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Resumo 

A degradação dos revestimentos antigos e a necessidade de se preservar as alvenarias existentes 

obriga a que se procurem soluções adequadas que respeitem a compatibilidade entre os diferentes 

materiais. Neste sentido, a maior proximidade composicional entre as argamassas de cal aérea e as 

argamassas de assentamento e de reboco dos edifícios antigos permite garantir um melhor 

cumprimento deste requisito. Porém, o fraco desenvolvimento de resistência mecânica e reduzida 

durabilidade das argamassas de cal aérea tem sido um obstáculo à sua aplicação. Neste domínio, um 

dos assuntos que tem sido alvo de investigação reside na influência do tipo de agregado no 

desempenho de argamassas de cal aérea. 

A presente dissertação teve por objetivo avaliar a influência da incorporação de agregado calcário no 

comportamento mecânico de argamassas de cal aérea para aplicar em rebocos de edifícios antigos. 

Para o efeito, foram produzidas 5 argamassas de cal aérea com diferentes percentagens de 

incorporação de agregado calcário em substituição duma areia siliciosa tradicional, que foram testadas 

no estado fresco e no estado endurecido com vista a avaliar algumas propriedades consideradas 

importantes para o bom desempenho mecânico de rebocos de reparação e substituição de edifícios 

antigos.  

As características geométricas dos agregados britados de origem calcária conduzem a argamassas de 

menor trabalhabilidade e compacidade. No entanto, os resultados do trabalho experimental indiciam 

que a utilização de agregado calcário conduz ao aumento da resistência mecânica e deformabilidade 

das argamassas. A maior porosidade constatada nas argamassas com areias calcárias facilita o maior 

desenvolvimento das reações de carbonatação, em particular durante a fase inicial de endurecimento 

do ligante. Ainda assim, o melhor desempenho mecânico das argamassas com areia calcária foi 

essencialmente atribuído à melhor qualidade atingida na zona de interface agregado-pasta, conforme 

sugerido na análise do modo de rotura das argamassas. Porém, os ensaios complementares de tração 

axial e de aderência agregado-pasta não permitiram concluir sobre a melhor qualidade da interface nos 

agregados calcários, devido à elevada variabilidade e limitações inerentes à realização destes ensaios.  
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Abstract 

The deterioration of old building renders and the need to preserve the existing masonries leads to the 

development of adequate solutions that can better respect the compatibility between the different 

materials. Due to the greater similarity with the rendering mortars in old buildings, air lime mortars allow 

a better compliance with this requirement. However, the poor mechanical strength development and 

reduced durability of air lime mortars has limited their application. In this domain, the influence of 

aggregate type on the performance of air lime mortars has been investigated. 

This dissertation aimed to study the influence of the incorporation of limestone aggregate on the 

mechanical behavior of air lime mortars to be used in old building renders. To this end, 5 mortars with 

different proportions of crushed limestone aggregates, in substitution of the more traditional siliceous 

sands, were produced. The different mortars were tested in the fresh and hardened state to evaluate 

some properties considered important for the adequate mechanical performance of old buildings’ repair 

and replacement mortars.  

The geometric characteristics of crushed limestone aggregate leads to mortars of lower workability and 

compactness. However, the results of the experimental program showed that higher proportions of 

limestone aggregate increased the deformability and mechanical strength of mortars. The higher 

porosity of the limestone sand mortars enabled the faster development of carbonation, namely during 

the first stage of the lime hardening. Nevertheless, the better mechanical performance of limestone 

mortars was essentially attributed to the better quality achieved in the aggregate-paste interface zone, 

as suggested by the failure mode analysis of tested mortars. However, the complementary axial tensile 

tests and aggregate-paste bonding tests were inconclusive regarding the better quality of the interface 

zone in mortars with limestone aggregates, due to the high variability and inherent limitations of these 

tests. 
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1. Introdução  
 

1.1. Considerações gerais e enquadramento 
 
No panorama da construção atual em Portugal, nomeadamente na conservação e reabilitação de 

edifícios antigos, as argamassas de cal aérea têm o seu grande domínio de aplicação em rebocos de 

reparação e de substituição. De facto, a degradação dos revestimentos antigos e a necessidade de se 

preservar as alvenarias existentes obriga a que se procurem soluções adequadas que respeitem a 

compatibilidade entre os diferentes materiais e que garantam um adequado desempenho mecânico, 

estético e de durabilidade do conjunto. 

 

Os rebocos tradicionais aplicados nos edifícios antigos são constituídos essencialmente por 

argamassas à base de cal aérea. No entanto, o conhecimento das técnicas de formulação e de 

aplicação destas argamassas foi sendo progressivamente esquecido e substituído por soluções 

baseadas em novos ligantes à base de cimento ou misturas bastardas de cimento e cal, em especial 

após o desenvolvimento dos cimentos Portland desde meados do século XIX (Margalha, 2010). Este 

avanço tornou possível a obtenção de argamassas com resistências mecânicas mais elevadas, tempos 

de presa inferiores e mais compatíveis com as velocidades de construção atuais e menor porosidade 

e sensibilidade à água, causando o declínio no uso de argamassas de cal aérea. No entanto, verificou-

se que as argamassas à base de ligantes hidráulicos, nomeadamente de cimento Portland, eram 

incompatíveis com os materiais existentes em edifícios antigos, conduzindo a problemas graves de 

deterioração precoce (Rodríguez-Navarro, 2004; Veiga, 2003; Stefanidou & Papayianni, 2005).  

 

Por outro lado, a maior proximidade composicional entre as argamassas de cal aérea e as argamassas 

de assentamento e de reboco dos edifícios antigos permite garantir um melhor cumprimento das 

exigências funcionais e de durabilidade do conjunto (Veiga, 2003; Moropoulou, et al., 2009). Assim, 

tornou-se essencial voltar a estudar os exemplos do passado e investir na reaplicação de argamassas 

tradicionais com vista a uma maior otimização do desempenho global dos edifícios antigos. A maior 

dificuldade reside em ultrapassar os problemas relacionados com o fraco desenvolvimento de 

resistência e a reduzida durabilidade destas argamassas. Neste caso, a formulação de argamassas à 

base de cal, de adequada durabilidade e com características físicas e mecânicas compatíveis com os 

suportes de elevada deformabilidade e permeabilidade dos edifícios antigos, é ainda um constante 

desafio da indústria e comunidade científica ligada à construção.  

 

Nos últimos anos têm-se desenvolvido vários estudos centrados nesta problemática, visando uma 

melhor compreensão dos fenómenos envolvidos no endurecimento da cal aérea e nos fatores que 

permitem otimizar as suas propriedades e a sua interação com as restantes fases da argamassa, em 

particular os agregados, e com o suporte em que se aplica. Neste domínio, um dos assuntos que tem 

sido alvo de investigação reside na influência do tipo de agregado no desempenho de argamassas de 

cal aérea. Alguns estudos de caracterização mecânica indiciam que a resistência tende a ser superior 

quando as areias siliciosas utilizadas em argamassas tradicionais são substituídas por areias calcárias, 
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constatando-se ainda a obtenção de soluções mais compatíveis com as alvenarias dos edifícios antigos 

(Lanas & Alvarez, 2003; Arizzi & Cultrone, 2012; Vysvaril, et al., 2017; Scannell, et al., 2016).  

 

O presente estudo tem como principal objetivo analisar a influência da incorporação de diferentes tipos 

de agregado, nomeadamente a incorporação de areias calcárias em substituição de areias siliciosas, 

no comportamento mecânico de argamassas de cal aérea para aplicar em rebocos de reparação e 

substituição de edifícios antigos. Para tal, foi realizado um estudo experimental em que argamassas 

com estes dois tipos de agregados foram caracterizados em termos de algumas das suas principais 

propriedades no estado fresco e endurecido. 

 

1.2. Objetivos e metodologia de investigação 

 
O estudo desenvolvido na presente dissertação tem como principal objetivo estudar a influência da 

incorporação agregado calcário em diferentes percentagens em substituição de agregado silicioso, no 

comportamento mecânico de argamassas de cal aérea para aplicar em rebocos de edifícios antigos. 

 

De acordo com o conhecimento existente no tema, espera-se que a adoção de agregado calcário 

introduza uma melhoria nas propriedades mecânicas das argamassas de cal aérea, em comparação 

com as argamassas formuladas com as habituais areias de natureza siliciosa. Isso deverá resultar do 

desenvolvimento de zonas de transição agregado-pasta de melhor qualidade na presença de areias de 

natureza calcária (Scannell, et al., 2016; Lanas & Alvarez, 2003). 

 
Neste sentido, o trabalho foi desenvolvido tendo em consideração três objetivos principais: 

 Estudo da influência da incorporação de agregado calcário em diferentes proporções, 

subsituindo agregado silicioso tradicional, nas propriedades da argamassa no estado fresco e 

endurecido 

 Estudo da influência da incorporação  de agregado calcário nas diferentes proporções na taxa 

de carbonação da pasta de cal ao longo do tempo e nas propriedades da argamassa em 

diferentes fases do seu endurecimento 

 Avaliação comparativa da ligação agregado-pasta em argamassas com agregados calcários e 

siliciosos 

 
Para o efeito, foram produzidas argamassas de cal aérea com diferentes percentagens de agregado 

calcário em substituição duma areia siliciosa tradicional. As argamassas foram testadas com vista a 

avaliar algumas propriedades consideradas importantes para o bom desempenho mecânico de rebocos 

de reparação e de substituição de edifícios antigos a nível de exigências funcionais, compatibilidade 

com os materiais dos suportes antigos e durabilidade dos elementos. Foi desenvolvido um vasto 

trabalho experimental que envolveu a produção de 4 argamassas de idêntica relação a/l, mas 

percentagens variáveis de substituição de areia siliciosa por areia calcária (25%, 50%, 75%, 100%). 

Foram ainda produzidas e caracterizadas 2 argamassas com os diferentes tipos de agregado em 
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estudo (com 100% e 0% de agregado calcário na mistura, respetivamente), para diferente relação a/l, 

mas de idêntica consistência, de modo a analisar de forma separada a influência destes parâmetros.  

 

O estudo de caracterização abrangeu a realização de ensaios no estado fresco (consistência por 

espalhamento, massa volúmica, retenção) e endurecido (resistência mecânica, módulo de elasticidade, 

velocidade de propagação de ultrassons, porosidade, massa volúmica e aderência agregado-pasta). A 

influência do agregado calcário na taxa de carbonatação das argamassas foi estudada através da 

avaliação das mesmas propriedades, mas ao longo do tempo. Neste particular, estudaram-se duas 

argamassas com percentagens diferentes de areia calcária aos 28, 60, 90 e 120 dias de idade.A 

qualidade da ligação de aderência entre o agregado e a pasta foi avaliada através da realização de 

ensaios de tração axial e de ensaios de aderência em provetes de resina não convencionais.  

 

1.3. Organização da dissertação 
 
A presente dissertação foi organizada em 5 capítulos principais. 

 

 No presente capítulo faz-se a justificação do tema desenvolvido na dissertação e apresentam-

se os objetivos principais que se pretendem alcançar com os ensaios desenvolvidos na parte 

experimental. 

 

 No capítulo 2, correspondente ao estado de arte, apresentam-se as características gerais das 

argamassas tradicionais aplicadas em rebocos de edifícios antigos. A par da constituição dos 

revestimentos dos edifícios antigos, apresentam-se os requisitos funcionais das argamassas 

para soluções de reparação ou substituição compatíveis com os materiais antigos e detalham-

se estudos anteriormente desenvolvidos na avaliação do comportamento do agregado calcário 

nas argamassas de cal aérea, cujos resultados se pretendem aprofundar na campanha 

experimental desenvolvida.  

 

 No capítulo 3 apresenta-se pormenorizadamente o trabalho experimental que foi desenvolvido 

no enquadramento do presente estudo, nomeadamente a metodologia de seleção dos 

materiais e das formulações a estudar, a metodologia adotada nos ensaios definidos no plano 

para o estudo das argamassas. Neste capítulo reiteram-se os objetivos a alcançar com o 

trabalho experimental em geral e com cada ensaio. 

 

 No capítulo 4, apresentam-se os resultados obtidos na campanha experimental. Em paralelo à 

apresentação dos resultados, discute-se a sua validade, faz-se uma analogia com resultados 

obtidos por outros autores em estudos semelhantes e correlacionam-se diferentes 

propriedades relevantes. Adicionalmente, faz-se uma análise crítica dos resultados obtidos em 

cada ensaio. 

 

 No capítulo final, correspondente ao capítulo 5, apresentam-se as conclusões finais do trabalho 

desenvolvido, bem como algumas propostas de desenvolvimentos futuros no tema. 
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2. Argamassas de cal aérea com agregados de natureza calcária 

para rebocos de edifícios antigos 
 

2.1. Considerações gerais 

 
Os rebocos dos edifícios antigos são em geral constituídos por argamassas à base de cal, o que lhes 

confere características físicas e mecânicas específicas, destacando-se a elevada porosidade e a baixa 

resistência mecânica. Quando os rebocos originais se apresentam degradados, deve-se encontrar uma 

solução de intervenção compatível com o suporte antigo, designadamente, a aplicação de novas 

argamassas à base de cal. A adoção de agregados calcários, em substituição parcial ou total dos 

tradicionais de natureza siliciosa, é uma solução por vezes adotada com o objetivo de melhorar o 

desempenho das argamassas de cal aérea. 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os aspetos essenciais das argamassas de cal aérea 

adequadas para rebocos antigos. Serão também descritos os principais constituintes das argamassas, 

com destaque para o papel dos agregados no comportamento final do conjunto e para as diferenças 

nesse comportamento motivadas pela utilização de agregado silicioso ou calcário. Por fim, tendo em 

conta que o presente trabalho tem como foco o desempenho mecânico das argamassas, este capítulo 

inclui uma análise da informação fornecida pelos vários ensaios previstos. Por um lado, as argamassas 

são materiais heterogéneos; por outro lado, os ensaios mecânicos são afectados de forma diferente 

por esta heterogeneidade. Esta discussão permitirá uma interpretação mais clara dos resultados dos 

ensaios, e um maior entendimento da influência dos agregados de natureza calcária na mistura. 

 

2.2. Argamassas de cal 
 
As argamassas são um material compósito constituído por agregados dispersos numa matriz 

constituída pela pasta, obtida após o endurecimento do ligante. São materiais heterogéneos e esta 

heterogeneidade é conferida pela coexistência de 3 fases com características diferentes: os agregados, 

a pasta e a interface agregado-pasta. As características do conjunto vão depender fortemente dos 

constituintes adoptados, os quais se apresentam de seguida. 

 

2.2.1. Agregados 

 
Os agregados são um material granular que representam, em volume, entre 75% e 85% da constituição 

das argamassas tradicionais, mas que não detêm um papel ativo no desenvolvimento das reações de 

endurecimento (Pinto, et al., 2013; Santos, et al., 2016). São geralmente considerados como materiais 

inertes que têm como função conferir estrutura à argamassa.   

 

Na formulação de argamassas utilizam-se agregados finos, cuja classificação engloba misturas com 

partículas de dimensão inferior a 4mm (Nogueira, 2016). De acordo com a origem, os agregados 

utilizados podem ser subdivididos em naturais, quando se encontram na natureza na sua forma de 
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utilização, industrializados, se obtidos por processos industrializados, ou reciclados, se resultarem do 

processamento de material anteriormente aplicado em construção (Paulo, 2006). Dentro dos agregados 

naturais, as areias roladas apresentam partículas arredondadas e com a superfície mais lisa, enquanto 

que os agregados naturais britados apresentam uma forma mais angulosa e a superfície mais irregular.  

 

A nível da natureza química das partículas que os compõem, utilizam-se mais frequentemente as areias 

siliciosas na formulação de argamassas para rebocos tradicionais, que podem ser extraídas de rios ou 

areeiros (Agostinho, 2008). Em alternativa, surgem as areias calcárias, provenientes normalmente da 

britagem de rochas calcárias. As areias siliciosas são compostas maioritariamente por minerais de 

quartzo, o que lhes confere uma dureza muito elevada e um comportamento químico praticamente 

inerte, enquanto que os agregados obtidos a partir do calcário se caracterizam por ser normalmente 

mais brandos e com a superfície mais irregular (Scannell, et al., 2014). As areias calcárias podem ser 

calcíticas, com carbonato de cálcio (calcite) como constituinte principal, ou dolomíticas, com base de 

carbonato de cálcio e carbonato de magnésio (Scannell, et al., 2014).  

 

2.2.2. Cal aérea 

 
O ligante é o material que detém capacidade de aglutinação dos agregados, conferindo resistência á 

mistura através da formação de um material sólido e com coesão (Gomes, et al., 2013).  

 

De acordo com a natureza, os ligantes podem ser orgânicos ou inorgânicos, grupo este em que se 

insere a cal aérea (Pinto, et al., 2013). Os ligantes inorgânicos podem ser divididos em ligantes 

hidráulicos e ligantes aéreos, de acordo com a capacidade que detêm ou não de fazer presa, endurecer 

e manter resistência quando em contacto com água, respetivamente. Os ligantes inorgânicos 

“apresentam-se normalmente sob a forma de pó de elevada finura e a sua utilização requer a mistura 

com água para garantir condições para a adequada mistura e envolvimento das partículas que irão 

aglutinar” (Gomes, et al., 2013).  

 

A denominação de cal aérea está associada com a não hidraulicidade do ligante, que só faz presa e 

mantem capacidade resistente em contacto com o ar, não exibindo esse comportamento em ambientes 

com uma elevada humidade relativa.  

 

A utilização de cal aérea associa-se com a obtenção de argamassas com resistências mecânicas 

inferiores e maiores deformabilidades das que se produzem com recurso a ligantes hidráulicos e que, 

por outro lado, apresentam tempos de presa e de endurecimento comparativamente mais elevados. 

Em média, a resistência mecânica das pastas de cal aérea aos 28 dias enquadra-se no intervalo entre 

0,5MPa e 2MPa (Stefanidou & Papayianni, 2005), evidenciando a capacidade resistente inferior do 

ligante, enquanto que as reações de endurecimento podem demorar anos a terminar completamente 

(Thomson, et al., 2004). Para comparação com outras pastas tradicionais, apresenta-se na Tabela 2.1 

os valores representativos da resistência e porosidade aos 90 dias, obtidos por Stefanidou & Papayianni 

(2005). 
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Tabela 2.1 – Valores de resistência e porosidade de diferentes pastas 

 
Resistência á 
compressão 

(MPa) 

Porosidade 
aberta 

(%) 

Cal 0,25 22,81 

Cal : Pozolana 
(traço 1:1) 

6,56 19,66 

Cal : Pozolana : Cimento 
(traço 1:0,5:0,5) 

7,34 16,72 

 

Comparativamente, a pasta endurecida da cal aérea caracteriza-se por ser consideravelmente mais 

porosa e menos resistente.  

 

A matéria prima para produção da cal aérea são as rochas calcárias, nomeadamente, o calcário. A 

calcite é o constituinte maioritário do calcário e corresponde quimicamente ao carbonato de cálcio 

(CaCO3). De acordo com a pureza da rocha original, a cal aérea denomina-se de cal dolomítica (DL) se 

o calcário original tiver percentagens de óxido de magnésio iguais ou superiores a 20% na sua 

constituição, ou cal cálcica (CL), caso contrário (Agostinho, 2008).  

 

A cal aérea é obtida através da decomposição térmica das rochas calcárias a aproximadamente 900°C 

(Fontes, 2011). O processo de produção do ligante inicia-se com a britagem da matéria prima, ao que 

se segue a sua colocação no forno. No interior do forno ocorre a reação de descarbonatação do CaCO3 

do calcário original, representada pela Eq. (1) (Lawrence, 2006). 

 

 CaCO3 + calor →  CaO + CO2 (1) 

 

A decomposição térmica do carbonato de cálcio origina óxido de cálcio (CaO) e o constituinte resultante 

denomina-se de cal viva. A cal viva apresenta-se sob a forma de pedra com uma coloração branca e é 

um produto com propriedades cáusticas. Para obter o ligante procede-se, seguidamente, à hidratação, 

representada na Eq. (2). A hidratação da cal é uma reação química expansiva e exotérmica que resulta 

da mistura da cal viva com água e da qual se obtém a cal extinta ou apagada, quimicamente 

correspondente ao hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) (Gomes, et al., 2013).  

 

 CaO + H2O →  Ca(OH)2 + calor (2) 

 

Da hidratação resulta um produto coloidal que demonstra uma boa adesão, características ligantes e 

que adquire resistência em contacto com o ar em condições ambientais normais.  

 

As reações de presa e endurecimento nas argamassas de cal aérea estão associadas ao 

desenvolvimento da carbonatação, através da qual, ao longo do tempo, as argamassas de cal aérea 

adquirem resistência mecânica. A carbonatação, representada pela Eq. (3), caracteriza-se pela reação 
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química do dióxido de carbono (CO2) existente no ar com o hidróxido de cálcio da cal, com formação 

de calcite (CaCO3).  

 

 Ca(OH)2 +  CO2 →  CaCO3 + H2O +  calor (3) 

 

As reações associadas são exotérmicas e a sua evolução é um processo muito demorado e 

condicionado maioritariamente pela permeabilidade da argamassa e pela temperatura e humidade no 

ambiente (Arizzi, et al., 2011). Nos primeiros dias, enquanto as argamassas perdem água por 

evaporação, o acréscimo de resistência é pouco relevante (Lawrence & Walker, 2008; Lanas & Alvarez, 

2003). Com a difusão do dióxido de carbono para o interior e com o respetivo desenvolvimento da 

carbonatação confere-se lentamente capacidade resistente aos elementos. A resistência mecânica das 

argamassas de cal aérea relaciona-se com o nível de carbonatação atingido, representado pela 

quantidade de portlandite (Ca(OH)2) transformada em calcite (Arizzi, et al., 2011).  

