03 58,23 62,14 

1995 39,57 39,50 35,99 38,35 1940 35,76 37,84 40,59 38,06 1820 60,99 66,93 58,13 62,02 

3125 39,00 38,33 35,13 37,49 3065 35,06 36,84 39,67 37,19 2945 60,04 65,90 57,18 61,04 

3230 38,96 38,23 35,06 37,42 3175 35,01 36,74 39,57 37,11 3055 59,96 65,80 57,12 60,96 

4740 38,40 36,82 33,79 36,34 4680 34,20 35,41 38,22 35,94 4560 58,56 64,22 55,93 59,57 

5910 37,94 36,02 32,76 35,57 5850 33,60 34,46 37,32 35,13 5730 57,57 62,99 55,06 58,54 

6210 37,84 35,86 32,58 35,43 6147 33,47 34,30 37,14 34,97 6025 57,38 62,77 54,91 58,35 

10445 35,92 34,10 30,42 33,48 10385 32,07 32,75 35,71 33,51 10265 54,46 60,27 52,98 55,90 

11730 35,43 33,67 29,93 33,01 11670 31,77 32,39 35,34 33,17 11550 53,87 59,48 52,40 55,25 

11915 35,39 33,63 29,88 32,97 11855 31,72 32,36 35,30 33,13 11735 53,79 59,38 52,33 55,17 

12935 34,87 33,18 29,33 32,46 12875 31,38 32,00 34,94 32,77 12755 53,04 58,68 51,83 54,52 

13045 34,77 33,10 29,23 32,37 12985 31,32 31,95 34,88 32,72 12865 52,92 58,57 51,74 54,41 

14855 33,66 32,40 28,39 31,48 14790 30,59 31,29 34,21 32,03 14670 51,13 56,88 50,41 52,81 

16280 33,08 32,03 27,99 31,03 16220 30,21 30,93 33,82 31,65 16100 50,12 55,86 49,51 51,83 

20535 32,14 31,36 27,23 30,24 20470 29,55 30,25 33,06 30,95 20350 48,19 54,20 47,88 50,09 

22145 31,63 30,92 26,82 29,79 22080 29,20 29,87 32,66 30,58 21960 47,24 53,27 47,06 49,19 

23492 31,28 30,61 26,55 29,48 23430 28,87 29,55 32,32 30,25 23307 46,62 52,60 46,42 48,55 

24975 30,98 30,39 26,35 29,24 24915 28,65 29,33 32,06 30,01 24795 46,05 52,06 45,89 48,00 

26420 30,72 30,22 26,18 29,04 26360 28,44 29,12 31,86 29,81 26235 45,62 51,61 45,40 47,54 

30725 29,77 29,48 25,60 28,28 30665 27,67 28,34 31,09 29,03 30545 44,30 50,23 43,96 46,16 

32000 29,59 29,33 25,50 28,14 31940 27,49 28,17 30,92 28,86 31820 44,03 49,94 43,66 45,88 

33175 29,48 29,24 25,45 28,06 33115 27,35 28,04 30,80 28,73 32995 43,82 49,71 43,44 45,66 

36450 29,18 29,01 25,37 27,85 36390 27,03 27,76 30,48 28,42 36275 43,36 49,15 42,91 45,14 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.8. 10 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa H
GC

 ao 

longo do ensaio de secagem 

Massa ao longo do ensaio de secagem (g) na argamassa H
GC/T

 

Tempo 
de 

medição 
(min) 

Provetes de parede 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes de tijolo T8-15 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes normalizados P8 

1 2 3 Média 1 2 3 Média 1 2 3 Média 

0 72,45 62,45 60,25 65,05 0 63,60 52,95 64,81 60,45 0 103,97 117,50 97,42 106,30 

10 72,28 62,22 59,91 64,80 10 63,47 52,70 64,55 60,24 10 103,71 117,29 97,19 106,06 

20 72,16 61,90 59,73 64,60 20 63,39 52,65 64,35 60,13 20 103,62 117,20 97,07 105,96 

30 72,04 61,79 59,64 64,49 30 63,33 52,57 64,27 60,06 30 103,53 117,13 96,99 105,88 