 

A carbonatação desenvolve-se de fora para o interior dos elementos e a penetração do dióxido de 

carbono ocorre pelos poros da microestrutura da argamassa. A transformação em carbonato de cálcio 

representa um acréscimo de massa e uma diminuição da porosidade nas argamassas, associado com 

a formação dos cristais de calcite, mais densos e de maior dimensão (Lanas & Alvarez, 2003; Van 

Balen & Van Gemert, 1994). A formação dos cristais inicia-se com a nucleação, que se desenvolve na 

superfície dos agregados (Lawrence, 2006). A superfície dos agregados de natureza calcítica é mais 

favorável à ocorrência de nucleação devido à maior afinidade e à semelhança química e mineralógica 

entre os agregados e a pasta (Heikala, et al., 2000; Lanas & Alvarez, 2003). Desta forma, é de esperar 

que o crescimento cristalino nesses casos origine uma microestrutura mais interligada entre os 

agregados e a pasta, que confere mais resistência às argamassas (capítulo 2.4) 

 

2.2.3. Água de amassadura 

 
Numa argamassa, a água tem como função principal garantir a molhagem dos agregados e 

proporcionar a hidratação do ligante. Nas argamassas de ligante aéreo, a adição de água tem um papel 

ativo na iniciação do processo de carbonatação através da dissolução do dióxido de carbono 

atmosférico (Pinto, et al., 2013).  

 

A quantidade a adicionar a cada mistura depende do ligante utilizado, do traço da argamassa, da 

granulometria das areias, em particular da existência de finos, e da quantidade de água presente no 

agregado (Lima, 2009). A adição de água e a quantidade existente na mistura condicionam a 

consistência e a trabalhabilidade da argamassa no estado fresco, propriedades que estão diretamente 

relacionadas com a facilidade de a trabalhar, aderir e acabar nas alvenarias.  

 

Nas argamassas de cal aérea, a quantidade de água é apenas dependente das condições de 

consistência e trabalhabilidade pretendidas. A água adicionada não é consumida nas reações e, com 

a sua evaporação ao longo do tempo, originam-se espaços vazios que são determinantes para a 
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definição da porosidade da argamassa (Gomes, et al., 2013). Maior porosidade relaciona-se com o 

aumento da permeabilidade dos elementos, o que se associa tendencialmente a menor durabilidade e 

pior qualidade final dos revestimentos (Nogueira, et al., 2016).  

 

O excesso de água nas misturas, além de contribuir para o aumento da porosidade da pasta, induz ao 

aumento da retração relacionada com a secagem e, por isso, deve-se adicionar apenas a dosagem 

mínima necessária para que se obtenha uma consistência adequada para o desempenho e 

aplicabilidade pretendidos (Lima, 2009). Os efeitos da retração são particularmente importantes na 

execução de revestimentos de paredes em que o desenvolvimento de fissuras contribui para a 

degradação do elemento, concebendo-se elementos menos duráveis.  

 

2.3. Argamassas para rebocos de edifícios antigos 
 
2.3.1. Constituição dos rebocos 

 
Os rebocos são revestimentos de parede de ligante mineral que se aplicam sobre as alvenarias de 

pedra ou tijolo com a função de proteger esses suportes de agentes externos causadores de fenómenos 

de degradação e de, simultaneamente, regularizar as alvenarias conferindo-se o acabamento desejado 

às paredes dos edifícios (Veiga, 2005; Penas, 2008). Ainda que não sejam concebidos com função 

estrutural, a aplicação dos rebocos contribui para a maximização da durabilidade das alvenarias, que 

desempenham essa finalidade nos edifícios antigos (Nogueira, 2016).  

 

Os rebocos devem funcionar como material de sacrífico, promovendo a proteção das alvenarias, e 

devem ser concebidos com desempenho mecânico e durabilidade adequados. As argamassas para 

reboco devem apresentar resistência mecânica e à fendilhação apropriada perante a ação de agentes 

externos (choque, agentes climatéricos, química ou de sais) e devem ter uma deformabilidade elevada, 

compatível com os movimentos associados aos suportes. Os rebocos devem ainda promover a 

expulsão de água para o exterior por evaporação e evitar a sua penetração, contrariando a 

permanência de água (Veiga, 2005; Nogueira, et al., 2016; Veiga & Carvalho, 2002).  

 

Consideram-se rebocos de edifícios antigos os elementos aplicados em edifícios anteriores à 

generalização da estrutura de betão armado (Veiga, 2005). Estes rebocos tradicionais são constituídos 

por argamassas à base de cal aérea, aplicadas em várias camadas de espessura reduzida. Em geral, 

os elementos são constituídos por duas ou três camadas que obedecem à regra da degressividade do 

ligante, com a dosagem de ligante mais elevada nas camadas mais próximas do suporte e a diminuir, 

progressivamente, para as mais superficiais. Para execução das camadas mais próximas do suporte 

os traços volumétricos variam entre o 1 : 2 e o 1 : 2,5 (proporção cal : areia), enquanto que nas camadas 

mais exteriores o traço volumétrico adotado é normalmente de 1 : 1 (Nogueira, et al., 2016; Rodríguez-

Navarro, 2004).  
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As camadas dos revestimentos são normalmente diferenciadas, com composição ajustada à função da 

camada no conjunto. As camadas executadas em primeiro lugar e junto ao suporte são denominadas 

de regularização e proteção, e as camadas de proteção, acabamento e decoração são as mais 

superficiais. As primeiras, junto ao suporte, são constituídas por areias com uma granulometria mais 

grossa, conferindo às argamassas características que garantem a aderência e o preenchimento das 

irregularidades das alvenarias. Nas camadas mais superficiais, as argamassas são constituídas por 

areias com granulometrias mais finas e com uma coloração mais clara, de modo a assegurar a 

regularidade do reboco e a tonalidade desejada para a superfície, respetivamente. (Nogueira, et al., 

2016; Veiga, 2005)  

 

2.3.2. Características das argamassas  

 
As paredes dos edifícios antigos têm características diferentes das metodologias das construções 

modernas. Perante o cenário de degradação, a substituição total ou parcial desses elementos deverá 

ter em consideração os materiais antigos existentes, no sentido de se evitar a sua degradação e de se 

contribuir para a durabilidade global do conjunto (Veiga, 2005). A par disso, deve procurar manter-se a 

autenticidade arquitetónica e estética original. 

 

Como os materiais e as técnicas utilizados na execução de rebocos se alteraram de forma significativa, 

tornou-se essencial adequar-se as argamassas novas, definindo-se a compatibilidade entre os 

elementos a aplicar e os que já existem. Na procura de soluções compatíveis com durabilidades 

adequadas, a tentativa de reprodução das argamassas antigas é geralmente impossibilitada pela 

dificuldade em definir com precisão os materiais presentes nas formulações iniciais e em reproduzir as 

técnicas de aplicação utilizadas (Penas, 2008; Rodríguez-Navarro, 2004). A alternativa consiste na 

formulação de novas argamassas que apresentem características compatíveis com os materiais 

antigos existentes e que garantam o cumprimento dos requisitos de funcionamento e de durabilidade. 

A compatibilidade deve incidir sobre diversos aspetos, nomeadamente, química entre os materiais das 

composições dos suportes e das argamassas de reparação a aplicar, física entre os materiais de idade 

diferente com ênfase na porosidade e na capacidade de transporte de água, e mecânica, através da 

utilização de materiais com resistências mecânicas e deformabilidades semelhantes (Lanas & Alvarez, 

2003; Veiga & Carvalho, 2002).  

 

Veiga (2005) sugere requisitos mecânicos que as argamassas formuladas para rebocos de reparação 

ou substituição em edifícios antigos devem respeitar de modo a que se verifiquem as exigências 

funcionais dos elementos. Na Tabela 2.2 apresentam-se esses valores, referidos para 90 dias de idade, 

de acordo com Veiga (2005).  
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Tabela 2.2 – Requisitos para argamassas para rebocos de edifícios antigos  

 

Resistência 
à flexão 
(MPa) 

Resistência á 
compressão 

(MPa) 

Módulo de 
elasticidade 

(MPa) 

Aderência 
(MPa) 

Reboco exterior 
ou interior 

0,2 – 0,7 0,4 – 2,5 2000 - 5000 
0,1 – 0,3 ou rotura 

coesiva pelo reboco 

 

Devido à compatibilidade e à proximidade entre os materiais antigos e as composições a aplicar, a 

utilização de argamassas de cal aérea compatibiliza o comportamento mecânico dos rebocos com os 

materiais antigos (Moropoulou, et al., 2009; Veiga, 2003). Simultaneamente, impede-se o 

desenvolvimento de anomalias normalmente associadas à aplicação de argamassas de cimento 

Portland ou cal hidráulica, que aceleram a degradação por apresentarem resistência superior, menor 

deformabilidade e menor porosidade (Botas, et al., 2017; Pacheco-Torgal, et al., 2012; Veiga, 2003; 

Stefanidou & Papayianni, 2005).  

 

Em geral, as argamassas de cal aérea caracterizam-se por um módulo de elasticidade relativamente 

reduzido, com uma deformabilidade elevada e uma boa capacidade de relaxação, conferindo uma 

melhor capacidade em acomodar as deformações impostas pelos movimentos das alvenarias antigas  

(Arandigoyen & Alvarez, 2007). Estas características mecânicas contrariam a formação de fendas com 

implicações na capacidade resistente, na durabilidade e que podem levar à rotura das alvenarias por 

movimento restringido (Veiga, 2005; Santos & Veiga, 2012). A par da deformabilidade, a capacidade 

resistente das argamassas de cal aérea é inferior à dos suportes antigos, como se pretende idealmente 

para que os revestimentos funcionem como material de sacrifício e promovam a proteção das 

alvenarias (Veiga, 2005; Santos & Veiga, 2012; Veiga & Carvalho, 2002). A menor capacidade 

resistente continua a ser o parâmetro com pior desempenho destas argamassas e condiciona, 

significativamente, a durabilidade dos elementos.  

 

Os rebocos devem ainda facilitar a evaporação de água para o exterior e, considerando a porosidade 

elevada das argamassas de cal aérea, consegue-se compatibilizar os elementos com as alvenarias 

antigas no comportamento de capilaridade, permeabilidade e, em particular, facilidade de secagem. 

(Veiga, 2005; Santos & Veiga, 2012; Veiga & Carvalho, 2002) Finalmente, conseguem-se obter rebocos 

com aspeto visual mais compatível com o dos rebocos dos edifícios antigos, mantendo-se a 

compatibilidade estética e a caracterização dos edifícios (Veiga, 2005).  

 

2.4. Influência do tipo de agregado nas argamassas de cal aérea  
 
O agregado é o constituinte em maior proporção nas argamassas e, por isso, representa uma grande 

influência na definição do desempenho no estado fresco e no estado endurecido.  

 

A utilização de areias com granulometrias distribuídas e calibradas contribui para o aumento da 

compacidade das misturas, com uma diminuição na percentagem de vazios associada. Estas 
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características são importantes para o aumento da durabilidade dos rebocos por se diminuir a 

permeabilidade a agentes externos (Pavía & Toomey, 2008). A diminuição na porosidade minimiza, 

simultaneamente, a quantidade de água e ligante necessária para a correcta aplicabilidade das 

argamassas, reduzindo-se os efeitos da retração, designadamente, contrariando-se o aparecimento de 

fendas nos rebocos (Fontes, 2011).  

 

Em complementaridade com a compacidade e com o controlo da retração, as características dos 

agregados são igualmente importantes para que se obtenha uma boa ligação entre estes e o ligante. 

A melhor qualidade desta ligação tem influência no aumento da resistência mecânica das argamassas, 

em particular nas de cal aérea em que a ligação agregado-pasta condiciona, em grande parte, a rotura 

do material. Quando as partículas que compõem os agregados garantem a compatibilidade química e 

elástica com a pasta endurecida asseguram-se melhores aderências, aumentando-se a resistência dos 

elementos (Lanas & Alvarez, 2003; Scannell, et al., 2016). As partículas de características mais 

angulosas tendem também em melhorar a resistência da interface agregado-pasta por se desenvolver 

maior atrito entre as superfícies de contacto, o que potencia melhores desempenhos mecânicos e 

maiores durabilidades (Agostinho, 2008). Por outro lado, a forma associada a essas partículas prejudica 

o seu arranjo no espaço, com diminuição da compacidade que dificulta a trabalhabilidade das 

argamassas e obriga a que se aumente a quantidade de água de amassadura (Santos & Veiga, 2012; 

Pavía & Toomey, 2008). Os agregados mais porosos aumentam igualmente a aderência com a pasta, 

contribuindo-se para a melhor qualidade da ligação devido à impregnação de ligante pelos poros, o que 

se traduz em argamassas mais resistentes (Scannell, et al., 2016; Bogas, et al., 2013).  

 

O principal mineral constituinte dos agregados calcários é a calcite, enquanto que os agregados de 

natureza siliciosa são maioritariamente constituídos por quartzo, eventualmente com a presença de 

quartzitos e feldspatos. Os diferentes minerais têm influência nas características das argamassas, 

particularmente devido às diferentes propriedades elásticas da calcite e do quartzo e à semelhança 

mineralógica entre a calcite e a pasta de cal endurecida. Na Tabela 2.3 apresentam-se algumas 

propriedades mecânicas e elásticas importantes destes minerais. 

 

Tabela 2.3 - Propriedades do quartzo e da calcite (Crystran, s.d.) 

 
Densidade 

(g/cm3) 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 

Dureza 
(escala de 

Mohs) 

Calcite 2,71 72,35 – 88,19 3 

Quartzo 2,65 76,5 – 97,2 7 

 

A maior densidade da calcite implica uma menor porosidade intercristalina. No entanto, os agregados 

de natureza calcária usados nas argamassas têm normalmente maior porosidade total do que os 

agregados de natureza siliciosa que resulta do facto dos agregados siliciosos terem origem na 



13 
 

fragmentação de rochas ígneas, enquanto que os agregados calcários são provenientes de rochas 

sedimentares, normalmente menos consolidadas do que as primeiras. 

 

Adicionalmente, os agregados calcários são obtidos por britagem de rochas calcárias, apresentando 

por isso uma superfície angulosa, enquanto que os agregados siliciosos, geralmente areias naturais, 

apresentam com uma superfície arredondada. 

 

As características das argamassas resultam do conjunto das características das fases que a compõem, 

nomeadamente, da pasta do ligante, dos agregados e da interface entre estes constituintes (Nogueira, 

et al., 2016). As características essenciais dos agregados foram acima expostas. Apresentam-se de 

seguida as características da pasta e da ligação pasta-agregado resultantes da presença de agregado 

calcário. 

 

Pasta de cal endurecida 

As pastas endurecidas de cal aérea podem ser caracterizadas por poros interligados com diâmetros 

médios compreendidos 0,3µm e 100µm (Lanas & Alvarez, 2003). A utilização tradicional de areias 

siliciosas traduz-se numa maior percentagem de poros da gama inferior, com diâmetros médios 

compreendidos entre os 0,01µm e os 0,1µm, e num número de poros com dimensões entre os 10µm e 

100µm a reduzir-se a uma percentagem muito baixa. Por oposição, nas argamassas com areias 

calcárias, a percentagem de poros de diâmetro inferior presentes na pasta é praticamente nula. (Lanas 

& Alvarez, 2003)  

 

Pode-se associar o aparecimento de poros de diâmetros inferiores às areias siliciosas. Devido ao 

diâmetro inferior, as tensões internas nestes poros são mais elevadas aumentando-se a ocorrência de 

fendilhação durante os processos de secagem e endurecimento (Lanas & Alvarez, 2003; Arizzi & 

Cultrone, 2012). Essas falhas tendem em propagar-se para os poros maiores adjacentes, diminuindo-

se a capacidade resistente nessas argamassas e a durabilidade dos elementos.  

 

As características do espaço poroso têm igualmente influência no desenvolvimento da reação de 

carbonatação, responsável pelo aumento da resistência mecânica nas argamassas de cal aérea. A 

evolução da carbonatação resulta da difusão de dióxido de carbono atmosférico através dos poros e 

esta penetração ocorre em condições favoráveis quando existem poros de maior dimensão média 

(Lawrence, 2006).  

 

Interface agregado-pasta 

A rotura dos materiais é condicionada pelos elementos mais fracos da sua estrutura. Nas argamassas 

tradicionais de cal aérea, a rotura tende em ocorrer pela zona de transição entre o agregado e a pasta. 

A ligação agregado-pasta corresponde à zona condicionante da microestrutura da argamassa, em 

particular devido à porosidade mais elevada e com poros de maior dimensão, que conduz ao 

desenvolvimento de microfissuras nessa zona da matriz (Scannell, et al., 2014; Lanas & Alvarez, 2003; 
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Stefanidou & Papayianni, 2005). Neste sentido, é expectável que a melhoria da qualidade da ligação 

entre o ligante e os agregados e a diminuição da porosidade dessa zona contribuam para o aumento 

da capacidade resistente das argamassas. 

 

As areias calcárias utilizadas nas argamassas são obtidas da britagem de rochas calcárias. Este 

processamento origina agregados de forma angulosa e com superfície irregular. Como referido, estas 

características das partículas tendem em aumentar a aderência dos grãos com o ligante (Lanas & 

Alvarez, 2003). Por oposição, as areias siliciosas são constituídas por grãos com forma arredondada e 

com a superfície mais lisa, características que não favorecem a aderência nem a formação de 

estruturas com coesão (Lanas & Alvarez, 2003; Scannell, et al., 2016; Arizzi & Cultrone, 2012). 

 

Por outro lado, as areias calcárias apresentam, muitas vezes, porosidades globais tendencialmente 

superiores, em comparação com as areias siliciosas. Estas características facilitam a impregnação de 

pasta de cal para o interior dos espaços vazios dos agregados, o que contribui para uma melhor 

aderência entre os constituintes com implicações no incremento da resistência mecânica (Bogas, et al., 

2013; Scannell, et al., 2016).  

  

A ligação agregado-pasta mais forte não depende exclusivamente das características físicas das 

areias. Devido à compatibilidade química entre os agregados calcários e a cal originam-se estruturas 

carbonatadas com maior qualidade a nível da interface agregado-pasta, uma vez que a calcite presente 

nos agregados funciona como zona de nucleação para os cristais de calcite formados com a evolução 

das reações da carbonatação (Arizzi, et al., 2013; Lanas & Alvarez, 2003; Scannell, et al., 2014). Devido 

a este fenómeno, formam-se mais cristais de calcite e, por outro lado, a calcite liga-se mais fortemente 

aos agregados de natureza calcária, o que se traduz na formação de estruturas carbonatadas mais 

coesas e contínuas com mais força de aderência na interface. A nucleação da calcite nos agregados 

calcários traduz-se numa interligação com continuidade e a melhor interligação entre a pasta 

endurecida e os agregados impulsiona a resistência mecânica global das argamassas. Contrariamente, 

nas argamassas siliciosas a área da zona de interface entre os agregados e a pasta aumenta (Lanas 

& Alvarez, 2003). Nesses casos, criam-se zonas de descontinuidade entre o agregado e a matriz da 

pasta endurecida que diminuem a resistência.  

 

A juntar a este facto, a menor coesão na zona de interface agregado-pasta nas argamassas siliciosas 

aumenta a porosidade na zona de transição. Maior porosidade na interface contribui para o 

aparecimento de microfissuras, reduzindo-se a resistência mecânica que a caracteriza. (Nezerka, et 

al., 2015; Arizzi, et al., 2011; Yildirim & Sengul, 2011)  

 

Tendo em conta estes fenómenos, na Tabela 2.4 apresentam-se resultados obtidos por outros autores 

no estudo da influência de diferentes agregados no desempenho mecânico de argamassas de cal 

aérea. 
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Tabela 2.4 – Características mecânicas de argamassas de cal aérea com diferentes agregados 

 
Scannell et al. 

(2014) 
Vysvaril et al. 

(2017) 
Fragata & Veiga 

(2010) 
Nogueira 

(2016) 

 
Areia 

Siliciosa 
Areia 

Calcária 
Areia 

Siliciosa 
Areia 

Calcária 
Areia 

Siliciosa 
Areia 

Calcária 
Areia 

Siliciosa 
Areia 

Calcária 

Relação a/l 1,0 2,08 - - 0,68 0,75 1,2 1,6 

Traço 1 : 3 1 : 2 1 : 3 1 : 3 

Resistência à 
flexão 
(MPa) 

0,66 0,70 0,50 0,55 0,35 0,48   

Resistência à 
compressão 

(MPa) 
0,77 1,09 1,55 1,70 0,80 1,40 1,5 2,6 

Porosidade 
(%) 

- - 19 27 - - - - 

 

2.5. Influência da interface agregado-pasta nos resultados de ensaios 

destrutivos e não destrutivos 
 
O estudo de argamassas para rebocos de reparação de edifícios antigos passa, em grande parte, pela 

realização de ensaios mecânicos, designadamente, a avaliação da tensão de rotura à compressão, da 

velocidade de ultrassons ou do módulo de elasticidade. Estes ensaios podem ser feitos por metodologia 

estática ou dinâmica.  

 

Na estimativa do módulo de elasticidade, por exemplo, o método estático envolve a realização de 

ensaios destrutivos, com análise das respetivas curvas tensão-deformação enquanto que, para estimar 

o módulo de elasticidade dinâmico, existem métodos mais expeditos e não invasivos, destacando-se a 

sua relação com a velocidade de propagação de ultrassons. A propagação de ultrassons pode ser 

correlacionada com as propriedades mecânicas e elásticas dos materiais, nomeadamente, com o 

módulo de elasticidade (Ed). No estudo de materiais homogéneos e isotrópicos, este parâmetro pode 

ser estimado de acordo com a velocidade de propagação de ondas ultrassónicas (VUS), dependendo 

igualmente da massa volúmica seca (ρ) e do coeficiente de Poisson dinâmico (υd), como indicado na 

Eq. (4) (Yildirim & Sengul, 2011; Bogas, et al., 2013).  

 

 Ed = VUS
2ρ 

(1 + υd)(1 − 2υd)

(1 − υd)
 (4) 

 

Apesar de se admitir as argamassas com estrutura trifásica, constituídas pela pasta do ligante, os 

agregados e pela zona de interface entre estes, esta estimativa é igualmente válida para avaliação 

desses materiais se estes puderem ser assumidos homogéneos. A homogeneidade das argamassas 

pode ser considerada porque a onda emitida não interage com as heterogeneidades da estrutura da 

argamassa, para as frequências normalmente adotadas (54kHz) (Bogas, et al., 2013). A porosidade é 

um dos fatores com maior influência nos resultados do ensaio de ultrassons, sendo que quanto mais 
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porosa a argamassa, menor a velocidade de propagação. (Arizzi, et al., 2013). A transição entre 

materiais diferentes também implica uma atenuação da onda logo, na passagem da zona de interface 

agregado-pasta, quanto maior continuidade e coesão, menor a atenuação (Arizzi, et al., 2013). 

Simultaneamente, agregados mais densos diminuem a atenuação da onda e a velocidade com que a 

onda se propaga é superior. Em geral, os mesmos fatores que influenciam o módulo de elasticidade, 

afetam a velocidade de ultrassons. 

 

Em paralelo com a correlação com a rigidez, a velocidade de propagação de ultrassons pode ser 

relacionada com a resistência mecânica à compressão nas argamassas e no betão (fc), com uma 

tendência que se assume, quase sempre, exponencial. Na Figura 2.1 apresenta-se a relação 

estabelecida anteriormente entre esses parâmetros por alguns autores.  

 

 
Figura 2.1 - Relação exponencial entre 𝐕𝐔𝐒 e 𝐟𝐜   

 

Ainda que a tendência seja semelhante, a relação estabelecida varia em cada estudo, uma vez que 

depende de diversos fatores, desde a granulometria e forma dos agregados, às características da pasta 

ou das proporções dos constituintes na mistura (Trtnik, et al., 2009; Neville, 1997). 

 

O facto do ensaio de ultrassons ser não-destrutivo representa a sua maior vantagem na avaliação das 

propriedades e do estado dos rebocos. No entanto, verifica-se que nem sempre essa estimativa se 

adequa com os valores registados em ensaios destrutivos, em particular betões de baixa resistência 

que são mais sensíveis a alterações na microestrutura (Yildirim & Sengul, 2011). Este é também o 

comportamento espectável nas argamassas de cal aérea. Devido à baixa resistência mecânica da 

pasta, a rotura é condicionada pela ligação pasta-agregado e pequenas melhorias nas características 
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mecânicas do material são apenas detetáveis em ensaios não destrutivos. Os ensaios destrutivos que 

recorrem ao tensionamento do material não têm capacidade para detetar pequenos incrementos de 

resistência, pois a microfissuração que surge na interface pasta-agregado precipita a rotura do material 

(Nogueira, et al., 2014). Semelhante raciocínio pode ser realizado para os módulos de elasticidade 

estático e dinâmico. Em geral, admite-se que os dois parâmetros exibem tendências semelhantes em 

relação a VUS mas constata-se que a estimativa do módulo dinâmico, avaliado pela propagação de 

ultrassons, tende em ser mais elevado que o valor determinado para o módulo estático (Yildirim & 

Sengul, 2011; Trtnik, et al., 2009; Chavhan & Vyawahare, 2015). A variabilidade dos resultados também 

é menor na análise dinâmica.  

 

De facto, nas argamassas de resistência baixa, em que se enquadram as de cal aérea, a interface é 

responsável pelo andamento da curva tensão-deformação em carregamento (Neville, 1997). Uma vez 

que as argamassas são materiais quase frágeis, a curva tensão-deformação não é completamente 

linear até à tensão máxima e apresenta uma fase descendente depois de atingir esse valor (Nogueira, 

2016; Murthy, et al., 2009). Para cargas muito baixas, o acréscimo de deformação é efetivamente linear 

e elástico, mas com o aumento da carga, a resposta do material passa a ser influenciada pela formação 

de microfissuras nas heterogeneidades da argamassa, destacando-se a sua ocorrência nos poros. Este 

fenómeno é sobretudo relevante na zona de transição entre os agregados e a pasta, que é mais porosa 

e menos resistente. A formação dessas microfissuras leva a uma redução da área efetiva que resiste 

ao esforço aplicado, causando um aumento de tensão no material mais rápido do que o incremento 

que se verifica na carga nominal aplicada, resultando no comportamento não linear dos materiais 

(Murthy, et al., 2009; Nogueira, et al., 2016). Estas microfissuras, iniciadas na zona de interface, 

propagam-se pela matriz e conduzem à rotura do material.  

 

No estudo de argamassas de cal aérea, os resultados estáticos são escassos. Na Tabela 2.5 

apresentam-se alguns valores obtidos por outros autores no estudo de argamassas de cal aérea na 

avaliação do módulo de elasticidade. 

 

Tabela 2.5 – Módulo de elasticidade estático e dinâmico de argamassas de cal aérea  

𝐄𝐞 
(MPa) 

𝐄𝐝  
(MPa 

Baronio, et al. (1999) 300 Baronio, et al. (1999) 3300 

Arizzi, et al. (2011) 440 Fragata & Veiga (2010) 3800 

  Nogueira (2016) 4200 

 

Do ensaio de ultrassons a ordem de grandeza dos resultados é idêntica para os diferentes autores, tal 

como se verifica na avaliação da curva tensão-deformação, em que os resultados se enquadram na 

mesma dimensão. Constata-se que Ee e Ed diferem na ordem de até 10 vezes, por exemplo, pelos 

resultados de Baronio et al. (1999). A estimativa do módulo de elasticidade com base na velocidade de 

propagação de ultrassons é sempre maior que os resultados do ensaio destrutivo, o que pode ser 
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explicado pela elevada heterogeneidade e pelas características da interface agregado-pasta nestas 

argamassas, acima mencionadas.  

 

Neste sentido, verifica-se que o módulo de elasticidade determinado pelo ensaio estático é 

condicionado pelas características da interface agregado-pasta e com o aparecimento e 

desenvolvimento de microfissuras a esse nível da matriz durante o carregamento responsáveis pela 

diminuição da resistência e do módulo de elasticidade (Asef & Farrokhrouz, 2017; Yildirim & Sengul, 

2011). Contrariamente, o método dinâmico é feito a níveis de tensão nulas, não sendo afetado por esse 

fenómeno.  

 

De acordo com esta análise, maior módulo de elasticidade estático pode ser relacionado principalmente 

com ligações de melhor qualidade e com menor heterogeneidade nessa zona de interface, fatores que 

diminuem a ocorrência de microfissuras (Yildirim & Sengul, 2011). Semelhantemente, a utilização de 

areias com propriedades elásticas próximas das da pasta, aumenta o módulo de elasticidade que 

caracteriza a argamassa porque as tensões internas são semelhantes na matriz, reduzindo-se o 

fenómeno associado com o desenvolvimento de microfissuras (Neville, 1997). A determinação do 

módulo de elasticidade dinâmico também é útil, pois este parâmetro é menos sensível à 

heterogeneidade da argamassa. Assim, é de esperar uma menor diferença entre módulos de 

elasticidade estático e dinâmico para argamassas com maior compatibilidade elástica pasta-agregado 

e melhor qualidade desta interface.  
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3. Campanha experimental  
 
Neste capítulo apresenta-se o trabalho experimental que foi desenvolvido no enquadramento da 

presente dissertação, tendo por objetivo a análise do comportamento mecânico de argamassas de cal 

aérea com agregados de natureza calcária. 

 

Nos primeiros subcapítulos indicam-se os objetivos a atingir com a campanha experimental e 

apresenta-se o plano de ensaios experimentais definido para o trabalho. Os pontos seguintes são 

dedicados à seleção e caracterização dos materiais utilizados na formulação das argamassas, bem 

como a formulação e produção das misturas a caracterizar no estado fresco e no estado endurecido. 

Nas últimas secções descrevem-se as metodologias experimentais adotadas nos ensaios realizados 

para caracterização física e mecânica das diferentes composições estudadas no trabalho.   

 

A campanha experimental foi maioritariamente realizada no Laboratório de Construção do 

Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura do Instituto Superior Técnico. 

 

3.1. Objetivos e plano de ensaios  
 
O objetivo da campanha experimental centra-se na análise da influência do tipo de agregado no 

desempenho mecânico de argamassas de cal aérea para aplicar em soluções de reboco. Em particular, 

estudou-se a influência da substituição das areias siliciosas tradicionais por areias calcárias em 

diferentes proporções, tendo por base ensaios de caracterização das argamassas no estado fresco 

(massa volúmica, consistência por espalhamento, retenção de água) e endurecido (resistência à 

compressão, flexão e tração axial, módulo de elasticidade, velocidade de ultrassons, porosidade, 

aderência agregado-pasta). O estudo teve em consideração a avaliação de algumas propriedades 

consideradas importantes para um desempenho mecânico adequado de argamassas para rebocos de 

reparação e de substituição de edifícios antigos, a nível do cumprimento dos requisitos funcionais, da 

compatibilidade com os materiais antigos e de durabilidade dos conjuntos. 

 

Estudos anteriores centrados na caracterização de argamassas de cal aérea com agregados calcários 

sugerem melhores desempenhos mecânicos em comparação com as formulações tradicionais com 

areias de natureza siliciosa (ver capítulo 2.4). Em seguimento desses estudos, procurou-se estabelecer 

uma correlação entre as características das argamassas com a percentagem de areia calcária 

incorporada nas argamassas.  

 

O programa experimental foi essencialmente desenvolvido em 2 fases respeitantes à caracterização 

dos materiais e produção das argamassas e, posteriormente, à caracterização das argamassas no 

estado endurecido.  

 

A caracterização no estado endurecido envolveu uma primeira etapa em que 4 composições de 

argamassa com igual traço em volume e idêntica relação a/l, mas diferente percentagem de substituição 
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de areia siliciosa tradicional por agregado calcário (0%, 50%, 75% e 100%) e ainda 1 composição 

tradicional com 100% agregado silicioso de inferior relação a/l, foram ensaiadas aos 120 dias de idade 

no que respeita à resistência à flexão e à compressão, profundidade de carbonatação, porosidade 

aberta, massa volúmica aparente, velocidade de propagação de ultrassons e módulo de elasticidade 

dinâmico. A idade de ensaio foi definida de modo a que as argamassas fossem ensaiadas em 

condições carbonatadas. Para duas das composições selecionadas foram também realizados ensaios 

de determinação do módulo de elasticidade estático. Na Figura 3.1 apresenta-se o plano de ensaios 

definido para a caracterização das argamassas no estado endurecido. 

 

Tabela 3.1 – Plano de ensaios para caracterização das argamassas no estado endurecido 

 Provete 
Nº de 

provetes por 
composição 

Composições 
ensaiadas 

Cura Idade 

Ultrassons e 
módulo de 
elasticade 
dinâmico  

Prisma de 
argamassa 

160x40x40mm 
3 

5 

Câmara 
seca 

(T=20ºC; 
HR=50%) 

 

120 dias 
 

Flexão 
Prisma de 
argamassa 

160x40x40mm 
3 

Compressão 
Meio prisma de 

argamassa 
80x40x40mm 

3 

Profundidade 
de 

carbonatação 

Meio prisma de 
argamassa 

80x40x40mm 
3 

Porosidade e 
massa 

volúmica 

Meio prisma de 
argamassa 

80x40x40mm 
3 

Módulo de 
elasticidade 

estático 

Prisma de 
argamassa 

160x40x40mm 
3 2 150 dias 

Tração axial 
Cubo de 

argamassa 
40x40x40mm 

5 2 150 dias 

Aderência 
Cubo de resina e 

argamassa 
40x40x40mm 

5 2 

Câmara 
acelerada 
(T=23ºC; 
HR=60%) 

 

 

Numa outra etapa avaliou-se a influência da incorporação de agregado calcário na evolução das 

características mecânicas e da porosidade das argamassas ao longo do tempo. Neste caso, foram 

consideradas apenas duas das misturas inicialmente definidas (com 100% e 50% de agregado 

calcário), que foram ensaiadas aos 28, 60, 90 e 120 dias de idade, tendo em consideração os mesmos 

ensaios de caracterização mecânica anteriormente referidos (resistência à flexão e à compressão, 

porosidade aberta, massa volúmica aparente e espessura carbonatada). 

 

De modo a proceder a uma melhor avaliação da qualidade da qualidade da ligação agregado-pasta 

nas argamassas produzidas com os diferentes tipos de agregado, foram ainda realizados ensaios 

complementares de tração axial e de aderência. Estes ensaios permitem complementar uma primeira 



21 
 

análise da qualidade de aderência agregado-pasta realizada com base nos ensaios de caracterização 

da resistência mecânica e de determinação do módulo de elasticidade. Os ensaios de tração axial 

foram realizados em provetes cúbicos, tendo em conta apenas duas composições de argamassa, com 

50% e 100% de substituição de areia siliciosa por areia calcária, respetivamente. Os ensaios de 

aderência foram realizados em provetes não convencionais que permitissem analisar a aderência 

agregado-pasta. Uma descrição detalhada dos vários ensaios referidos é apresentada em 3.9.  

 

3.2. Constituintes das argamassas 
 
3.2.1. Agregados 

 
Para a realização do trabalho experimental foram utilizados dois tipos de agregados finos, 

nomeadamente, areias de natureza siliciosa e areias de natureza calcária. 

 

A mistura de natureza siliciosa era compostas por dois tipos de areia roladas naturais provenientes de 

Pinhal: uma areia fina de dimensão 0/2 (SF) e uma areia grossa de dimensão 0/4 (SG). As areias foram 

ambas fornecidas pela empresa Soarvamil (Figura 3.1). A areia fina era uma areia homogénea branca 

com ausência de matéria orgânica e elementos argilosos. Apresentava grãos maioritariamente de 

quartzo de forma sub-esférica a ligeiramente angulosa. A areia grossa era uma areia limpa amarelada, 

evidenciando também ausência de matéria orgânica. Apresentava granulometria extensa e 

heterogeneidade na forma dos grãos de quartzo e feldspato, com configuração desde arredondada a 

angulosa. Em anexo (Anexo A e B) apresentam-se as fichas técnicas das areias siliciosas utilizadas. 

 

 
Figura 3.1 – Areias siliciosas (SG à esquerda e SF à direita) 

 

Através da mistura das duas areias siliciosas procurou-se obter uma mistura final com uma 

granulometria extensa, de forma a otimizar a sua compacidade granular. Neste sentido, a proporção 

de cada areia na mistura siliciosa final foi definida com base num estudo prévio em que se determinou 

a baridade para diferentes percentagens de cada uma delas.  

 

O ensaio para determinação da baridade consiste no enchimento de um recipiente com volume 

conhecido (V), sem compactação, de acordo com a norma NP EN 1097-3 (IPQ, 2002). Foi utilizado um 

balde com capacidade de 1 dm3 cuja massa, com este vazio e seco foi inicialmente determinada (m1). 
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Encheu-se a totalidade do balde com as misturas previamente homogeneizadas, tentando-se limitar a 

segregação ao realizar o respetivo enchimento. Com o recipiente cheio, nivelou-se a superfície com 

uma régua, sem compactar, e pesou-se o conjunto (m2). A baridade foi obtida pelo quociente entre a 

massa do material pelo volume por este ocupado, de acordo com a Eq. (5). 

 

 Baridade =  
m2 − m1

V
 [kg/m3] (5) 

 

Assim, tendo por base o procedimento indicado na norma NP EN 1097-3 (IPQ, 2002) foram obtidos os 

valores indicados na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Baridades das misturas com diferentes percentagens de cada areia siliciosa 

Mistura 
Baridade 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

70% SG e 30% SF 1663 

60% SG e 40% SF 1686 

50% SG e 50% SF 1676 

40% SG e 60% SF 1675 

30% SG e 70% SF 1643 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3.2, considerou-se a produção das argamassas 

com 40% SF e 60% SG. 

 

As areias de origem calcária foram adquiridas na Areipor – Areias Portuguesas, Lda, sendo constituídas 

por dois tipos de areias britadas provindas de calcários de precipitação, uma com dimensão nominal 

0/4mm (Tipo 6), e outra com partículas de dimensão 0/1mm (Tipo 0) apresentadas na Figura 3.2. No 

Anxo C e Anexo D encontam-se as respetivas fichas técnicas. 

 

 
Figura 3.2 – Areias calcárias adquiridas (Areipor, s.d.) 

 
Figura 3.3 - Mistura final de agregado calcário utilizada 

nas argamassas  

 

De acordo com a declaração de desempenho do fornecedor, o calcário de origem caracteriza-se como 

“rijo e pouco poroso”. As propriedades principais destas areias apresentam-se Tabela 3.3, com os 

valores de acordo com as fichas técnicas facultadas pelo fornecedor.  
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Tabela 3.3 – Propriedades das areias calcárias 

 

Propriedades físicas Propriedades químicas 

Baridade 
(kg/m3) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Diâmetro 
médio 
(mm) 

Carbonato 
de cálcio 

(%) 

Carbonato de 
magnésio 

(%) 

Óxido de 
cálcio 
(%) 

Tipo 6 1530 2720 2,80 96,0 ± 3 1,1 ± 0,2 54,4 ± 2 

Tipo 0 1550 2720 0,30 96,0 ± 3 1,1 ± 0,2 54,4 ± 2 

 

As propriedades foram semelhantes para ambas as areias calcárias, com exceção no que se refere à 

sua granulometria. As areias apresentam na sua constituição percentagens de carbonato de cálcio 

superiores a 93, correspondendo a uma areia calcária calcítica. Contrariamente às areias siliciosas, 

estas areias são obtidas por britagem resultando em partículas que se caracterizam por apresentarem 

forma angulosa e superfície irregular.  

 

Na Tabela 3.4 apresentam-se os valores de massa volúmica e baridade das areias e ainda da cal aérea 

utilizadas no trabalho experimental, determinados de acordo com as normas NP EN 1097-6 (IPQ, 2002) 

e NP EN 1097-3 (IPQ, 2002), respetivamente.  

 

Tabela 3.4 – Massa volúmica e baridade dos materiais utilizados no trabalho 

Material 
Massa volúmica 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

Baridade 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

SG 2630 1681 

SF 2640 1674 

Tipo 6 2720 1530 

Tipo 0 2720 1550 

Cal aérea 2200 675 

 

As areias de natureza calcária adquiridas apresentavam granulometrias distintas da areia siliciosa, pelo 

que foi necessário proceder a correções na mistura de areias de modo a que apresentasse 

granulometria semelhante à da areia siliciosa de referência. A compatibilização da granulometria das 

duas areias evita que este parâmetro influencie de forma significativa a interpretação dos resultados, 

que têm por objetivo analisar o efeito do tipo de agregado no comportamento mecânico das 

argamassas. Para tal, foi necessário subdividir as areias calcárias em diferentes frações 

granulométricas, de acordo com a série de peneiros especificada na EN 933-2 (CEN, 1995). Assim, as 

partículas foram separadas nas seguintes frações granulométricas:  

 ≤ 0,125 mm  

 0,125 – 0,250 mm 

 0,250 – 0,5 mm 

 0,5 – 1,0 mm  

 1 – 2 mm 

 2 – 4 mm 
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 A divisão granulométrica das areias foi efetuada de acordo com a EN 933-1 (CEN, 1997), com a coluna 

formada com os peneiros de aberturas normalizadas mencionadas acima. O ensaio realiza-se através 

da colocação de uma amostra seca do agregado na coluna de peneiros, com o de maior abertura em 

cima até ao de menor em baixo, com uma tampa e um fundo. Colocou-se o conjunto no agitador de 

peneiros que foi ligado durante alguns segundos (Figura 3.4). Concluída a agitação, retirou-se o peneiro 

de cima, correspondente ao de maior abertura, e agitou-se manualmente para um outro fundo (Figura 

3.5). Transferiu-se todo o material que passou para esse fundo para o peneiro seguinte na coluna e 

repetiu-se o procedimento para todos os peneiros, registando-se a massa de material retida em cada 

um e no fundo. 

 

 
Figura 3.4 – Coluna de peneiros 

no agitador 

 
Figura 3.5 – Material para 

peneiração manual 

 

A proporção de areia calcária a adotar em cada uma das frações referidas foi assim determinada tendo 

por base a curva granulométrica de referência, apresentada na Figura 3.6, relativa à mistura de areias 

siliciosas obtida experimentalmente. Na Tabela 3.5 resumem-se as granulometrias finais adotadas para 

cada uma das areias utilizadas no presente estudo, que tal como pretendido, apresentam curvas 

semelhantes.  

 
Tabela 3.5 - Granulometria das areias utilizadas na produção das argamassas 

Abertura do 
peneiro  

(mm) 

Material que 
passa - AS 

(%) 

Material que 
passa - AC 

(%) 

4,0 100,0 100 

2,0 93,3 93 

1,0 74,1 74 

0,5 39,7 40 

0,250 8,4 8 

0,125 0,7 1 

 

Refira-se que apesar de ambas as areias apresentarem granulometrias idênticas a baridade das areias 

calcária foi inferior às misturas de areia siliciosa (Tabela 3.4). Isso justifica-se pela forma mais irregular 

do agregado calcário britado, que dificulta a organização das partículas e a compactação das misturas. 
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Por oposição, as areias naturais siliciosas são constituídas essencialmente por grãos de forma 

arredondada, facilitando o arranjo entre partículas.  