60 71,92 61,70 59,54 64,39 60 63,27 52,50 64,13 59,97 60 103,44 117,06 96,87 105,79 

90 71,83 61,60 59,42 64,28 90 63,18 52,43 64,07 59,89 90 103,34 116,97 96,79 105,70 

120 71,74 61,54 59,36 64,21 120 63,10 52,35 64,00 59,82 120 103,26 116,90 96,72 105,63 

180 71,65 61,48 59,21 64,11 180 63,04 52,30 63,92 59,75 180 103,21 116,86 96,69 105,59 

1815 70,44 60,30 57,68 62,81 1785 61,56 50,91 62,40 58,29 1665 102,28 115,90 95,49 104,56 

1995 70,32 60,25 57,61 62,73 1940 61,41 50,81 62,25 58,16 1820 102,13 115,79 95,35 104,42 

3125 69,07 59,58 56,89 61,85 3065 60,33 49,89 60,68 56,97 2945 100,86 114,80 94,37 103,34 

3230 68,98 59,51 56,83 61,77 3175 60,20 49,81 60,54 56,85 3055 100,76 114,69 94,28 103,24 

4740 67,71 58,51 55,75 60,66 4680 58,23 48,41 58,41 55,02 4560 98,94 113,17 93,02 101,71 

5910 66,69 57,74 54,88 59,77 5850 56,64 47,31 56,78 53,58 5730 97,73 112,14 92,06 100,64 

6210 66,45 57,58 54,70 59,58 6147 56,33 47,08 56,43 53,28 6025 97,50 111,95 91,87 100,44 

10445 63,49 55,70 52,64 57,28 10385 53,23 44,65 52,79 50,22 10265 94,87 109,99 88,91 97,92 

11730 62,60 55,11 51,98 56,56 11670 52,25 43,99 51,69 49,31 11550 94,04 109,31 88,25 97,20 

11915 62,53 55,06 51,92 56,50 11855 52,12 43,92 51,56 49,20 11735 93,94 109,23 88,17 97,11 

12935 61,64 54,45 51,26 55,78 12875 50,97 43,21 50,52 48,23 12755 93,15 108,54 87,56 96,42 

13045 61,50 54,36 51,15 55,67 12985 50,79 43,09 50,35 48,08 12865 93,01 108,44 87,46 96,30 

14855 59,63 52,80 49,60 54,01 14790 48,28 41,44 48,01 45,91 14670 91,17 106,84 86,02 94,68 

16280 58,23 51,77 48,52 52,84 16220 46,68 40,28 46,21 44,39 16100 89,85 105,68 85,12 93,55 

20535 55,23 50,17 46,91 50,77 20470 43,46 37,69 43,27 41,47 20350 87,87 104,04 83,59 91,83 

22145 53,50 49,19 45,93 49,54 22080 41,95 36,30 41,43 39,89 21960 86,72 102,91 82,59 90,74 

23492 52,24 48,50 45,10 48,61 23430 40,45 35,18 40,12 38,58 23307 85,74 102,03 81,86 89,88 

24975 51,35 48,12 44,60 48,02 24915 39,34 34,55 39,22 37,70 24795 84,82 101,29 81,27 89,13 

26420 50,35 47,57 43,99 47,30 26360 38,23 33,64 38,21 36,69 26235 83,96 100,59 80,67 88,41 

30725 47,36 45,49 41,95 44,93 30665 35,14 30,56 35,49 33,73 30545 80,89 98,27 78,51 85,89 

32000 46,66 44,94 41,46 44,35 31940 34,62 29,85 35,00 33,16 31820 80,19 97,72 78,02 85,31 

33175 46,12 44,46 41,05 43,88 33115 34,27 29,34 34,67 32,76 32995 79,64 97,29 77,58 84,84 

36450 44,89 43,32 40,08 42,76 36390 33,58 28,27 33,97 31,94 36275 78,26 96,15 76,56 83,66 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 
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Tabela A.4.8. 11 Medição da massa dos provetes de parede, de tijolo e normalizados da argamassa I
GC

 ao longo 

do ensaio de secagem 

Massa ao longo do ensaio de secagem (g) na argamassa I
GC

 

Tempo 
de 

medição 
(min) 