 

 
Figura 3.6 – Curva granulométrica de referência das areias 

 

Para formulação das argamassas os agregados foram previamente secos em estufa (T=100 ± 5°C) até 

massa constante e posteriormente guardadas em barricas (Figura 3.7), de modo a preservar as 

mesmas condições ao longo da campanha. Considerou-se massa constante quando, em pesagens 

sucessivas a amostra com pelo menos 1h de intervalo, não se verificou uma diferença na massa 

superior a 0,1%. Regra geral, isso confirmava-se ao fim de 48h na estufa para os agregados utilizados. 

 

 
Figura 3.7 – Barricas para armazenamento do material durante 

o trabalho experimental 

 

3.2.2. Ligante 

 
Na formulação das várias argamassas utilizou-se o mesmo ligante, nomeadamente uma cal aérea 

cálcica distribuída na forma hidratada em sacos de 22 kg (Figura 3.8), com a ficha técnica apresentada 

no Anexo E. 

 

A cal área adquirida é classificada de acordo com a EN 459-1 (IPQ, 2011) como CL 80–S. De acordo 

com a norma, os requisitos químicos para esta cal cálcica são apresentados na Tabela 3.6, com os 
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valores apresentados referidos ao produto após subtração do seu teor de água livre e de água 

adsorvida. 

 

Tabela 3.6 – Requisitos químicos da cal cálcica  (IPQ, 2011) 

 
Valores em % em massa 

CaO + MgO MgO CO2 SO3 Cal disponível 

CL 80 ≥ 80 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 2 ≥ 65 

 

 

Figura 3.8 - Cal aérea utilizada no trabalho experimental 

 

A cal apresenta um teor mínimo de 80% de óxido de cálcio e óxido de magnésio. Depois de aberto o 

saco original, a cal foi armazenada em sacos isolantes no interior de barricas idênticas às utilizadas 

para guardar os agregados (Figura 3.7). Para a baridade e massa volúmica da cal consideraram-se os 

valores indicados na Tabela 3.4. A massa volúmica não foi determinada experimentalmente, tendo sido 

definida com base em valores correntemente considerados para este tipo de ligante (Tabela 3.4) 

 

3.2.3. Água de amassadura 

 
Para a amassadura utilizou-se água potável proveniente da rede de abastecimento pública da cidade 

de Lisboa. A dosagem de água adotada nas misturas foi definida com base na trabalhabilidade 

pretendida para as misturas e o processo associado detalha-se na secção seguinte, 3.3. 

 

3.3. Formulações estudadas 
 
Foram formulados 5 tipos de argamassas com o mesmo traço em volume, mas com diferente 

composição dos agregados. Neste caso, foram consideradas diferentes percentagens relativas de areia 

calcária, em substituição da areia de natureza siliciosa de referência, nomeadamente: 0%; 50%; 75%; 

100%.  
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A nomenclatura das diferentes argamassas estudadas durante a campanha experimental foi definida 

de acordo com a percentagem de areia calcária presente no total de agregado da mistura, 

nomeadamente: 

 C100 com 100% de areia calcária 

 C75 com 75% de areia calcária  

 C50 com 50% de areia calcária 

 C0A e C0E com 0% de areia calcária 

 

Para os ensaios de módulo de elasticidade estático, caracterização mecânica a diferentes idades e 

ensaios de tração axial foram apenas consideradas as argamassas de composição C100 e C50. 

 

Na Tabela 3.7 resumem-se as composições adotadas para cada uma das argamassas estudadas no 

presente trabalho.  De modo a avaliar a influência do tipo de agregado, as argamassas foram 

produzidas com igual tipo de ligante, relação a/l e traço volumétrico, tendo também sido sujeitas a 

condições idênticas de produção e cura. 

 

Tabela 3.7 – Características gerais das argamassas estudadas 

Argamassa 
Relação 

a/l 

Constituição do agregado (%) 

Ligante 
Traço 

Volumétrico 
(Cal : AC : AS) 

Areia 
calcária (AC) 

Areia 
siliciosa (AS) 

C100 

1,25 

100 0 

CL 80 

1 : 2,5 : 0 

C75 75 25 1 : 1.25 : 1.25 

C50 50 50 1 : 1.25 : 1.25 

C0A 0 100 1 : 0 : 2,5 

C0E 1,05 0 100 1 : 0 : 2,5 

 

O traço volumétrico adotado nas argamassas foi de 1:2,5, correspondente à proporção entre o volume 

aparente de ligante e de agregado. O traço adotado enquadra-se no intervalo de valores que são 

observados nas camadas de regularização de rebocos de edifícios antigos, aplicadas junto aos 

suportes (Nogueira, et al., 2016; Rodríguez-Navarro, 2004). Para a produção das argamassas foi 

necessário converter o traço volumétrico para o traço ponderal, tendo por base os valores de baridade 

da cal e das areias, indicados na Tabela 3.4, 

 

A relação a/l adotada para C100, C75, C50 e C0A foi de 1,25, procurando isolar-se o tipo de agregado 

como variável a influenciar os resultados. Este valor foi definido tendo por base a realização prévia de 

misturas experimentais com o objetivo de se atingirem argamassas de consistência normal, com 

valores de espalhamento de 160  15 mm (de acordo com método referido em 3.8.1).  

 

Basicamente, foram inicialmente produzidas amassaduras experimentais para duas argamassas, uma 

constituída por 100% AS (C0A) e outra por 100% AC (C100), obtendo-se desta forma os valores 
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extremos de espalhamento a atingir nas argamassas. A quantidade de água foi progressivamente 

alterada até que se obtivessem espalhamentos compreendidos no intervalo referido (Figura 3.9). 

Posteriormente, ensaiaram-se de forma análoga as restantes misturas previstas no plano inicial de 

trabalhos e adotou-se a relação a/l de 1,25. Considera-se que para a gama de consistências 

considerada, são asseguradas adequadas condições de trabalhabilidade e de aplicabilidade das 

argamassas em soluções de rebocos. 

 

 
Figura 3.9 – Definição de relação a/l com base num estudo prévio de acerto do espalhamento  

 

No entanto, devido às diferentes características de cada tipo de agregado utilizado, foi necessário 

adotar um intervalo alargado para os valores de consistência das argamassas, levando a condições 

diferenciadas que podem influenciar o seu desempenho após compactação. Nesse sentido, para ter 

em conta a influência desse parâmetro, foi também produzida uma argamassa de referência com 

apenas incorporação de areia siliciosa, mas menor relação a/l, de modo a apresentar consistência 

semelhante à verificada para a composição da argamassa com 100 % de areia calcária no estudo 

prévio (145  5 mm). Essa argamassa de referência, de designação de C0E, foi produzida com relação 

a/l 1,05. 

 

3.4. Produção das argamassas 

As argamassas foram produzidas de acordo com o especificado na EN 1015-2 (CEN, 2002). Para tal 

utilizou-se uma misturadora automática, que cumpre as velocidades e os tempos de rotação referidos 

na respetiva norma (Figura 3.10). 

 

 
Figura 3.10 – Misturadora automática utilizada no trabalho experimental 

 

C100 C0A C0E 
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Depois da pesagem dos constituintes necessários para cada composição, o procedimento inicia-se 

com a introdução da cal e da água no balde da misturadora, preferencialmente por esta ordem. Liga-

se a misturadora em movimento lento (140rpm ±  5rpm) durante 30 segundos, após o qual se adicionam 

os agregados mantendo-se a rotação referida. A inclusão dos agregados no balde é feita num intervalo 

de 30 segundos e a ordem pela qual estes são introduzidos deve ser do mais grosseiro para o mais 

fino. Após a junção dos agregados na misturadora o movimento de rotação altera-se para rápido 

(285rpm ± 5 rpm), mantendo-se durante 30 segundos. Em seguida, a mistura é interrompida, remove-

se a argamassa aderente nas paredes da cuba com o auxílio de uma espátula e deixa-se repousar a 

argamassa durante 75 segundos, cobrindo-se o recipiente com um pano húmido. Por fim, liga-se 

novamente a misturadora no movimento rápido durante mais 60 segundos, concluindo-se o processo.  

 

3.5. Produção dos provetes de argamassa 
 
Para a realização dos ensaios de caracterização definidos no plano de ensaios produziram-se dois 

tipos de provetes de argamassa, conforme apresentado no plano de ensaios exposto na secção 3.1: 

provetes prismáticos de 160x40x40 mm a utilizar nos ensaios de  caracterização mecânica 

(compressão e tração por flexão, módulo de elasticidade) e de avaliação da porosidade das 

argamassas; provetes cúbicos de 40mm de aresta destinados aos ensaiados de tração axial para 

caracterização da aderência agregado-pasta. 

 

Os provetes prismáticos foram produzidos de acordo com o procedimento indicado na EN 1015-2 (CEN, 

2002). Para a produção destes provetes foram utilizados moldes metálicos que possibilitam a 

moldagem de três prismas com as dimensões referidas (Figura 3.11) e o equipamento indicado na 

Figura 3.12, tendo em conta o definido na EN 1015-2 (CEN, 2002).  

 

 
Figura 3.11 – Molde, alongas e espátulas para produção 

dos provetes 

 
Figura 3.12 – Aparelho de compactação 

 

Após aplicação de óleo descofrante e depois de posicionar o molde no aparelho de compactação, 

procede-se à moldagem dos prismas em duas camadas, sendo cada uma delas sujeita a 60 pancadas 

na mesa de compactação.  

 

Após a moldagem dos provetes, os moldes foram transportados para uma câmara com ambiente 

controlado de 50  5% de humidade relativa, onde permaneceram em cura condicionada até à idade 
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de desmoldagem (Figura 3.13). Após a desmoldagem, os provetes foram mantidos na mesma câmara 

até à data dos respetivos ensaios. 

 

 
Figura 3.13 – Desmoldagem dos provetes  

 

Para produção dos provetes cúbicos de argamassa foram utilizados moldes que que permitem a 

execução simultânea de 5 provetes (Figura 3.14), cada um de dimensão 40x40x40mm, representados 

na Figura 3.15.  

 

 
Figura 3.14 - Molde e varão metálico para compactação 

 
Figura 3.15 – Provetes cúbicos depois de desmoldados 

 

Para a produção dos respetivos provetes foi, em geral, adotado o procedimento referido na EN 1015-

11 (CEN, 1999). Analogamente à metodologia adotada para a execução dos provetes prismáticos, a 

superfície interior dos moldes foi previamente untada com óleo descofrante. Ao contrário do realizado 

para os provetes prismáticos, neste caso, a compactação foi efetuada também em duas camadas, mas 

cada uma delas foi compactada manualmente por apiloamento. Neste caso, realizado através de 25 

pancadas de um pilão metálico (Figura 3.14). A desmoldagem e cura dos provetes seguiu a mesma 

metodologia descrita para os prismas de argamassa.  

 

3.6. Produção dos provetes para ensaios de aderência 
 
Os provetes destinados aos ensaios de aderência pasta-agregado foram produzidos em duas fases. 

Inicialmente, foram produzidos provetes prismáticos de aproximadamente 160x40x20mm com resina 

epoxídica, recorrendo-se aos mesmos moldes metálicos utilizados na produção das argamassas 
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(secção 3.5). Para tal, introduziu-se resina nos moldes, formando-se uma camada com 

aproximadamente 2 cm de espessura. Quando a resina apresentava viscosidade adequada 

adicionaram-se partículas selecionadas das areias calcárias e siliciosas, de modo a ficarem retidas na 

superfície da resina (Figura 3.18). Após cerca de 24 horas, estes provetes foram desmoldados e 

serviram de base à produção dos provetes realizados em segunda fase. Cada prisma de resina 

endurecida foi seccionado em 4 provetes de base quadrada de 40 mm de aresta.  

 

Na segunda fase foi então aplicada uma camada de argamassa de cal aérea, com aproximadamente 

2 cm de espessura, sobre os provetes endurecidos de resina. A compactação da camada de argamassa 

de cal, de igual composição à adotada na execução dos provetes de argamassa C100, foi compactada 

manualmente por apiloamento (Figura 3.21). Após cura na câmara seca e desmoldagem aos 7 dias 

(Figura 3.16), os provetes foram carbonatados na câmara de carbonatação acelerada, para 5% de 

concentração de CO2. As duas camadas de materiais diferentes foram produzidas em separado uma 

vez que o corte mecânico dos provetes com as duas camadas seria dificultado ou impossibilitado pela 

fraca resistência das argamassas do estudo sem que se comprometesse a integridade dos provetes.  

 

 

Figura 3.16 - Provetes finais, com a camada de argamassa endurecida 

 

O procedimento completo para obtenção dos provetes finais é detalhado em seguida: 

1. Misturar 50g de resina com 5g de endurecedor e mexer continuamente durante 2 minutos, no 

mínimo, até que se verifique a total mistura dos componentes; 

2. Encher uma divisão do molde com a mistura de resina, aproximadamente até meia altura, 

(Figura 3.17); 

3. Aguardar que a mistura adquira viscosidade suficiente para garantir que os agregados não 

sedimentam na base dos moldes, processo que deverá demorar, no mínimo, 2h30 para a resina 

utilizada; 

4. Colocar os agregados, com o auxílio de uma pinça, de modo a que fiquem posicionados 

conforme ilustrado na Figura 3.18 e esperar pelo menos 12h para que ocorra a reação da 

resina;  

5. Desmoldar os provetes; 

6. Com recurso a serra circular cortar cada prisma de resina em 4 prismas de dimensão 

40x40x20mm (Figura 3.19); 
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7. Produzir a argamassa para a camada superior (de acordo com o procedimento apresentado 

em 3.5);  

8. Colocar os provetes nos moldes de secção quadrada (Figura 3.20); 

9. Colocar uma camada da argamassa fresca sobre os provetes endurecidos de resina, com uma 

espessura aproximada de 2 cm, até encher o molde até ao topo; 

10. Compactar a camada com o pilão metálico, devendo dar-se as pancadas necessárias para que 

a compactação seja uniforme e atinja toda a superfície (Figura 3.21); 

11. Alisar a superfície com a espátula (Figura 3.22); 

12. Colocar os moldes na câmara seca e esperar 7 dias para que possam ser desmoldados (Figura 

3.16). Após desmoldar, colocar os provetes na câmara de cura acelerada até se garantir 

carbonatação em toda a sua espessura  

 

 
Figura 3.17 - Colocação da resina até meia altura, 

depois de colocar vaselina na superfície 

 
Figura 3.18 -  Execução do prisma de resina com 

incorporção do agregado (calcário à esquerda e 

silicioso à direita) 

 
Figura 3.19 - Bases de resina depois de seccionar o 

prisma de resina endurecido 

 
Figura 3.20 - Colocação das bases no molde para 

aplicação da argamassa 

 

Figura 3.21 - Compactação das camadas de 

argamassa com pilão 

 
Figura 3.22 - Alisamento da superfície 

  

Foram produzidos 5 provetes para cada tipo de agregado a analisar: 

 S1, S2, S3, S4 e S5 com inclusão de partículas de agregado silicioso 

 C1, C2, C3, C4 e C5 com inclusão de partículas de agregado calcário 
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A seleção dos agregados a incluir nos provetes foi efetuada através de peneiração prévia das areias 

utilizadas na formulação das argamassas, passando uma amostra de cada através do peneiro com 

malha de dimensão 4 mm. As partículas retidas no peneiro referido foram selecionadas e utilizadas na 

execução dos provetes de resina. Desse modo procurou-se considerar apenas as partículas de 

agregado de maior dimensão, por forma a garantir uma superfície de contacto agregado-pasta mais 

elevada.  

 

A resina utilizada na execução dos provetes (Figura 3.23) foi fornecida pela empresa Presi, com 

designação MA2+ e com as características resumidas na Tabela 3.8 e apresentadas no Anexo F. 

 

 
Figura 3.23 - Resina e endurecedor utilizados na produção dos provetes 

 

Tabela 3.8 – Características da resina (Presi, 2015) 

Designação 
Tempo de 

polimerização 
(h) 

Temperatura máxima 
da reação 

(ºC) 
Dureza 

MA2+ 12 30 62ShoreF 

 

Os provetes finais foram ensaiados quando as camadas superiores de argamassa se apresentavam 

carbonatadas em toda a sua espessura. Para que fosse feito esse controlo, produziu-se um prisma 

com argamassa da mesma mistura que foi previamente testado na câmara de carbonatação. Para que 

a carbonatação ocorresse de forma unidirecional, as faces de menor dimensão do prisma foram 

isoladas com resina epóxi como ilustrado na Figura 3.24.  

 

 
Figura 3.24 – Provete para controlo da carbonatação nas camadas de argamassa dos provetes com base de resina 

 

O provete foi secionado em períodos definidos e a profundidade de carbonatação medida pelo teste de 

fenolftaleína. Depois de cada secionamento, caso não se verificasse que o provete estaria totalmente 
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carbonatado, a face exposta seria novamente pintada com a resina e o prisma recolocado na câmara 

de carbonatação acelerada, garantindo as mesmas condições iniciais. 

 

3.7. Condicionamento dos provetes 

 
Após a conclusão do processo de moldagem dos provetes de argamassa, os moldes foram 

armazenados numa câmara “seca” de ambiente controlado, com cerca de T=20°C ± 5° C e 

HR=50% ± 5%. Os moldes permaneceram 7 dias no interior de um saco de polipropileno na câmara e 

mais 7 dias no interior da câmara sem proteção. Concluído esse período, quando os provetes já tinham 

adquirido resistência suficiente, foram desmoldados recorrendo-se a um martelo de borracha para 

facilitar o processo. Depois de desmoldar, os provetes permaneceram na câmara seca até ao momento 

em que foram ensaiados. Mantiveram-se os provetes na posição horizontal e elevados com o apoio de 

calços, de modo a facilitar o desenvolvimento de carbonatação uniforme nos provetes (Figura 3.25).  

 

 
Figura 3.25 – Provetes armazenados no interior da câmara de cura seca apoiados em calços  

 

Os provetes destinados aos ensaios de aderência, com base de resina e camada superior de 

argamassa, foram inicialmente armazenados na câmara seca durante os 14 dias até adquirirem 

resistência suficiente para serem desmoldados. Posteriormente os provetes foram transportados para 

a câmara de carbonatação acelerada onde permaneceram até à data dos ensaios previstos (Figura 

3.26). A câmara de carbonatação apresentava um ambiente condicionado de 60 ± 5% de humidade 

relativa e 23ºC ±  5° C de temperatura. 

 

 
Figura 3.26 – Câmara de carbonatação acelerada 

 

 



35 
 

3.8. Caracterização das argamassas no estado fresco 
 
A caracterização das argamassas no estado fresco foi realizada através dos ensaios normalizados para 

determinação do espalhamento, massa volúmica e retenção de água. 

 

3.8.1. Espalhamento  

 
O ensaio de espalhamento permite avaliar a consistência de argamassas no estado fresco através da 

determinação do diâmetro de espalhamento de acordo com o indicado na EN 1015-3 (CEN, 1999). O 

ensaio implica a utilização de uma mesa própria com capacidade de provocar quedas controladas de 

10 ± 2mm e um molde troncocónico de dimensões normalizadas (ϕ=100mm; h=60mm). Antes da 

realização do ensaio, o prato da mesa deve ser limpo e humedecido para que não se influencie os 

resultados e a argamassa deve ser remexida por forma a uniformizar a mistura. 

 

O procedimento inicia-se com a colocação do molde tronco cónico centrado no prato seguido da 

introdução da argamassa fresca até metade da altura deste e compactação dessa camada com 10 

pancadas, utilizando o pilão (Figura 3.27). O molde é depois completamente preenchido com a 

argamassa e é sujeito a nova compactação, idêntica à referida para a primeira camada. Depois de se 

retirar o excesso e se alisar o topo sem se compactar a argamassa, o molde é retirado com um 

movimento vertical (Figura 3.28). Aplicam-se 15 pancadas da mesa durante aproximadamente 15 

segundos e o diâmetro do espalhamento é medido com um paquímetro em duas direções ortogonais 

entre si (Figura 3.29). 

 

 
Figura 3.27 – Compactação 

 
Figura 3.28 – Retirar o 

molde 

 
Figura 3.29 – Medição do 

espalhamento 

 

A avaliação da consistência com base no ensaio e nos espalhamentos registados é feita de acordo 

com a Eq. (6): 

 

 Espalhamento =  
Dmed − 100

100
x 100 [%] (6) 

 

Em que Dmed  corresponde à média dos dois diâmetros ortogonais medidos no ensaio para cada 

amassadura. 
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3.8.2. Massa volúmica aparente 

 
A massa volúmica aparente no estado fresco foi determinada recorrendo ao procedimento especificado 

na norma EN 1015-6 (CEN, 1998). O ensaio consiste no enchimento de um recipiente de volume 

conhecido com uma amostra de argamassa no estado fresco e determinação da massa existente com 

o recipiente cheio em condições de compactação normalizadas. 

 

A realização do ensaio pressupõe a utilização de um recipiente com volume conhecido (V). Neste 

trabalho, utilizou-se um recipiente com capacidade de 1 dm3 de massa (m1). Em seguida enche-se o 

recipiente em duas camadas, sendo cada uma delas compactada elevando-se o recipiente cerca de 

3 cm sobre uma mesa e deixando-o cair sobre esta 10 vezes da mesma altura (Figura 3.30). O 

recipiente deve ser inclinado em lados alternados ao longo do processo para garantir uma compactação 

uniforme. Concluído o procedimento, caso se verifique que o recipiente não esta totalmente cheio, 

completa-se o enchimento com a argamassa fresca e alisa-se a superfície com a colher de pedreiro. O 

exterior do recipiente é posteriormente limpo com um pano e pode ser determinada a massa deste com 

a argamassa (m2) (Figura 3.31).  