Provetes de parede 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes de tijolo T9-13 
Tempo 

de 
medição 

(min) 

Provetes normalizados P9 

1 2 3 Média 1 2 3 Média 1 2 3 Média 

0 62,81 52,90 53,76 56,49 0 48,71 47,34 54,20 50,08 0 110,06 114,87 62,17 95,70 

10 62,62 52,63 53,51 56,25 10 48,54 46,78 53,80 49,71 10 109,79 114,70 61,99 95,49 

20 62,49 52,54 53,36 56,13 20 48,47 46,73 53,74 49,65 20 109,67 114,63 61,91 95,40 

30 62,41 52,46 53,26 56,04 30 48,35 46,60 53,56 49,50 30 109,59 114,58 61,84 95,34 

60 62,24 52,29 53,12 55,88 60 48,27 46,52 53,44 49,41 60 109,49 114,52 61,75 95,25 

90 62,14 52,16 52,99 55,76 90 48,11 46,34 53,34 49,26 90 109,39 114,44 61,65 95,16 

120 62,07 52,08 52,93 55,69 120 48,05 46,29 53,31 49,22 120 109,34 114,37 61,58 95,10 

180 62,03 52,05 52,81 55,63 180 48,04 46,24 53,27 49,18 180 109,30 114,30 61,52 95,04 

1815 60,79 50,74 51,60 54,38 1785 46,91 45,24 52,30 48,15 1665 107,92 112,72 60,21 93,62 

1995 60,67 50,62 51,49 54,26 1940 46,81 45,15 52,20 48,05 1820 107,78 112,53 60,10 93,47 

3125 59,79 49,58 50,56 53,31 3065 45,88 44,14 51,25 47,09 2945 106,72 111,25 59,23 92,40 

3230 59,71 49,49 50,46 53,22 3175 45,80 44,03 51,15 46,99 3055 106,63 111,14 59,14 92,30 

4740 58,44 48,02 49,08 51,85 4680 44,38 42,48 49,75 45,54 4560 105,23 109,18 58,04 90,82 

5910 57,45 46,85 48,13 50,81 5850 43,33 41,52 48,67 44,51 5730 104,21 107,87 57,25 89,78 

6210 57,23 46,64 47,95 50,61 6147 43,15 41,31 48,45 44,30 6025 104,03 107,55 57,08 89,55 

10445 55,23 44,82 46,40 48,82 10385 41,19 39,35 45,80 42,11 10265 101,11 104,30 54,80 86,74 

11730 54,69 44,41 46,05 48,38 11670 40,72 38,76 45,18 41,55 11550 100,39 103,37 54,19 85,98 

11915 54,63 44,38 46,02 48,34 11855 40,67 38,69 45,11 41,49 11735 100,28 103,25 54,11 85,88 

12935 54,14 44,00 45,70 47,95 12875 40,19 38,11 44,54 40,95 12755 99,49 102,23 53,55 85,09 

13045 54,06 43,94 45,64 47,88 12985 40,11 38,03 44,46 40,87 12865 99,36 102,08 53,45 84,96 

14855 53,24 43,32 45,11 47,22 14790 39,26 37,06 43,52 39,95 14670 97,48 100,00 52,20 83,23 

16280 52,83 42,99 44,81 46,88 16220 38,81 36,53 42,99 39,44 16100 96,27 98,69 51,29 82,08 

20535 51,97 42,45 44,32 46,25 20470 38,05 35,67 42,13 38,62 20350 94,38 96,48 49,09 79,98 

22145 51,59 42,15 44,05 45,93 22080 37,65 35,19 41,67 38,17 21960 93,17 95,16 47,94 78,76 

23492 51,31 41,93 43,84 45,69 23430 37,37 34,90 41,35 37,87 23307 92,26 94,34 47,29 77,96 

24975 51,06 41,79 43,70 45,52 24915 37,19 34,74 41,16 37,70 24795 91,50 93,75 46,73 77,33 

26420 50,87 41,68 43,59 45,38 26360 37,04 34,65 41,01 37,57 26235 90,88 93,14 46,30 76,77 

30725 50,21 41,30 43,20 44,90 30665 36,50 34,27 40,55 37,11 30545 88,86 91,32 44,90 75,03 