 

 
Figura 3.30 – Elevação do 

recipiente sobre a mesa 

 
Figura 3.31 – Determinação da 

massa do recipiente cheio 

 

A massa volúmica aparente no estado fresco (MVA) é determinada de acordo com a Eq. (7): 

 

 MVA =  
m2 − m1

V
  [kg/m3] (7) 

 

Da determinação de MVA pode ser determinada uma estimativa do volume de vazios (Vv) pela Eq. (8), 

em que o volume dos constituintes pode ser determinado de acordo com as quantidades incluídas na 

mistura e a respetiva massa volúmica de acordo com os valores da Tabela 3.4 e em que Vargamassa 

corresponde a 1dm3: 

 

 Vv  =  
Vargamassa − ∑ Vconstituintes

Vargamassa

x100 [%] (8) 
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3.8.3. Retenção de água  

 
O ensaio para determinar a capacidade de retenção de água das argamassas é descrito na EN 1015-

8 (CEN, 1998). Com este ensaio pretende-se estudar a capacidade inicial de retenção de água das 

argamassas, expressa em percentagem da massa de água contida na amostra inicial. Para a realização 

do ensaio é necessário um molde cerâmico (ϕ=100 ± 5 mm e h=25 ± 1 mm), 8 folhas de papel de filtro 

com uma espessura aproximada de 2 mm, gaze de algodão, uma placa de vidro e um peso com 2 kg 

(Figura 3.32).  

 

 
Figura 3.32 – Material necessário para realização do ensaio de retenção 

 

O ensaio inicia-se com a determinação da massa do molde cerâmico vazio e seco, e em separado, do 

conjunto das 8 folhas de papel de filtro secas (mi). Enche-se completamente o molde cerâmico com a 

argamassa fresca, alisando-se a superfície no final, determinando-se em seguida a massa do recipiente 

cheio com a argamassa (Figura 3.33). Sobre o recipiente cheio colocam-se duas gazes de algodão, 

que impedem a passagem de material sólido, e sobre estas colocam-se as 8 folhas de papel de filtro, 

cuja massa seca foi anteriormente determinada. Faz-se a inversão imediata do conjunto sobre uma 

superfície plana (no caso utilizou-se uma placa de vidro) e sobre este conjunto coloca-se uma massa 

de 2 kg, que permanece nessas condições durante um período cronometrado de 5 minutos (Figura 

3.34). Findo o intervalo de tempo referido, inverte-se o molde para posição inicial e determina-se a 

massa das folhas de papel de filtro no final do ensaio (mf) (Figura 3.35). 

 

 
Figura 3.33 – Molde 

cerâmico com a argamassa 

 
Figura 3.34 – Inversão do 

conjunto 

 
Figura 3.35 – Pesagem das 

folhas de papel de filtro no 

final 
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A determinação da capacidade de retenção de água de cada mistura é determinada pela Eq. (9), em 

que m1 corresponde à massa de água que passou para as folhas de papel de filtro proveniente da 

argamassa no final dos 5 minutos, correspondente a (mf − mi), e em que m2 representa a quantidade 

de água existente na amostra de argamassa utilizada no ensaio: 

 

 R =
m2 − m1

m2

x 100 [%] (9) 

 

3.9. Caracterização das argamassas no estado endurecido 

 
3.9.1. Velocidade de propagação de ultrassons  

 
A determinação da velocidade de propagação de ultrassons permite aferir de forma indireta as 

características de porosidade, homogeneidade e rigidez das argamassas. 

 

O ensaio foi realizado de acordo com a EN 12504-4 (CEN, 2004). Para realizar o ensaio é necessário 

um transdutor emissor, que emite uma onda ultrassónica através do provete para um outro transdutor 

recetor que a regista. O aparelho utilizado, da Pundit, permite leituras do tempo de propagação da onda 

ultrassónica com cerca de 0.1 s de precisão. Os provetes foram medidos através do método direto, 

conforme ilustrado na Figura 3.36. O método direto permite a medição dos resultados com maior rigor 

e garante uma maior fiabilidade das conclusões que são extraídas. Para cada provete, foram efetuadas 

2 medições com os transdutores trocados entre faces.  

 

 
Figura 3.36 - Método direto para determinação da velocidade de 

propagação de ultrassons 

 

3.9.2. Resistência à flexão e à compressão  

 
Os ensaios para caracterização da resistência mecânica das argamassas foram realizados de acordo 

com a norma EN 1015-11 (CEN, 1999), que visa a determinação da resistência à tração por flexão dos 

prismas moldados seguido da resistência à compressão sobre os meios prismas resultantes do ensaio 

de flexão.  

 

Antes de cada ensaio procurou-se garantir a limpeza da superfície dos pratos e dos roletes em que se 

apoiam os provetes. A determinação da resistência à tração por flexão é executada inicialmente, 

ensaiando os provetes prismáticos previamente moldados com a idade pretendida. Deste ensaio 
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resultam dois meios prismas, cada um com dimensão aproximada de 80x40x40mm (Figura 3.37). Uma 

das metades destes prismas é posteriormente utilizado para determinação da espessura carbonata 

(capítulo 3.9.3), sendo em seguida ensaiado à compressão para determinação da tensão de rotura. O 

outro meio prisma é necessário para a realização do ensaio de porosidade aberta e de massa volúmica 

aparente no estado endurecido, descritos na secção 3.9.4. 

 

 
Figura 3.37 - Prensa para realização dos 

ensaios de flexão e de compressão 

 

Para o ensaio de flexão, coloca-se o provete prismático centrado e apoiado em dois roletes inferiores, 

que distam aproximadamente 100mm entre si, com o eixo da medida maior do prisma perpendicular a 

estes e com a face de enchimento perpendicular à direção de aplicação da carga (Figura 3.38). A força 

é aplicada lentamente através de um terceiro rolete, posicionado a meio vão do provete, até que ocorra 

a rotura (Figura 3.39). Para os provetes de cal aérea a velocidade de carga foi balizada entre 10N/s e 

50N/s.  

 

 
Figura 3.38 – Posicionamento do provetes para 

realização do ensaio de flexão 

 
Figura 3.39 – Rotura do provete à flexão 

 

A tensão de rotura à tração por flexão é dada pela equação Eq. (10). 

 

 σt = 1,5
Fmax,t . l

bh2
  [MPa] (10) 
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Em que l corresponde à distância entre os apoios inferiores, h à espessura do provete, b à largura do 

mesmo e Fmax,t à força máxima de rotura. 

 

Concluído este ensaio, coloca-se um meio prisma centrado no prato inferior da prensa para ser 

ensaiado à compressão (Figura 3.40). A força é aplicada até ocorrer a rotura dos provetes (Figura 3.41) 

e regista-se o valor da força máxima atingida no ensaio (Fmax,c).  

 

 
Figura 3.40 - Posicionamento do provete para 

realização do ensaio de compressão 

 
Figura 3.41 - Rotura do provete à compressão 

 

A tensão de rotura à compressão é dada pela equação Eq. (11), em Ac é a área da secção transversal 

do provete. 

 

 σc =
Fmax,c

Ac

  [MPa] (11) 

 

Para ambos os ensaios, as tensões de rotura são determinadas com aproximação às centésimas e o 

valor característico da tensão de rotura para uma dada idade e mistura é dado pela média dos valores 

obtidos em 3 provetes. 

 

3.9.3. Profundidade de carbonatação  

 
Para determinação da profundidade de carbonatação são utilizados os mesmos meios prismas que são 

utilizados no ensaio de resistência à compressão, antes de se realizar o mesmo e após o ensaio de 

flexão. O procedimento consiste em pulverizar a face de rotura de cada provete com solução de 

fenolftaleína e determinar a respetiva espessura carbonatada. 

 

A solução de fenolftaleína apresenta coloração rosada em ambientes com pH básico, o que permite a 

avaliação do desenvolvimento da carbonatação no provete. A reação de carbonatação ocorre do 

exterior para o interior do prisma e, associado à evolução da reação, ocorre uma redução do pH da 

argamassa, devido à formação de carbonato de cálcio. Assim, verifica-se uma alteração da coloração 
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para rosa na zona que ainda não carbonatou e que apresenta um pH básico. Desta forma, é possível 

distinguir e medir com um paquímetro a frente de carbonatação na secção dos provetes (Figura 3.42).  

Para cada meio prisma mediram-se as profundidades de carbonatação a partir de cada uma das quatro 

arestas, sendo posteriormente determinado o valor médio das respetivas medições. Como os provetes 

são de argamassas de cal aérea a solução utilizada é diluída, com uma concentração de 0.1%. 

 

 

Figura 3.42 – Alteração da coloração no centro dos provetes depois 

de pulverizados com a solução de fenolftaleína 

 

3.9.4. Porosidade e massa volúmica  

 
A porosidade de uma argamassa representa o quociente entre o volume de vazios e o volume de 

material sólido. A determinação da porosidade aberta e da massa volúmica foi feita em simultâneo, de 

acordo com os procedimentos descritos na RILEM I1.1 (RILEM, 1980) e RILEM I.2 (RILEM, 1980), 

respetivamente. Para a realização destes ensaios foram usados meios prismas que resultam do ensaio 

de determinação da resistência à tração por flexão, nomeadamente aqueles que não foram utilizados 

na determinação da espessura carbonatada e da resistência à compressão em cada idade e para cada 

mistura.  

 

A realização do ensaio implica a secagem prévia dos provetes em estufa (T=60°C ± 5ºC) durante 3 

dias ou até que se atinja massa constante. Em seguida, os provetes são colocados num exsicador com 

sílica gel e mantidos no interior deste até que estabilizem à temperatura ambiente. Quando tal se 

verificar, pesam-se os provetes (m1) e colocam-se num exsicador que estará ligado a uma bomba de 

vácuo (Figura 3.43). Reduz-se a pressão no interior do exsicador para -0,7bar, relativamente à pressão 

atmosférica, e mantem-se como tal durante 24 horas. Após esse período, introduz-se água no interior 

do exsicador através de uma mangueira, até que todos os provetes fiquem inteiramente submersos. 

Este procedimento deverá demorar, no mínimo, 15 minutos e deve-se manter o vácuo no interior do 

exsicador durante todo o processo. As condições de subpressão no interior do exsicador e de 

submersão dos provetes devem ser mantidas durante 24 horas. Terminado este intervalo de tempo, 

desliga-se a bomba de vácuo e os provetes devem ser mantidos submersos e à pressão atmosférica 

durante mais 24 horas no exsicador. Concluído esse período, os provetes são pesados recorrendo a 

uma balança hidrostática (m2) (Figura 3.44) e novamente pesados numa balança, depois de enxaguar 

a sua superfície com um pano húmido (m3) (Figura 3.45). 
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A determinação da massa volúmica aparente (MVA) e da porosidade aberta (Pab) é realizado através 

das expressões Eq. (12) e Eq. (13), respetivamente. 

 

 MVA =
m1

m3 − m2

 [kg/m3] (12) 

 
 

 Pab =
m3 − m1

m3 − m2

 x 100  [%] (13) 
 
 

 

 
Figura 3.43 – Exsicador ligado à 

máquina de vácuo com os 

provetes no interior 

 
Figura 3.44 - Pesagem 

hidrostática do provete 

 
Figura 3.45 – Pesagem do provete 

saturado 

 

Deve ser referido que, durante a realização deste ensaio, ocorreu perda parcial de algum material do 

provete, devido à própria natureza do ligante utilizado nas argamassas estudadas que, por apresentar 

uma resistência mecânica relativamente baixa, se torna suscetível a desagregação superficial. 

 

3.9.5. Módulo de elasticidade  

 
O módulo de elasticidade estático foi determinado em prismas de argamassa de dimensão 

160x40x40mm, com recurso à prensa INSTRON de capacidade de 250 kN (Figura 3.46). Neste caso, 

o módulo de elasticidade foi determinado a partir da curva tensão-deformação (σ-ε) obtida durante o 

ensaio. De acordo com a EN 1052-1 (CEN, 1998), o módulo de elasticidade de argamassas de cimento 

e de argamassas bastardas de cimento e cal pode ser determinado pelo declive da curva de tensão-

deformação para forças até 1/3 da força de rotura do material em análise. Devido à fraca coesão das 

argamassas de cal aérea e ao seu comportamento frágil e não linear, optou-se por fazer o estudo entre 

20% e 70% da força máxima (região identificada como sendo aproximadamente linear nas curvas σ-ε 

obtidas). 

 

A avaliação da deformação ao longo do ensaio foi feito com recurso a 2 defletómetros (Figura 3.47). 

Estes defletómetros permitem determinar o deslocamento relativo do prato inferior da INSTRON ao 
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longo do ensaio. Essa variação relaciona-se com a diminuição de altura do provete a partir do instante 

em que os provetes são tencionados. Neste caso utilizaram-se defletómetros CDP-10 da TML-Tokyo 

Sokki Kenkyujo Co., Ltd., com curso máximo de 10mm e sensibilidade de 0,001mm (Figura 3.48). A 

utilização de 2 defletómetros permite detetar e controlar eventuais excentricidade ocorridas nos 

provetes.  

 

 

Figura 3.46 - Esquema de ensaio para 

determinação do módulo de elasticidade 

 

 
Figura 3.47 - Montagem do 

ensaio 

 
Figura 3.48 - Defletómetro 

 

A determinação dos valores limite para realização do ensaio, entre 20% e 70% da força de rotura do 

material, implicou uma determinação prévia da resistência à compressão das argamassas a ensaiar 

(C100 e C50), tendo por base os valores médios obtidos no ensaio de provetes prismáticos com 120 

dias de idade (secção 3.9.2 acima). 



44 
 

Durante o ensaio utilizou-se uma célula de carga de 25kN para aumentar a precisão do ensaio, uma 

vez que os valores expectáveis para as tensões registadas são relativamente baixos, na ordem de 

1 MPa.  

 

A velocidade de ensaio foi de 0,3mm/min com a força a variar entre 20% e 70% da força de rotura. 

Foram efetuados 10 ciclos de carga e de descarga sucessivos, sendo que no final os provetes foram 

levados à rotura. Cada ciclo demorou aproximadamente 30 segundos. A estimativa do módulo de 

elasticidade estático correspondeu ao declive da recta tensão-deformação do último ciclo. 

 

3.10. Caracterização da aderência agregado-pasta 

 
3.10.1. Montagem dos ensaios 

 
Para avaliação da aderência entre os agregados e a pasta foram realizados ensaios de tração direta 

sobre provetes de argamassa e sobre provetes de resina e argamassa, conforme 3.5 e 3.6. Os provetes 

foram ensaiados no equipamento Lloyd LR50K da Lloyd Instruments (Figura 3.49). Durante os ensaios 

são registados os valores da deformação, em mm, e da força, em kN, até à rotura dos provetes.  

 

 
Figura 3.49 – Lloyd LR50K 

 

A preparação dos provetes para realização do ensaio implica a colagem de chapas metálicas em duas 

faces opostas de moldagem dos provetes de argamassa (Figura 3.50) ou, no caso dos provetes de 

resina, com uma chapa na base de resina e uma no topo da camada de argamassa. Estas chapas são 

usualmente utilizadas para a realização do ensaio de pull-off, para análise da aderência de camadas 

de revestimento. As chapas utilizadas na campanha experimental foram de secção quadrada de área 

igual a 40x40mm ou 50x50mm, que corresponde a uma dimensão no mínimo idêntica à das faces dos 

provetes. Para a colagem das chapas utilizou-se cola Araldite de dois componentes, tendo-se 

considerado 48h para o seu endurecimento. 
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Figura 3.50 - Preparação dos provetes de argamassa para o 

ensaio de tração axial 

 

O esquema de ensaio utilizado está ilustrado na Figura 3.51. Através de varões roscados, os provetes 

foram ligados diretamente à garra posicionada na base da prensa e indiretamente ligados à garra 

superior do equipamento. A ligação superior foi realizada com colocação intermédia de um olhal de 

modo a permitir a rotação e ajustamento do provete durante o ensaio. Desse modo, minimizam-se os 

efeitos de eventuais excentricidades resultantes do ensaio. No entanto, conforme será discutido em 

4.4, a realização rigorosa destes ensaios é uma tarefa bastante complexa, dificultando a garantia de 

tensões uniformes de tração na secção do provete, conforme desejável. 

 

 
Figura 3.51 - Montagem do ensaio de tração axial 

 

3.10.2. Ensaios de tração axial  

 
O ensaio de tração direta nos provetes de argamassa visa a determinação da resistência à tração axial 

das argamassas que entre outros fatores, depende da aderência agregado-pasta. Depois da montagem 

do ensaio de acordo com a Figura 3.51 os provetes foram conduzidos até à rotura (Figura 3.52) a uma 
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velocidade de ensaio de 0,20mm/min, para que a rotura ocorresse num intervalo não superior a 2 

minutos nem inferior a 30 segundos. Para cada mistura foram ensaiados 5 provetes com 150 dias de 

idade.  

 

 
Figura 3.52 – Rotura do provete à tração 

 

3.10.3. Ensaios de aderência agregado-pasta  

 
Ensaiaram-se 5 provetes de cada um dos tipos diferentes produzidos e já referidos, nomeadamente: 

S1, S2, S3, S4 e S5 com incorporação de partículas do agregado silicioso e C1, C2, C3, C4 e C5, em 

que foram introduzidas as partículas selecionadas da mistura da areia calcária. No entanto, só se 

conseguiram 3 resultados válidos para os primeiros e 2 para os últimos. 

 

Após preparação e montagem dos provetes de acordo com 3.10.1, aplica-se a carga de tração até à 

rotura para uma velocidade de ensaio de 0,20mm/min, de modo a que a rotura ocorresse num intervalo 

aproximado de 30 segundos. A rotura dos provetes deu-se pela zona de transição entre o agregado e 

a argamassa de cal e a resina e a argamassa, como observado na Figura 3.53.  

 

 
Figura 3.53 – Rotura do provete de aderência 

 

A tensão de rotura à tração determina-se pela Eq. (14). 

 

 σt =
Fa

Aag
 [MPa]  (14) 

Em que Fa corresponde à força máxima registada durante o ensaio e Aag é a área de superfície dos 

agregados em contacto com a argamassa.  

 



47 
 

Para a determinação de Aag procedeu-se ao seguinte procedimento:  

 realização de negativo da secção de corte com auxílio de moldes de plasticina. Os moldes em 

plasticina executaram-se pressionando o material contra os agregados da camada da resina 

após levar os provetes à rotura por tração (Figura 3.54). 

 

 
Figura 3.54 – Exemplo de um negativo de um molde para determinação da 

área de superfície dos agregados 

 

 Posteriormente, com auxílio destes moldes, fez-se a análise da topografia do molde com auxílio 

de um scanner EINSCAN-PRO da Shinings3D e com o software de modelação CATIA. 

 

 
Figura 3.55 - Modelo de um provete com curvas de nível 

 

 Após recolha dos dados topográficos, conforme indicado na Figura 3.55, para curvas de nível 

espaçadas de 0,1 mm, procede-se à determinação aproximada da área superficial do agregado 

com auxílio do programa Autocad. Para estimativa da área de superfície dos agregados em 

contacto com a argamassa endurecida, considerou-se um valor médio do perímetro delimitante 

do agregado entre curvas de nível sucessivas que foi multiplicado pela diferença de cota entre 

as respetivas curvas. A soma dos vários perímetros delimitantes que definem cada agregado 

corresponde à área de superfície considerada no cálculo da tensão de rotura dos provetes. 
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4. Resultados 
 
Neste capítulo apresentam-se os resultados referentes à campanha experimental descrita 

pormenorizadamente no capítulo 3. A discussão dos resultados foi dividida de acordo com o plano de 

ensaios definido inicialmente e com os objetivos a atingir com o trabalho experimental, nomeadamente 

a análise da influência do tipo de agregado no comportamento no estado fresco e endurecido de 

argamassas de cal aérea para rebocos de edifícios antigos. Conforme referido, foram produzidas e 

analisadas misturas com diferentes percentagens de substituição de areia silicosa por areia calcária, 

que foram ensaiadas em termos de resistência mecânica, módulo de elasticidade, velocidade de 

propagação de ultrassons, porosidade e aderência agregado-pasta.  

 

4.2. Propriedades das argamassas no estado fresco 
 
Na Tabela 4.1 resumem-se os valores médios dos ensaios de espalhamento, massa volúmica fresca, 

teor de ar e percentagem de retenção de água, referentes à caracterização das argamassas no estado 

fresco. Em geral, as argamassas produzidas não apresentaram segregação nem exsudação visível. 

 

Tabela 4.1 – Características das argamassas no estado fresco 

 
Relação 

a/l 

Espalhamento Massa 
volúmica 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

Retenção 
de água 

(%) 

Volume de 
vazios 

(%) 

Volume de 
pasta 
(%) (mm) (%) 

C100 

1,25 

146 46 2034 97,4 5,72 44,4 

C75 161 61 2056 93,2 4,54 44,1 

C50 173 73 2060 94,9 4,25 43,4 

C0A 200 100 2107 87,6 1,76 42,9 

C0E 1,05 145 45 2111 96,0 4,11 38,9 

 

Conforme seria esperado, para a mesma relação a/l, as argamassas com maior percentagem de 

incorporação de areia calcária apresentam menores diâmetros de espalhamento. De facto, a areia 

calcária, ao ser britada, apresenta partículas com forma mais angulosa e alongada e com textura mais 

irregular, por oposição às partículas de forma arredondada das areias naturais siliciosas. A maior 

angulosidade e a forma mais alongada, características do agregado calcário, promovem o aumento da 

área superficial do agregado e do atrito interno entre as partículas, conduzindo a menores valores de 

espalhamento para idêntica relação a/l (Tabela 4.1) e dosagem de água (capítulo 3.3).  

 

O facto de se terem produzido argamassas com diferente consistência, teve influência na sua 

compacidade, refletindo-se no teor de vazios estimado para cada mistura. De facto, verifica-se que as 

argamassas menos fluídas, associadas a menor espalhamento, apresentaram maior teor de vazios.  
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Face à mistura com 100% de areia siliciosa, as argamassas de igual a/l e diferente consistência com 

100% de areia calcária apresentaram mais cerca de 40 l/m3 de teor de ar. Comparando as mesmas 

argamassas, mas de trabalhabilidade idêntica (C0E e C100), é possível constatar que o teor de vazios 

sofreu menor variação.  

 

Em relação à massa volúmica no estado fresco, verifica-se que esta tende a diminuir com a 

percentagem de substituição do agregado silicioso pela mistura de agregado calcário, mesmo tendo 

em conta que a areia calcária tem uma massa volúmica ligeiramente superior à da areia siliciosa 

(Tabela 3.4). Esse facto justifica-se pelo ligeiro aumento do volume de pasta e pelo maior teor de vazios 

das argamassas com maior percentagem de incorporação de areia calcária devido à pior organização 

das partículas no espaço. Naturalmente, a mistura C0E, associada a menor relação a/l e menor volume 

de pasta e quantidade de água, apresentou maior massa volúmica fresca. 

 

O ensaio de retenção indica uma boa capacidade de retenção de água das várias misturas, sendo em 

geral superior a 90%. A argamassa C0A apresentou o valor mais baixo de retenção face às restantes 

composições, sendo 10% menor do que o da composição C100 com a mesma relação a/l, mas com 

areia calcária. O menor valor de retenção da argamassa C0A pode estar relacionado com a 

trabalhabilidade da mistura. A consistência mais fluída desta composição indicia mais água livre não 

adsorvida pelos agregados, que mais facilmente se perde no estado fresco. Em geral, confirma-se que 

a capacidade de retenção de água no estado fresco tende em aumentar com a incorporação de areia 

calcária na argamassa. Isso justifica-se pela forma e pela textura dos agregados calcários, que 

necessitam de mais água para uma dada consistência. Note-se que a capacidade de retenção de água 

das argamassas é uma propriedade determinante na aplicação em rebocos, visto afetar os fenómenos 

de retração por perda de água e fendilhação superficial, que contribuem para a sua degradação e 

consequente perda de durabilidade. Deve-se ainda referir que a areia calcária apresentava maior teor 

em finos, o que também contribui para o aumento de retenção de água e redução de fluidez da 

argamassa, devido ao aumento de área superficial do material sólido. Note-se ainda que, apesar da 

areia calcária apresentar maior massa volúmica, os agregados de natureza calcária têm normalmente 

maior porosidade total do que os agregados de natureza siliciosa, o que aumenta a absorção de água 

e, consequentemente, a retenção de água na argamassa. 

 

 Comparando os resultados da argamassa de controlo C0E com os da argamassa C100, de igual 

trabalhabilidade, verifica-se que a substituição do agregado silicioso tradicional pela areia calcária 

traduz-se num aumento de aproximadamente 1,5% na capacidade de retenção de água. Embora a 

comparação não seja simples, visto que as argamassas apresentam diferente relação a/l e volume de 

pasta, os resultados sugerem a confirmação da maior retenção de água nas argamassas com areia 

calcária.  
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4.3. Propriedades das argamassas no estado endurecido 
 
4.3.1. Resistência mecânica 

  
4.3.1.1. Ensaios aos 120 dias 

 
Na Tabela 4.2 e na Figura 4.1 apresentam-se as tensões médias de rotura associadas à avaliação da 

resistência mecânica das argamassas estudadas, cujos provetes foram ensaiados à flexão e à 

compressão com 120 dias de idade. Em anexo apresentam-se os resultados completos dos ensaios 

nos provetes (Anexo G). Os valores obtidos em cada provete apresentam-se em anexo. Na Tabela 4.2 

apresentam-se ainda os valores dos coeficientes de variação, de modo a dar uma ideia da variabilidade 

dos resultados. 

 

Tabela 4.2 – Resistência mecânica aos 120 dias 

 
Relação 

a/l 

Tensão de 
rotura à flexão 

(MPa) 

Tensão de rotura 
à compressão 

(MPa) 

C100 

1,25 

0,58 ± 0,01 1,12 ± 0,07 

C75 0,42 ± 0,04 0,85 ± 0,01 

C50 0,41 ± 0,01 0,83 ± 0,06 

C0A 0,39 ± 0,09 0,81 ± 0,15 

C0E 1,05 0,37 ± 0,09 0,90 ± 0,11 

 

 

Figura 4.1 - Resistência mecânica aos 120 dias 

 

Em geral verificam-se valores médios de resistência à flexão e resistência à compressão inferiores a 

0,50 MPa e 1,0 MPa, respetivamente. A fraca resistência mecânica obtida nas argamassas estudadas 

está de acordo com o observado por outros autores nos seus estudos com argamassas de cal aérea 
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(Nogueira, 2016; Nogueira, et al., 2018) e verifica-se a menor capacidade resistente da cal aérea, por 

contraste com os ligantes hidráulicos. Para as baixas resistências obtidas (inferiores a 1,0MPa), os 

resultados são mais suscetíveis a pequenas variações na compactação das argamassas e na coesão 

dos vários constituintes, podendo estar associados a maior variabilidade, como se verifica pelos 

coeficientes de variação estimados.  

 

A resistência mecânica das argamassas foi da mesma ordem de grandeza da obtida por outros autores 

em estudos idênticos com argamassas de cal produzidas com areia siliciosa e areia calcária (Tabela 

2.4). Em particular, no que respeita à resistência à compressão, os resultados foram muito semelhantes 

aos obtidos por Scannell, et al., (2014) e Fragata e Veiga (2010), e ligeiramente inferiores aos obtidos 

nos estudos de Nogueira (2016) e de Vysvaril, et al., (2017). Em relação à resistência à flexão, os 

resultados obtidos foram semelhantes aos de Fragata & Veiga (2010) e de Vysvaril, et al., (2017). 

 

Os resultados obtidos enquadram-se no intervalo de valores recomendados por Veiga para 

argamassas a aplicar em rebocos de edifícios antigos (Tabela 2.2). Conforme discutido no capítulo 

2.3.2, estas argamassas de baixa resistência são mais adequadas para rebocos de reparação e de 

substituição de edifícios antigos, por apresentarem resistência inferior à das alvenarias antigas de 

suporte. Dessa forma, assegura-se a compatibilização mecânica entre os materiais de idade diferente 

e evita-se o desenvolvimento de fendilhação que tende a contribuir para a menor durabilidade destes 

elementos.  

 

Verifica-se que, para a mesma relação a/l, a resistência mecânica das argamassas tende a aumentar 

com a percentagem de incorporação de areia calcária em substituição de areia siliciosa. Em particular, 

face à argamassa de igual a/l com 100% de areia siliciosa (C0A), para a argamassa C100 a resistência 

média à flexão e à compressão foi cerca de 31% e 38% superior, respetivamente. Por sua vez, em 

relação à argamassa com areia siliciosa de igual trabalhabilidade (C0E), a resistência à flexão e à 

compressão da argamassa C100 foi 24% e 35% superior, respetivamente. Tal como observado por 

outros autores (Tabela 2.4), conclui-se que a utilização da areia calcária melhorou o desempenho 

mecânico das argamassas de cal aérea. Tendo em consideração misturas de idêntica consistência, 

Scannell, et al. (2014), Vysvaril, et al. (2017) e Nogueira (2016) verificam-se aumentos respectivos de 

42, 10 e 75% na resistência à compressão de argamassas produzidas com areia calcária face a 

argamassas de areia siliciosa. Para misturas de igual a/l, Costa (2017) reporta um aumento de 

resistência à compressão de 24%, idêntico ao obtido no presente estudo. 

 

No entanto, em relação às restantes composições verifica-se que a resistência mecânica é pouco 

afetada para percentagens de incorporação de areia siliciosa superiores a 25% (Tabela 4.2 e Figura 

4.1). Neste caso, face às misturas C50 e C75, a resistência à flexão e à compressão da argamassa 

C100 é cerca de 21-24% e 32-35% superior, respetivamente. Destaca-se o facto do aumento de 

resistência das argamassas ter sido significativo apenas quando a percentagem de incorporação de 

agregado calcário foi de 100%.  
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Em grande parte, a formulação de composições mais resistentes com utilização de areia calcária, 

adotando-se a mesma relação a/l, pode ser explicado pelas alterações que se desenvolvem ao nível 

da zona de interface agregado-pasta, uma vez que esta zona condiciona a rotura e a resistência das 

argamassas de cal aérea. Este aspeto torna-se mais evidente quando se tem em conta que no presente 

estudo, tal como em trabalhos de outros autores, a resistência da argamassa com areia calcária é 

superior à de areia siliciosa apesar de formulada com maior a/l.  

 

Por um lado, a aderência agregado-pasta deverá aumentar nas areias calcárias, devido à maior 

porosidade, angulosidade e textura mais irregular destes agregados. Em relação ao aumento de 

porosidade, o facto de se terem utilizado neste estudo agregados calcários compactos de elevada 

massa volúmica pode justificar o menor incremento de resistência obtido face ao reportado por Scannell 

et al. (2014) e por Nogueira (2016). Por outro lado, a melhor compatibilidade elástica entre a cal aérea 

e o agregado calcário, que ao serem constituídos por calcite apresentam menor rigidez do que o quartzo 

das areias siliciosas, contribuem também para a melhor qualidade da zona de transição agregado-

pasta e para o consequente aumento da resistência. Nestes casos, a maior compatibilidade entre a 

pasta e os agregados conduz a uma menor concentração de tensões na transição agregado-pasta, 

reduzindo-se o desenvolvimento de microfendilhação nesta região (Yildirim & Sengul, 2011). 

Adicionalmente, existe também uma maior compatibilidade química entre a calcite, presente nos 

agregados, e a cal, contribuindo para o eventual desenvolvimento de ligações epitáxicas (Coutinho, 

1998). De acordo com outros autores, devido à afinidade entre a calcite presente no ligante e nos 

agregados de natureza calcária, criam-se condições mais favoráveis à nucleação dos cristais durante 

as reações da carbonatação (Lanas & Alvarez, 2003; Scannell, et al., 2014). Devido a essa 

compatibilidade química possibilita-se a formação de estruturas carbonatadas com maior coesão, maior 

continuidade e menor porosidade na ligação agregado-pasta, aumentando a resistência.  

 

De facto, verificou-se que na argamassa C100 a tendência para a superfície de rotura se desenvolver 

pela ligação agregado-pasta foi menos evidente, por contraste com as outras composições ensaiadas. 

Nos provetes dessa composição, a superfície de rotura apresentou um aspeto mais homogéneo e 

regular, sugerindo o desenvolvimento da superfície de rotura através da pasta (Figura 4.3). Por 

oposição, nas argamassas de apenas areia siliciosa a superfície de rotura foi mais irregular, 

desenvolvendo-se pela zona de transição agregado-pasta. Nestes casos é possível observar a 

superfície limpa do agregado silicioso, com ausência de pasta aderida nas partículas, confirmando-se 

que a rotura ocorre na ligação agregado-pasta (Figura 4.2). Nas argamassas em que se incorporaram 

os dois tipos de areias, após se levar os provetes à rotura, foi também constatado que nas partículas 

de natureza calcária era ainda visível pasta aderida na superfície do agregado, o mesmo não 

acontecendo nas partículas da areia siliciosa (Figura 4.4). Este comportamento foi mais evidente nos 

provetes sujeitos a flexão, em que a zona de transição agregado-pasta assume maior relevância. 
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Figura 4.2 - Superfície de rotura na composição C0A (imagem de microscópico com ampliação x10.4) 

 

   
Figura 4.3 - Superfície de rotura na composição C100 (imagem de microscópico com ampliação x10.4) 

 

  
Figura 4.4 - Superfície de rotura na composição C50 (imagem de microscópico com ampliação x10.4) 

 

Tendo em consideração a análise do modo de rotura dos provetes, pode-se concluir que a utilização 

de areias calcárias terá permitido uma maior exploração da capacidade resistente do ligante, por 

melhoria de uma das 3 fases da argamassa correspondente à zona de transição. Ainda assim, dado a 

fraca capacidade resistente da cal aérea, a resistência mecânica foi baixa para todas as argamassas.  
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O maior volume de vazios (Tabela 4.1) e até a maior relação a/l da argamassa de areia calcária, quando 

comparado com a mistura C0E, não foram suficientes para compensar a melhor qualidade 

eventualmente atingida na sua ligação agregado-pasta. Por outro lado, como referido em 4.3.3., dado 

que as argamassas C0E, de menor a/l, apresentarem menor porosidade, o ligante encontrava-se 

menos carbonatado na altura do ensaio, contribuindo para a diminuição de resistência observada aos 

120 dias. 

 

De acordo com os resultados da campanha experimental, a utilização de maiores quantidades de água 

não piorou significativamente a resistência das argamassas. As argamassas C0A e C0E, com igual tipo 

de agregado, mas diferente dosagem de água, caracterizam-se por desempenhos mecânicos 

semelhantes, apesar de em C0A se ter adotado uma relação a/l 20% superior. Para além da menor 

profundidade de carbonatação atingida em C0E (4.3.3), a maior fluidez da argamassa de maior relação 

a/l facilita a compactação da mistura, como se verificou pelo menor volume de vazios de C0A face a 

C0E (Tabela 4.1). Estes aspetos contribuem para o menor desempenho mecânico observado na 

argamassa C0E, com as resistências à flexão e à compressão a serem 24% e 35% inferiores a C100, 

respetivamente. No entanto, a maior porosidade das argamassas de menor a/l (4.3.2) pode ser 

determinante para a durabilidade dos rebocos e para a sua compatibilização com as alvenarias antigas. 

 

Na Figura 4.5 apresenta-se a relação entre a resistência à flexão e a resistência à compressão das 

argamassas estudadas e a mesma relação obtida por outros autores em estudos semelhantes, assim 

como a correlação estabelecida para as composições testadas com a mesma relação a/l neste trabalho.  

 

  

Figura 4.5 - Relação entre a resistência à flexão e a resistência à compressão das argamassas 

 

Verifica-se uma correlação linear entre a resistência à flexão e a resistência à compressão para todas 

as argamassas de igual relação a/l. A relação foi semelhante para as argamassas com a mesma 

y = 0,5996x - 0,0911
R² = 1,00

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

R
es

is
tê

n
ci

a 
á 

fl
ex

ão
 (

M
P

a)

Resistência á compressão (MPa)

C100

C75

C50

C0A

C0E

Scannel et al. (2014)

Vysvaril et al. (2017)

Fragata & Veiga (2010)

Linear (a/l=1,25)



56 
 

relação a/l, de 0,50 (± 0,03) sugerindo que apresentam ductilidades aproximadas (Veiga & Carvalho, 

1994). Em comparação com estudos de outros autores, a relação foi inferior à verificada por Scannell 

et al. (2014) e superior às obtidas por Vysvaril et al. (2017) e por Fragata & Veiga (2010). 

 

Na composição C0E essa relação foi inferior (0,41), em particular à da argamassa C0A, o que poderá 

estar associado ao menor volume de pasta e maior percentagem de interfaces nestas argamassas de 

menor trabalhabilidade. Apesar de ter ocorrido uma melhoria na qualidade da pasta, com repercussão 

no ligeiro aumento da resistência à compressão, a resistência à tração não foi afetada, o mesmo 

devendo ter ocorrido com a capacidade de ligação agregado-pasta. A relação é igualmente afetada 

pelo facto de, ao contrário do que sucedeu para as restantes argamassas, aos 120 dias não se ter 

atingido a profundidade de carbonatação total na mistura C0E (secção 4.3.3).  

 

4.3.1.2. Evolução da resistência mecânica ao longo do tempo 

 
Na Tabela 4.3, Figura 4.6 e Figura 4.7 resumem-se os valores médios da resistência à flexão e 

compressão das argamassas C100 e C50, ensaiadas entre os 28 e 120 dias de idade.  No Anexo G 

indicam-se os resultados do conjunto de provetes ensaiados. Conforme seria de esperar, a resistência 

mecânica evoluiu favoravelmente ao longo do tempo com o desenvolvimento da reação progressiva de 

carbonatação do ligante. 

 

Tabela 4.3 –  Resistência mecânica das argamassas ao longo do tempo 

 
Idade 
(dias) 

C100 C50 

Tensão de 
rotura à flexão 

(MPa) 

28 0,28 ± 0,01 0,28 ± 0,10 

60 0,33 ± 0,10 0,35 ± 0,11 

90 0,51 ± 0,01 0,41 ± 0,04 

120 0,58 ± 0,07 0,41 ± 0,05 

Tensão de 
rotura à 

compressão 
(MPa) 

28 0,43 ± 0,03 0,35 ± 0,09 

60 0,74 ± 0,01 0,66 ± 0,01 

90 1,08 ± 0,01 0,79 ± 0,05 

120 1,12 ± 0,01 0,83 ± 0,01 

 

Em geral, para as várias idades ensaiadas verificou-se um maior aumento de resistência à flexão e 

compressão nas argamassas com apenas areias calcárias, mesmo sabendo que as composições 

apresentavam igual a/l e um teor de vazios ligeiramente superior (Tabela 4.1). O aumento relativo de 

resistência da argamassa C100 face à argamassa C50 foi especialmente evidente a partir dos 90 dias 

de idade, para a qual a carbonatação já terá sido mais significativa (capítulo 4.3.3). Tal como discutido 

anteriormente, a argamassa com maior incorporação de areia calcária deverá ter beneficiado das 

melhores condições de aderência atingidas entre o agregado e a pasta.  
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Figura 4.6 - Resistência à flexão ao longo do tempo 

 

 

 
Figura 4.7 - Resistência à compressão ao longo do tempo 

 

O ligeiro aumento de resistência mecânica da mistura C100 nas idades iniciais, pode também estar 

relacionado com a sua maior velocidade de carbonatação que foi observada até aos 60 dias de idade, 

conforme discutido em 4.3.3. É ainda possível que a resistência mecânica seja beneficiada pelo maior 

efeito de interlocking proporcionado pelas partículas de agregado, associadas a formas mais 

irregulares. Esse fenómeno tende a ser mais relevante em provetes sujeitos a compressão. Este aspeto 

permite também explicar os valores ligeiramente superiores de resistência à compressão verificados 

nas primeiras idades em que o endurecimento do ligante terá sido pouco efetivo. Porém, importa referir 

que para a gama de resistências obtidas, as pequenas diferenças de resistência observadas nos dois 

tipos de argamassas, até aos 90 dias de idade, são da ordem de grandeza da variabilidade do próprio 

ensaio.  

 

Aos 28 dias, C100 desenvolveu cerca de 49% da resistência à flexão e 38% da resistência à 

compressão atingida aos 120 dias. Na argamassa C50, estes valores foram de 67% e 42%, 

respetivamente. Confirma-se um maior crescimento das resistências mecânicas nas argamassas com 
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areia calcária, principalmente a partir do momento em que as características da pasta e da ligação 

agregado-pasta passam a assumir maior relevância (após 90 dias). De acordo com Lanas & Alvarez 

(2003), nestas argamassas espera-se que, durante os primeiros dias de cura, se esteja ainda em 

conclusão do processo de perda de água por evaporação, sendo por isso expectável que os valores 

de resistência para essas idades sejam pouco representativos do desenvolvimento total da resistência 

mecânica. Neste estudo constata-se que aos 28 dias de idade as resistências dos dois tipos de 

argamassas eram semelhantes entre si e inferiores a cerca de 50% das obtidas a longo prazo. Neste 

caso, o facto da argamassas com maior percentagem de areia calcária apresentar maior porosidade 

aberta (Tabela 4.5), também deverá facilitar a secagem e desenvolvimento de carbonatação, 

conduzindo a um mais rápido endurecimento do ligante.  

 

4.3.2. Porosidade e massa volúmica aparente  

 
4.3.2.1. Ensaios aos 120 dias 

 
Na Tabela 4.4 e na Figura 4.8 apresentam-se os valores médios de porosidade aberta (Pab) e da massa 

volúmica das argamassas no estado endurecido, obtidos aos 120 dias de idade tendo em consideração 

os ensaios referidos 3.9.4, com os resultados dos ensaios apresentados no Anexo H 

 

Tabela 4.4 – Porosidade e massa volúmica aos 120 dias 

 
Relação 

a/l 
𝐏𝐚𝐛 
(%) 

MVA 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

C100 

1,25 

27,7 1853 

C75 27,3 1869 

C50 26,1 1871 

C0A 24,7 1916 

C0E 1,05 23,7 1937 

 

 

Figura 4.8 - Porosidade e massa volúmica aos 120 dias 
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A porosidade aberta das argamassas variou entre 24 e 28%, sendo da mesma ordem de grandeza da 

reportada por Vysvaril, et al. (2017), da ordem de 19-27%. Tal como constatado por Vysvaril, et al. 

(2017), as argamassas com areia calcária, apesar de apresentarem maior resistência mecânica, estão 

associadas a maior porosidade aberta. Isso verifica-se mesmo tendo em conta a comparação entre 

misturas de igual relação a/l. Tal poderá ser justificado pela menor trabalhabilidade e maior dificuldade 

de compactação atingida nas misturas com areia calcária, o que conduziu a maiores teores de vazios, 

conforme indicado na Tabela 4.1. De facto, as argamassas com areias siliciosas, devido à forma 

arredondada das suas partículas, beneficiam de maiores compacidades granulares, o que conduz a 

menores volumes de pasta e maiores níveis de compactação.  