32000 50,06 41,24 43,12 44,81 31940 36,42 34,26 40,48 37,05 31820 88,45 90,93 44,64 74,67 

33175 49,95 41,22 43,09 44,75 33115 36,39 34,26 40,47 37,04 32995 88,12 90,63 44,42 74,39 

36450 49,67 41,19 43,01 44,62 36390 36,36 34,28 40,46 37,03 36275 87,36 89,90 43,94 73,73 

Legenda: Tj-k – Identificação do modelo de tijolo; Pj – Identificação do provete normalizado 
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Anexo A.4.9 – Correlação entre as diferentes características 

Tabela A.4.9. 1 Medições da condutibilidade térmica e cálculo do teor de água nos estados seco, saturado e 

húmido de todos os provetes cilíndricos 

Argamassas Provetes cilíndricos 

Condutibilidade térmica (λ) e teor de água (Wt) medidos 

Estado seco Estado saturado Outro ponto 

λ (W/m.K) Wt (%) λ (W/m.K) Wt (%) λ (W/m.K) Wt (%) 

A
controlo

 
PF1-1 1,3921 0,00 2,0591 4,32 1,5111 0,89 

PF1-2 1,4124 0,00 2,0116 7,78 1,5129 0,85 

B
GC

 
PF2-4 0,0776 0,00 0,4864 116,45 0,0886 5,14 

PF2-5 0,0759 0,00 0,4483 117,05 0,0846 4,76 

C
AE

 
PF3-7 0,1724 0,00 0,5399 49,12 0,1905 2,09 

PF3-9 0,1686 0,00 0,5639 51,03 0,1857 2,04 

D
Aero/AE

 
PF4-25 0,0956 0,00 0,5608 89,33 0,1084 3,50 

PF4-26 0,0972 0,00 0,5774 85,43 0,1091 3,33 

E
GC/AE

 
PF5-10 0,1119 0,00 0,5230 80,24 0,1255 3,35 

PF5-11 0,1094 0,00 0,5100 73,95 0,1222 3,36 

F
AE/GC

 
PF6-13 0,1277 0,00 0,5534 69,06 0,1389 2,65 

PF6-14 0,1270 0,00 0,5560 69,43 0,1387 2,58 

G
EPS

 
PF7-17 0,0730 0,00 0,2840 88,34 0,0790 4,13 

PF7-18 0,0741 0,00 0,3072 86,51 0,0798 3,69 

H
GC

 
PF8-19 0,0894 0,00 0,6570 115,45 0,0990 4,87 

PF8-20 0,0896 0,00 0,6445 107,32 0,0994 4,84 

I
GC

 
PF9-22 0,0964 0,00 0,6505 93,78 0,1077 3,55 

PF9-23 0,0969 0,00 0,6548 93,39 0,1082 3,63 

Legenda: PFj-k – Identificação do provete normalizado 

Tabela A.4.9. 2 Média das medições da condutibilidade térmica e cálculos do teor de água nos estados seco, 

saturado e húmido de todos os provetes cilíndricos, representada no gráfico da Figura 4.17 

Argamassas 

Condutibilidade térmica (λ) e teor de água (Wt) medidos 

Estado seco Estado saturado Outro ponto 

λ (W/m.K) Wt (%) λ (W/m.K) Wt (%) λ (W/m.K) Wt (%) 

A
controlo

 1,4023 0,00 2,0354 6,05 1,5120 0,87 

B
GC

 0,0768 0,00 0,4674 116,75 0,0866 4,95 

C
AE

 0,1705 0,00 0,5519 50,08 0,1881 2,07 

D
Aero/AE

 0,0964 0,00 0,5691 87,38 0,1088 3,41 

E
GC/AE

 0,1107 0,00 0,5165 77,10 0,1239 3,36 

F
AE/GC

 0,1274 0,00 0,5547 69,24 0,1388 2,61 

G
EPS

 0,0736 0,00 0,2956 87,43 0,0794 3,91 

H
GC

 0,0895 0,00 0,6508 111,39 0,0992 4,85 

I
GC

 0,0967 0,00 0,6527 93,59 0,1080 3,59 

 
 