 

Para o aumento de porosidade aberta nas argamassas com maior incorporação de areia calcária 

também terá contribuido o maior volume de pasta e menor volume de areia a que estas composições 

estão associadas (Tabela 4.1). Naturalmente, a argamassa C0E, associada a menor relação a/l e 

menor volume de pasta, apresentou os valores mais baixos de porosidade aberta.  

 

Verifica-se que as argamassas de maior porosidade aberta estão associadas a menor massa volúmica 

aparente, dado que estas propriedades estão relacionadas. Para além do maior teor de vazios das 

pastas de menor trabalhabilidade, as argamassas com areia calcária foram produzidas com menor 

volume de areia e maior dosagem de pasta e água, contribuindo para a redução da sua massa 

volúmica. Estes aspetos compensam o facto das areias siliciosas apresentarem uma massa volúmica 

ligeiramente inferior à das areias calcárias (Tabela 3.4).  A maior massa volúmica verifica-se na mistura 

C0E a que corresponde uma menor relação a/l e menor volume de pasta. 

 

Na Figura 4.9 e Figura 4.10 verifica-se uma fraca correlação entre a resistência mecânica e a 

porosidade aberta ou a massa volúmica, ao contrário do que é normalmente observado em outras 

misturas cimentícias.  

 

  
Figura 4.9 - Relação entre a massa volúmica e a resistência das argamassas 
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Figura 4.10 - Relação entre a porosidade e a resistência das argamassas 

 

De facto, ao contrário do que poderia ser esperado, a argamassa de menor massa volúmica (C100) é 

a que apresenta a maior resistência mecânica. Por sua vez, a argamassa de maior massa volúmica e 

menor porosidade aberta (C0E) não apresenta necessariamente a maior resistência à flexão ou 

compressão. Tendo em conta as misturas de igual a/l, mas diferentes tipos de areias, constata-se 

inclusivamente que a resistência mecânica evoluiu inversamente com a massa volúmica e de forma 

proporcional à porosidade aberta. Assim, é possível concluir que a porosidade da argamassa não foi o 

fator condicionante na resistência mecânica. Neste caso, o tipo e forma do agregado e a sua ligação à 

pasta assumem maior importância. Por outro lado, conforme referido, apesar da maior porosidade 

afetar as características mecânicas da pasta, facilita a secagem das argamassas e a maior difusão de 

CO2 através da matriz, facilitando a carbonatação e endurecimento da pasta. No entanto, conforme 

observado em 4.3.3., para esta idade o nível de carbonatação de ambas as argamassas não deverá 

ser muito diferente.   

 

Porém, a porosidade das argamassas é particularmente importante na durabilidade dos rebocos, 

esperando-se que as argamassas mais porosas contribuam para o aumento da permeabilidade e, 

consequentemente, para a diminuição da sua durabilidade. Ainda assim, no caso das argamassas com 

areia calcária, o aumento de porosidade pode ter efeitos benéficos no que respeita ao controlo dos 

efeitos negativos da ação de sais solúveis. 

 

4.3.2.2. Evolução da porosidade aberta ao longo do tempo 

 
Na Tabela 4.5 e em anexo (Anexo H) apresentam-se os resultados de porosidade aberta e de massa 

volúmica aparente obtidos nas argamassas C100 e C50 ao longo do tempo. 

 

A porosidade apresenta uma tendência decrescente ao longo do tempo nas duas argamassas. Esta 

evolução é coerente com o desenvolvimento das reações da carbonatação em que, com a formação 
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dos cristais de calcite, as argamassas tornam-se progressivamente menos porosas. Em paralelo com 

esse decréscimo, a massa volúmica aparente tende a aumentar ao longo do tempo. Não se encontrou 

grande explicação para a redução de massa volúmica dos 90 dias para os 120 dias, devendo estar 

relacionada com perda de material durante os ensaios. Para todas as idades confirma-se uma maior 

porosidade da argamassa C100 face à argamassa C50, pelos motivos já referidos no ponto anterior.  

 

Tabela 4.5 – Porosidade e massa volúmica ao longo do tempo 

 

28 dias 60 dias 90 dias 120 dias 

𝐏𝐚𝐛 
(%) 

MVA 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 
𝐏𝐚𝐛 
(%) 

MVA 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 
𝐏𝐚𝐛 
(%) 

MVA 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 
𝐏𝐚𝐛 
(%) 

MVA 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

C100 28,7 1834 28,2 1850 28,1  1857 27,7 1853 

C50 27,2 1848 26,9 1865 26,2 1890 26,1 1871 

 

Conforme se verá em 4.3.3., a maior porosidade da composição C100 vai contribuir para uma secagem 

mais efetiva e uma mais rápida carbonatação do ligante, acelerando inicialmente seu endurecimento. 

A maior variação de porosidade ocorreu entre 28 e 60 dias na argamassa C100 e entre 60 e 90 dias 

na argamassa C50, o que sugere o desenvolvimento mais lento da carbonatação nas misturas com 

areia siliciosa. Ainda assim, a variação global da porosidade dos 28 para os 120 dias foi semelhante 

nos dois tipos de argamassa, o que sugere níveis de carbonatação e de alteração da microestrutura 

semelhantes. Desse modo, a maior resistência da argamassa C100, verificado na Tabela 4.2, não 

deverá ser atribuível ao possível desenvolvimento de maior carbonatação nestas argamassas. Assim, 

confirma-se a maior importância das diferenças ocorridas ao nível da interface agregado-pasta de cada 

uma das argamassas analisadas.  

 

4.3.3. Desenvolvimento da carbonatação  

 
A influência do tipo de agregado no desenvolvimento das reações de carbonatação ao longo do tempo 

foi analisada tendo por base a medição da evolução da profundidade de carbonatação a diferentes 

idades, conforme indicado na Tabela 4.6.  

 

Tabela 4.6 – Espessuras carbonatadas médias ao longo do tempo 

 
Espessura carbonatada média (mm) 

28 dias 60 dias 90 dias 120 dias 

C100 3,8  6,5 11,8 
20,0 

C50 1,5 6,3 11,6 

 

Da Tabela 4.6 confirma-se que a taxa de carbonatação foi superior na argamassa com maior 

incorporação de agregado calcário, tal como sugeriam os resultados de porosidade aberta analisados 

em 4.3.2. Em especial, constata-se uma maior velocidade de carbonatação inicial na mistura C100 até 

aos 28 dias de idade, atingindo cerca do dobro da espessura de carbonatação da mistura C50. No 
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entanto, a partir dos 60 dias, a evolução da profundidade de carbonatação nas duas argamassas foi 

semelhante até à idade final de ensaio, que ocorreu aos 120 dias de idade. Para ambas as misturas foi 

atingida a profundidade máxima de carbonatação aos 120 dias de idade. A evolução da carbonatação 

na argamassa C100 e C50 é apresentada nas sequências de Figura 4.11 e Figura 4.12, demonstrando-

se a maior taxa de carbonatação ocorrida nas argamassas com 100% de areia calcária, em especial 

durante os primeiros 2 meses de idade. Tal pode ser justificado pela maior porosidade das argamassas 

C100, conduzindo a uma secagem mais rápida dos provetes e a uma difusão mais efetiva do CO2 para 

o interior dos mesmos, acelerando a carbonatação durante as primeiras idades. 

 
Adicionalmente, conforme referido, Lanas & Alvarez (2003) sugerem que as argamassas com areias 

calcárias tendem a desenvolver microstruturas com porosidade mais grosseira com poros de dimensão 

média superior, o que facilita a difusão do dióxido de carbono.  

 

 
Figura 4.11 – Evolução da carbonatação nos provetes da argamassa C100 

 

 
Figura 4.12 – Evolução da carbonatação nos provetes da argamassa C50 

 

Porém, conforme referido, o nível de carbonatação atingido em ambas as misturas tende a igualar-se 

ao longo do tempo. Dado que a carbonatação é uma reação auto limitante, a formação dos cristais de 

calcite potencia uma diminuição da porosidade nas argamassas, mas com a redução da porosidade, o 

acesso do dióxido de carbono para os poros mais interiores é progressivamente dificultado, reduzindo-

se ao longo do tempo a velocidade de desenvolvimento da carbonatação. Neste sentido, enquanto que 

numa primeira fase a carbonatação evolui mais rapidamente nos provetes da composição C100, a partir 

dos 60 dias em particular o nível de carbonatação atingido nos provetes das duas composições é 

semelhante, com o acesso do dióxido de carbono para o interior dos provetes ocorrer de forma 

progressivamente mais lenta.  

 

28 dias 

28 dias 90 dias 60 dias 120 dias 

60 dias 120 dias 90 dias 
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A evolução da carbonatação relaciona-se diretamente com o desenvolvimento da resistência mecânica 

das argamassas de cal aérea. No entanto, apesar de se comprovar que o desenvolvimento inicial da 

carbonatação foi mais rápido e eficiente na composição com maior proporção de areia calcária, a 

carbonatação a longo prazo foi relativamente equivalente nas duas argamassas, não justificando só 

por si as grandes diferenças de resistência constatadas a partir dos 90 dias de idade (Tabela 4.3). 

Porém, aos 28 dias, a espessura média carbonatada na argamassa C100 foi mais de o dobro da medida 

na mistura C50, podendo explicar as maiores resistências iniciais observadas nestas misturas. 

 

Ainda assim, destaca-se o facto de ter ocorrido um desenvolvimento mais rápido das reações de 

endurecimento do ligante e da evolução da resistência mecânica nas argamassas com maior proporção 

de areia calcária. Este aspeto é muito importante na execução de rebocos com argamassas de cal 

aérea, visto que permite menores tempos de secagem e endurecimento dos rebocos, aumentando a 

viabilidade da sua aplicação. 

 

Importa ainda referir que em todas as argamassas de igual a/l analisadas no presente estudo, foi 

atingida a profundidade máxima de carbonatação aos 120 dias de idade, independentemente do tipo 

de agregado e relação a/l. Desse modo, garantiu-se que as várias argamassas foram ensaiadas em 

condições carbonatadas. Apenas para a argamassa de menor a/l, associada a menor porosidade e 

maior dificuldade de secagem, foi atingida uma espessura de carbonatação de apenas 13,2  0,1 mm.   

 

4.3.4. Ultrassons  

 
Na Tabela 4.7 indicam-se os valores médios da velocidade de propagação de ultrassons (VUS) das 

argamassas, medidos aos 120 dias de idade.  

 

Tabela 4.7 – Velocidade de propagação de ultrassons aos 120 dias 

 Relação a/l 
𝐕𝐔𝐒 

(m/s) 

C100 

1,25 

1508 

C75 1440 

C50 1444 

C0A 1437 

C0E 1,05 1555 

 

Para a mesma relação a/l, a velocidade de propagação teve uma variação pouco significativa de 

 4 m/s, exceto na mistura C100, em que se atingiram valores de VUS cerca de 4% superiores face às 

restantes argamassas.  

 

Tendo em consideração a maior porosidade aberta, menor massa volúmica e maior volume de pasta 

da argamassa C100 face às restantes composições, seria esperado que esta composição 
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apresentasse os menores valores de VUS . A melhor qualidade da zona de transição e da ligação 

agregado-pasta que se poderá ter atingido nas argamassas com maior incorporação de areias calcárias 

pode ter contribuído para uma menor atenuação da propagação dos ultra-sons na transição entre os 

agregados e a pasta, visto que se estabelece uma melhor continuidade entre estas fases, como referem 

Arizzi et al. (2013). No entanto, e mesmo sabendo ainda que a massa volúmica dos agregados calcários 

é ligeiramente superior à das areias siliciosas (Tabela 3.4) e que a carbonatação terá sido mais efetiva 

na argamassa C100 (4.3.3), não se justifica os valores significativamente mais elevados de VUS que 

foram obtidos. De facto, Costa (2017), tendo também em conta argamassas de cal com igual a/l, 

produzidas com areias siliciosas e areias calcárias semelhantes às utilizadas no presente trabalho, 

reportam menores velocidades de ultrassons nas argamassas com areias calcárias, estando mais de 

acordo com as tendências observadas para as restantes misturas indicadas na Tabela 4.7.  

 

Os resultados do ensaio de ultrassons podem ser intrinsecamente relacionados com as propriedades 

mecânicas e elásticas das argamassas e dos seus constituintes individualmente. Realça-se a influência 

dos agregados no comportamento das argamassas por constituírem o maior volume das misturas. 

Conforme referido na secção 2.5, a velocidade de ultrassons é essencialmente relacionada com a 

rigidez e a massa volúmica do material, de acordo com a Eq. (4). Neste caso, os agregados calcários 

apresentam maior massa volúmica do que as areias siliciosas, contribuindo para o aumento de VUS, ao 

contrário do que sucede com as pastas de maior porosidade destas argamassas com areia calcária, 

que influenciam em sentido contrário. Estas diferentes tendências, permitem justificar a proximidade 

dos resultados entre as argamassas com 25, 50 e 100% de agregado silicioso. Por outro lado, o quartzo, 

presente nas areias siliciosas é um mineral de maior rigidez em comparação com a calcite das areias 

calcárias, o que equilibra a menor massa volúmica desse agregado no efeito na propagação de 

ultrassons no material.  

 

Para diferenças mais importantes na estrutura porosa de uma das fases constituintes da argamassa 

(pasta, agregado), como sucede com a redução da relação a/l na argamassa C0E, a variação de VUS 

já foi significativa. 

 

A velocidade de propagação de ultrassons é frequentemente relacionada com o comportamento 

mecânico dos materiais, verificando-se normalmente aumentos exponenciais de resistência com Vus, 

pelo facto de ambos os parâmetros serem beneficiados pelo aumento de massa volúmica e rigidez dos 

materiais. Na Figura 4.13 apresenta-se a relação obtida entre estas propriedades para as argamassas 

estudadas. 

 

Conforme observado na Figura 4.13 não existe uma clara relação entre a resistência mecânica e VUS, 

verificando-se inclusivamente tendências opostas de evolução. Mesmo não tendo em conta a mistura 

C100, para a qual, como se referiu, foram obtidos valores de VUS anormalmente elevados, obtém-se 

uma fraca correlação entre VUS  e a resistência mecânica. De facto, estas propriedades são 

influenciadas por fatores diferentes. Como referido, a resistência das argamassas de cal aérea é 
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limitada essencialmente pelas propriedades do ligante e condicionada, em grande parte, pelas 

características da ligação agregado-pasta. Por oposição, a velocidade de propagação depende 

maioritariamente da rigidez e da massa volúmica, e particularmente dos agregados, por representarem 

o maior constituinte das argamassas. Por exemplo, apesar da argamassa C75 apresentar maior 

resistência do que a mistura C50, a sua menor massa volúmica e maior volume de pasta, faz com que 

a velocidade de ultrassons não seja também superior. 

 
 

 

Figura 4.13 - Relação entre a resistência das argamassas e a velocidade de propagação dos ultrassons aos 120 dias 

 

4.3.5. Módulo de elasticidade 

 
Na campanha experimental o módulo de elasticidade estático foi determinado através da realização do 

ensaio destrutivo de compressão em provetes carbonatados de argamassa com 150 dias de idade (Ee). 

Por sua vez, o módulo de elasticidade dinâmico (Ed) foi estimado com base na Eq. (4), tendo em conta 

os resultados da velocidade de propagação de ultrassons aos 120 dias indicados na Tabela 4.7. Na 

estimativa de Ed admitiu-se um valor de 0,20 para o coeficiente de poisson dinâmico e os valores de 

massa volúmica indicados na Tabela 4.4. Os resultados obtidos em ambos os métodos apresentam-se 

na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 – Estimativa do módulo de elasticidade dinâmico e estático 

 
𝐄𝐝 

(MPa) 
𝐄𝐞 

(MPa) 

C100 3792 834 

C75 3488 - 

C50 3511 1109 

C0A 3561 - 

C0E 4215 - 
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Os valores obtidos para o módulo de elasticidade dinâmico, com base no ensaio de ultrassons, são da 

mesma ordem de grandeza dos resultados de Baronio, et al. (1999), de Fragata & Veiga (2010) e de 

Nogueira, (2016), que se apresentaram na Tabela 2.5. As diferenças nos resultados obtidos pelos 

vários autores estão relacionadas com diferenças ao nível da composição das argamassas (relação a/l 

e traço da argamassa) e características dos agregados.  

 

Conforme seria de esperar, o módulo de elasticidade dinâmico seguiu a mesma tendência de evolução 

dos valores de VUS, em função da incorporação de diferentes percentagens de areia calcária e da 

variação da relação a/l. Excepto para a mistura C100, pelas razões já mencionadas na secção 4.3.4, o 

módulo de elasticidade dinâmico aumentou com a percentagem de substituição de areia calcária por 

areia siliciosa, a que estão associadas misturas de maior massa volúmica, com menor volume de pasta 

e agregados mais rígidos.  

 

Os valores estimados para o módulo de elasticidade dinâmico enquadram-se nos valores 

recomendados por Veiga para argamassas a aplicar em rebocos de edifícios antigos (Tabela 2.2). A 

elevada deformabilidade destas argamassas de cal aérea possibilita uma melhor compatibilização 

mecânica entre os materiais de idade diferente. Essa compatibilização é importante para a melhoria do 

desempenho mecânico do conjunto e, principalmente, para o controlo da fendilhação e garantia de 

durabilidade do reboco. 

 

Em relação ao módulo de elasticidade estático, existem poucos estudos publicados que cobrem a 

determinação desta propriedade em argamassas de cal aérea. Ainda assim, tendo em conta estudos 

semelhantes realizados em argamassas de cal aérea, Baronio, et al. (1999) e Arizzi, et al (2011) 

reportam valores de Ee  de apenas 300 MPa e 440 MPa, respectivamente (Tabela 2.5). Assim, no 

presente estudo foram obtidos módulos de elasticidade estáticos cerca de 2 vezes superiores ao 

reportado por estes autores. Ainda assim, neste estudo foram obtidos módulos de elasticidade estático 

de apenas 21% e 32% de Ed, para as misturas C100 e C50, respectivamente. Um rácio de apenas 9% 

foi obtido por Baronio, et al. (1999). 

 

Ao contrário do que poderia ser esperado, apesar de Ed ter sido mais elevado na mistura C100 do que 

em C50, verificou-se uma tendência diferente em Ee. De facto, conforme discutido em 4.3.4, dada o 

maior volume de pasta e menor rigidez das areias calcárias, seria espectável que as argamassas com 

maior incorporação de areia siliciosa apresentassem maior módulo de elasticidade estático e dinâmico. 

Assim, o maior valor de Ee obtido neste estudo para a composição C50 sugere a obtenção de valores 

anómalos de VUS para a composição C100, conforme referido por hipótese em 4.3.4. O menor valor de 

Ed  para C100 confirmaria ainda a tendência de evolução decrescente do módulo de elasticidade 

dinâmico com o aumento da percentagem de incorporação de areia calcária, observado para as 

misturas C0A, C50 e C75 (Tabela 4.8). 
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Tal como observado por outros autores em argamassas de cal aérea, no presente estudo também se 

confirma a obtenção de valores de Ed  muito mais elevados do que de E𝑒 . De facto, devido ao 

comportamento compósito e não linear das argamassas, Ed deve ser invariavelmente superior a Ee 

(Popovics, 2008; Neville, 1997).  

 

O módulo de elasticidade para além de ser afetado pela rigidez de cada uma das fases constituintes 

da argamassa, vai ser também condicionado pela zona de transição agregado-pasta. No caso de 

argamassas de baixa resistência, como é o caso das argamassas de cal, a incompatibilidade elástica 

entre os agregados e a matriz ligante que os envolve é ainda maior do que nos materiais de base 

cimentícia. Assim, a zona de transição agregado-pasta torna-se mais suscetível à formação e ao 

desenvolvimento de microfissuras durante o carregamento, afetando a rigidez do conjunto. Como tal, 

os dois tipos de ensaios são influenciados por fatores diferentes. Enquanto que, por um lado, o módulo 

de elasticidade dinâmico é determinado em condição não fendilhadas (sem carregamento) e depende 

essencialmente das características da massa volúmica e da rigidez inicial das argamassas, os ensaios 

destrutivos são sensíveis a alterações ao nível da interface agregado-pasta. 

  

De facto, estudos semelhantes desenvolvidos por outros autores indiciam a tendência de resultados 

dispares entre o módulo de elasticidade estático e dinâmico em argamassas cimentícias (Yildirim & 

Sengul, 2011; Chavhan & Vyawahare, 2015; Trtnik, et al., 2009) e, particularmente, em argamassas de 

cal aérea (Baronio, et al., 1999). Para argamassas de cal área de baixa resistência com deformabilidade 

elevada, como as de cal aéra, a diferença entre os valores determinados por métodos diferentes é mais 

considerável por serem mais suscetíveis ao desenvolvimento de microfissuras.  

 

De acordo com Popovics (2008), a relação entre Ed  e Ee  depende do método de ensaio para 

determinação do módulo de elasticidade dinâmico. O mesmo autor propôs a equação Eq. (15) para 

relacionar o módulo de elasticidade estático com o módulo de elasticidade dinâmico de betões. Nesta 

equação, Ee é o módulo de elasticidade estático em MPa e  é a massa volúmica do material em kg/m3. 

 

 Ee = 26.974
Ed

1.4

ρ
 [MPa] (15) 

 

Aplicando esta expressão aos resultados de Ed obtidos neste estudo obter-se-iam valores estimados 

de Ee de 1539 MPa e 1321 MPa, para as misturas C100 e C50, respectivamente. Estes valores são 

cerca de 84% e 20% superiores aos obtidos experimentalmente. Menores diferenças seriam atingidas 

caso se considerassem as massas volúmicas aparentes com que os provetes foram efetivamente 

ensaiados e não a massa volúmica seca. As relações obtidas sugerem, uma vez mais, que os valores 

de VUS obtidos para C100 terão sido anómalos.     

 

O desenvolvimento de microfendilhação nas argamassas com areia calcária deverá ter sido menos 

relevante, uma vez que nestes casos existe uma melhor ligação e compatibilidade entre a rigidez dos 
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agregados e a da pasta endurecida, resultando numa zona de interface de melhor qualidade. De facto, 

as características da interface agregado-pasta são determinantes na definição do módulo de 

elasticidade das argamassas de cal aérea de fraca resistência mecânica. Em média, o módulo de 

elasticidade da interface pode ser 20-40% inferior ao da matriz ligante, em argamassas de cimento de 

baixa resistência, reduzindo o da argamassa (Neubauer, et al., 1996; Yang, 1998). Dado a sua maior 

incompatibilidade elástica, este fator deverá ter ainda maior relevância nas argamassas de cal aérea 

com agregado silicioso. Neste caso, a melhor qualidade da ligação que se espera entre a pasta 

endurecida e os agregados de natureza calcária, conforme se deduz dos resultados de resistência 

mecânica obtidos em 4.3.1, deverá conduzir a uma menor microfendilhação nestas argamassas e a um 

melhor comportamento compósito do sistema agregado-pasta até próximo da rotura. De forma a 

confirmar estes aspetos,  procedeu-se à análise das curvas tensão-deformação das argamassas até à 

rotura. Assim, na Figura 4.14 e na Figura 4.14 apresentam-se as curvas tensão-deformação em 

compressão obtidas para um dos provetes de cada uma das composições em que se determinou o 

módulo de elasticidade estático (C100 e C50). 

 

 

Figura 4.14 - Curva tensão-deformação de um ensaio de compressão 

 

Por análise do desenvolvimento das curvas tensão-deformação é possível dividi-las, de forma 

aproximada, em dois troços lineares; correspondentes a um primeiro troço para valores de tensão entre 

0,2 e 0,7 da tensão de rotura e um segundo troço para valores de tensão entre 0,7 e 0,9 da tensão de 
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rotura. A primeira fase corresponde ao troço considerado para a determinação do módulo de 

elasticidade, em que a extensão evolui de forma aproximadamente linear com o incremento de tensão. 

Nesta primeira fase, confirma-se que a mistura C100 apresenta uma maior deformabilidade devido à 

menor rigidez dos seus constituintes. No entanto, durante a segunda fase, para tensões de 0,7 a 0,9 

da tensão de rotura, constata-se que existe uma inversão da rigidez das argamassas. Neste caso o 

declive médio deste segundo troço (obtido por regressão linear) é cerca de 38% maior na mistura C100 

do que na mistura C50. Por outras palavras, na segunda fase ocorreu uma perda de rigidez de 78% na 

mistura C50, enquanto na mistura C100 a perda de rigidez foi de apenas 59%. Neste caso, conclui-se 

que terá ocorrido um menor desenvolvimento de microfendilhação na argamassa C100, que terá sido 

capaz de manter um melhor comportamento compósito até cargas superiores, indiciando uma melhor 

ligação e compatibilidade entre o agregado e a pasta. 

 

4.4. Caracterização da aderência agregado-pasta 
 
Numa tentativa de se perceber melhor a influência do tipo de agregado na ligação agregado pasta e 

assim confirmar algumas das ilações obtidas nos capítulos anteriores, foram realizados ensaios 

complementares de tração direta, inicialmente em prismas de argamassa e numa segunda fase, em 

provetes de resina e argamassa onde se pretendia uma análise mais direta da aderência agregado-

pasta.  

 

4.4.1. Ensaios de tração axial 

 
Os resultados médios do ensaio de tração direta das argamassas C100 e C50, ensaiados aos 150 dias 

de idade, apresentam-se na Tabela 4.9, bem como o respetivo coeficiente de variabilidade. No Anexo I 

indicam-se os resultados dos diferentes provetes ensaiados das duas composições.  

 

Tabela 4.9 - Tensão de rotura à tração 

 
Tensão de rotura 

(MPa) 

C100 0,16  0,06 

C50 0,15  0,04 

 

Este estudo envolveu o ensaio de 5 provetes para cada tipo de argamassa, obtendo-se grandes 

variabilidades entre resultados, devido à dificuldade inerente à realização de ensaios de tração direta. 

De facto, os resultados são fortemente dependentes do perfeito nivelamento das faces e do perfeito 

alinhamento dos provetes de argamassa com a direção da carga de tração imposta pelo equipamento 

ensaio, de modo a se evitar o desenvolvimento indesejável de excentricidades e momentos fletores 

secundários (Canovas, 2004; Neville, 1995). Por outro lado, depois de se iniciar a formação da fenda, 

que se desenvolve a partir da parte mais fraca do provete, esta não se propaga por toda a secção de 

forma instantânea. Desse modo, parte da carga passa a ser sustentada pela região não fendilhada do 

provete e a força que é aplicada no centro da secção passa a ter uma excentricidade. Como tal, gera-
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se um momento secundário que vai conduzir a uma rotura precoce do provete. As opiniões dividem-

se, existindo alguns autores que consideram que a ligação do espécime ao equipamento de ensaio 

deve ser rotulada (Van Mier & Van Vliet, 2002) enquanto outros sugerem que a rotação deve ser 

impedida (Ostergaard, 2003). De acordo com Abrishambaf (2015), de modo a evitar o desenvolvimento 

de momentos secundários a conexão entre os provetes e a prensa deve ser rígida. Note-se ainda que 

este ensaio é muito suscetível a diferenças de nivelamento entre o topo e a base dos provetes. Assim, 

será espectável que se desenvolva um gradiente de tensões durante a realização destes ensaios, o 

que conduz a valores subestimados da resistência à tração e dificulta a interpretação dos resultados.  

   

Face aos valores de resistência tração por flexão obtidos em 4.3.1 (Tabela 4.2), a resistência à tração 

direta foi cerca de 67 a 63% menor na argamassa C100 e C50, respetivamente. Menores valores de 

resistência à tração axial face à tração por flexão já seriam esperados, pois o ensaio de flexão tende a 

sobrestimar a resistência à tracção, devido à distribuição de tensões não linear na secção. Em geral, 

considera-se que a resistência à tração por flexão tende a ser até 70% superior ao da tensão axial, 

devido à distribuição de tensões não linear na secção, dependendo da geometria do provete de ensaio 

(Dreux & Festa, 2002; Canovas, 2004; Montoya, et al., 1991). 

 

 
Figura 4.15 – Fissura de tração na zona inferior do provete 

 

Dado que a aderência agregado-pasta deverá corresponder à região mais fraca das argamassas, os 

ensaios de tração direta poderão dar uma indicação da capacidade desta ligação nas argamassas 

ensaiadas.  Porém, tendo em consideração as limitações referidas para estes ensaios, por análise dos 

resultados médios apresentados na Tabela 4.9 parece concluir-se que a resistência à tração de ambas 

as argamassas foi semelhante. O ligeiro aumento verificado na argamassa C100 não permite concluir 

sobre o seu melhor comportamento, nomeadamente tendo em conta a elevada variabilidade associada 

a este ensaio. Assim, não é possível concluir sobre a influência do tipo de agregado na aderência 

agregado-pasta, considerando apenas os resultados obtidos neste ensaio e indicados na Tabela 4.9. 

 

Em geral a rotura dos provetes desenvolveu-se perto da extremidade dos provetes, independentemente 

da composição ensaiada, com a propagação rápida da fenda a partir de uma zona mais frágil do provete 

(Figura 4.15). Da análise da superfície de rotura dos provetes constata-se o que já tinha sido observado 

nos ensaios de caracterização mecânica realizados em 4.3.1, em que ao contrário do que sucedeu com 
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as areias siliciosas, os agregados calcários apresentavam mais pasta aderida na sua superfície. Em 

geral, a superfície de rotura da mistura C50 foi mais irregular e menos homogénea, sugerindo uma pior 

ligação agregado-pasta face à argamassa C100, composta apenas por areias calcárias.  

 

4.4.2. Ensaios de aderência nos provetes de resina-argamassa 

 
À semelhança do referido no ponto anterior os ensaios de resistência à tração direta realizados nesta 

fase do trabalho estão também associados a grande variabilidade, visto que não é possível garantir a 

distribuição uniforme de tensões de tração na secção. Devido à dificuldade de elaboração dos provetes 

e à fraca resistência da argamassa de cal e da sua ligação à resina, apenas alguns dos provetes 

inicialmente previstos no plano experimental puderam ser ensaiados. Neste caso, apenas foi possível 

ensaiar dois provetes válidos duma composição e três de outro, o que reduz fortemente a 

representatividade dos resultados e dificulta a sua interpretação.  

 

Como referido, o objetivo principal deste ensaio consistiu na avaliação da aderência da pasta 

endurecida com os agregados, obrigando a que a superfície de rotura dos provetes se desenvolvesse 

pela região mais fraca, que coincide com a zona de interface entre a pasta e a resina e entre a pasta e 

os agregados parcialmente imersos na resina (Figura 4.16). Desse modo, a partir da determinação da 

área de contacto agregado-pasta, pela técnica de aquisição da topografia da superfície de rotura 

referida em 3.10.3, foi possível estimar a tensão de aderência que se desenvolve entre os agregados 

e a pasta.  

 

 
Figura 4.16 - Rotura do provete de aderência à tração 

 

Na Tabela 4.10 indicam-se os valores médios dessa tensão de aderência, obtidos para os dois tipos 

de agregados ensaiados: areia calcária; areia siliciosa.  

 

Na determinação da tensão de aderência houve o cuidado de se considerar a contribuição da fraca 

aderência resina-pasta para a tensão de rotura do provete.  No entanto, o ensaio de provetes apenas 
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constituídos por argamassa de cal e resina conduziram a valores pouco significativos, não mensuráveis 

pelo equipamento de ensaio (inferiores a 0,01MPa). 

 

Tabela 4.10 – Tensão de aderência dos provetes de resina 

 
Área de agregado 

(𝐦𝐦𝟐) 

Tensão de rotura 
(MPa) 

Provetes com agregados 
calcários 

47,67 0,141 

100,03 0,266 

Provetes com agregados 
siliciosos 

332,6 0,422 

164,33 0,185 

393,1 0,214 

 

De acordo com os resultados obtidos e apresentados na Tabela 4.10, constata-se que ao contrário do 

que sugerem os ensaios mecânicos realizados em 4.3.1, a tensão de aderência agregado-pasta foi 

semelhante para os dois tipos de agregado. No entanto, conforme indicado na Tabela 4.10 a 

variabilidade dos resultados foi elevada. 

 

Importa referir que o ensaio é condicionado pela forma dos agregados. Neste caso, como as areias 

calcárias apresentavam menor dimensão e forma mais alongada e achatada, para o mesmo número 

de partículas na secção, a área superficial dos agregados disponível para se ligarem com a pasta foi 

muito inferior à área disponibilizada pelas areias siliciosas (Tabela 4.10). Como tal, a força de aderência 

mobilizada nos ensaios de tração com areia calcária foi muito baixa, conduzindo a roturas precoces e 

repentinas, associadas a baixa energia de rotura. Por contraste, a forma arredondada das partículas 

de areia siliciosa permite aumentar, de forma significativa, a área de contacto com a pasta (cerca do 

dobro da área superficial, Tabela 4.10), fazendo com que a superfície de rotura seja mais irregular e 

mais extensa (pois é obrigada a contornar partículas mais salientes e de maior volume e área 

superficial), conduzindo a maiores energias e forças de rotura no ensaio de tração direta. Este aspeto 

é ilustrado na Figura 4.17 e Figura 4.18, onde se demonstra a maior área superficial abrangida nos 

ensaios de tração direta dos provetes com areia calcária.  

 

Acrescente-se ainda que a forma mais alongada dos agregados calcários pode levar à acumulação da 

água na superfície, na zona de transição com a pasta, o que diminui a aderência das partículas e 

condiciona os resultados do ensaio. 

 

Resumidamente, em face das contingências e limitações referidas na realização destes ensaios, aliado 

ao reduzido número de provetes ensaiados e à elevada variabilidade obtida, não é possível concluir 

sobre a influência do tipo de agregado na aderência agregado-pasta, conforme era o objetivo inicial 

deste estudo complementar. 
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Figura 4.17 - Área de agregado num provete de aderência 

com agergado calcário 

 

Figura 4.18 – Área de agregado num provete de aderência 

com agergado calcário 
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5. Conclusões e desenvolvimentos futuros 
 

5.1. Conclusões gerais 
 
O trabalho realizado focou-se na caracterização física e mecânica de argamassas produzidas com 

diferentes tipos de agregados na sua constituição, nomeadamente areias de origem calcária e siliciosa. 

Para tal, foram ensaiadas argamassas com diferentes percentagens de substituição de areia calcária 

por areia siliciosa, que foram caracterizadas no estado fresco e no estado endurecido. Os ensaios 

realizados visaram essencialmente analisar a influência do tipo de agregado no comportamento de 

argamassas de cal área a aplicar em rebocos de edifícios antigos, contribuindo para o desenvolvimento 

de soluções de revestimento de melhor desempenho e para o aumento do conhecimento neste 

domínio. 

 

O agregado é o constituinte em maior proporção na composição das argamassas e, naturalmente, a 

utilização de misturas com diferentes tipos de agregado influenciou o comportamento das argamassas 

no estado fresco e endurecido. Em termos de trabalhabilidade, as argamassas com maior incorporação 

de areia calcária, associada a formas mais angulosas e texturas mais irregulares, conduziram a 

menores valores de espalhamento e maiores dificuldades de compactação, resultando em maiores 

teores de ar para misturas de igual relação a/l. Estes aspetos refletem-se na menor capacidade de 

retenção de água das argamassas com areia siliciosa. O maior volume de vazios e o aumento de 

volume de pasta nas argamassas de areia calcária fez também com que estas apresentassem menor 

massa volúmica fresca. 

 

Em geral, os resultados de caracterização mecânica obtidos neste trabalho corroboram a tendência 

verificada na literatura, em que a utilização de agregado calcário conduz ao aumento da resistência 

mecânica das argamassas. De facto, confirma-se um aumento da resistência à compressão e flexão 

das argamassas produzidas com maior percentagem de substituição de areia siliciosa por areia 

calcária, em especial de forma mais evidente para incorporações superiores a 75%. Para argamassas 

de igual relação a/l, o aumento de resistência à flexão e à compressão foram de até 31% e 38%, 

respetivamente. Mesmo tendo em consideração argamassas de idêntica trabalhabilidade, em que as 

misturas com areias siliciosas apresentam uma relação a/l 20% inferior, as resistências à flexão e à 

compressão foram de até 24% e 35% superiores, respetivamente. Estes aumentos enquadram-se nos 

valores reportados por outros autores em argamassas de cal com idênticos tipos de agregados. Porém, 

constatou-se que a variação de resistência mecânica foi pouco significativa para percentagens de 

incorporação de areia calcária inferiores superiores a 75%. 

 

Conclui-se que o melhor desempenho mecânico evidenciado pelas argamassas com maior proporção 

de agregado calcário deverá estar relacionado com as melhores características atingidas ao nível da 

interface agregado-pasta. Isso é atribuído à melhor interligação agregado-pasta proporcionada pelas 

areias calcárias de maior porosidade superficial e textura mais irregular, à maior compatibilidade 

elástica entre estas areias e a cal aérea e à eventual maior compatibilidade química entre o ligante e o 
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agregado calcário. A utilização de diferentes tipos de agregado afetou o modo de rotura das 

argamassas, confirmando-se que as misturas com areia siliciosa apresentavam superfícies de rotura 

mais irregulares, com a rotura a ocorrer preferencialmente na ligação agregado-pasta. Por sua vez, as 

argamassas com areia calcária, capazes de desenvolver zonas de transição de melhor qualidade, 

foram capazes de explorar melhor a capacidade da pasta, conduzindo a maiores resistências 

mecânicas. As roturas mais regulares e mais homogéneas verificadas nas argamassas com agregado 

calcário confirmam a melhor aderência agregado-pasta atingida com este tipo de agregado. Este 

aspecto assumiu elevada relevância no comportamento mecânico das argamassas, sobrepondo-se ao 

facto das argamassas com agregados calcários alcançarem menores níveis de compactação ou até 

poderem apresentar maior relação a/l. Ainda assim, devido à fraca capacidade resistente da cal aérea, 

foram obtidas baixas resistências mecânicas em todas as argamassas estudadas, conforme é 

correntemente reportado por outros autores em argamassas de cal.   

 

O aumento do teor em água nas argamassas não alterou significativamente a sua resistência mecânica, 

concluindo-se que a trabalhabilidade, a facilidade de compactação e a velocidade de carbonatação das 

misturas são fatores que, neste tipo de argamassas de argamassas de cal, podem assumir tanta ou 

maior influência do que a relação a/l.  

 

A reação de carbonatação, associada ao incremento de resistência do ligante, desenvolveu-se de forma 

mais rápida nas composições com maior proporção de agregado calcário na mistura, em especial 

durante a fase inicial de endurecimento, referente aos primeiros 2 meses de cura. A maior porosidade 

das argamassas com areia calcária facilita a secagem e a difusão do dióxido de carbono, acelerando o 

processo de endurecimento da cal. No entanto, a maior porosidade das argamassas com areias 

calcárias pode prejudicar o seu desempenho em termos de durabilidade.  

 

Constatou-se uma fraca correlação entre a resistência mecânica e a porosidade aberta ou a massa 

volúmica, ao contrário do que é normalmente observado em misturas com outros ligantes. Conclui-se 

que a porosidade da argamassa não foi o fator condicionante na resistência mecânica, assumindo 

maior relevância o tipo e forma do agregado, nomeadamente na sua ligação com a pasta.  

 

Face às pequenas diferenças na composição e estrutura porosa das várias argamassas de igual a/l, 

em geral, a velocidade de ultrassons foi semelhante para os diferentes tipos de agregado. Apenas 

quando se alterou a relação a/l, o ensaio de ultrassons foi capaz de distinguir claramente argamassas 

de qualidade distinta.  Confirma-se uma fraca relação entre a resistência mecânica e a velocidade de 

ultrassons. Enquanto a resistência é essencialmente governada pelas propriedades do ligante e pela 

qualidade da ligação agregado-pasta, a velocidade de propagação de ultrassons depende 

maioritariamente da rigidez e da massa volúmica da argamassa, sendo particularmente afetado pelas 

características dos agregados  
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A maior proporção de agregado calcário conduziu a um aumento na deformabilidade da argamassa, 

resultante da menor rigidez da calcite face ao quartzo, que é o mineral mais abundante nas areias 

silicosas. Este aumento de deformabilidade da permite reduzir o risco de fendilhação da argamassa 

quando sujeita a ações diferidas restringidas. Face ao módulo de elasticidade estático, a estimativa do 

módulo de elasticidade dinâmico, determinado em condições não fendilhadas, conduziu a valores cerca 

de 3 a 5 vezes superiores. Aplicando a expressão de Popovics (2008), que permite estimar o módulo 

de elasticidade estático a partir dos valores do módulo de elasticidade dinâmico, apenas para as 

misturas com 50% de areia calcária e 50% de areia siliciosa foi possível obter valores da ordem de 

grandeza dos resultados experimentais, com diferenças inferiores a 20%.  Por análise das curvas 

tensão-deformação das argamassas até à rotura, conclui-se que terá ocorrido um menor 

desenvolvimento de microfendilhação e um melhor comportamento compósito das argamassas de 

areia calcária, o que sugere a confirmação de uma melhor compatibilidade e ligação agregado-pasta 

nestas misturas.  

 

A aderência agregado-pasta de misturas com diferentes tipos de agregados foi igualmente avaliada a 

partir de ensaios complementares de tração direta. No entanto, estes ensaios estão associados a 

grande variabilidade, sendo difícil evitar o desenvolvimento indesejável de excentricidades e momentos 

fletores secundários durante a sua realização. Durante o ensaio foi difícil garantir a distribuição uniforme 

de tensões na secção, o que conduziu a valores subestimados da resistência à tração e dificultou a 

interpretação dos resultados.  

 

No ensaio de tração axial em provetes correntes de argamassa, as resistências foram semelhantes 

para os dois tipos de argamassas ensaiadas com diferentes percentagens de inclusão de agregado 

calcário, não sendo possível concluir sobre a influência do tipo de agregado. Ainda assim, da análise 

da superfície de rotura dos provetes confirma-se que a superfície de rotura nas misturas com areia 

siliciosa tende a ser mais irregular e menos homogénea, sugerindo uma ligação agregado-pasta de pior 

qualidade do que a atingida nas argamassas com areia calcária. 

 

No ensaio de tração dos provetes de resina, para avaliação direta da ligação agregado-pasta, verificou-

se também que a tensão de aderência agregado-pasta foi semelhante para os dois tipos de agregado. 

Estes ensaios, para além de estarem associados a grande variabilidade, foram efetuados sobre apenas 

dois provetes válidos por composição, diminuindo a validade dos resultados obtidos. Assim, em face 

das limitações referidas, também não foi possível concluir a partir deste ensaio sobre a influência do 

tipo de agregado na aderência agregado-pasta. 

 

Globalmente, todas as argamassas ensaiadas neste trabalho experimental apresentaram 

características mecânicas e elásticas consideradas compatíveis com a sua aplicação em edifícios 

antigos, enquadrando-se na gama de valores referidos por outros autores. De acordo com o critério 

estabelecido na Tabela 2.2, conclui-se que os valores da resistência e deformabilidade são compatíveis 

com a aplicação das argamassas estudadas em rebocos de reparação ou substituição de edifícios 
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antigos. A solução que deverá garantir um melhor desempenho e uma durabilidade superior foi a 

argamassa formulada com recurso a apenas agregado calcário na mistura granulométrica. Esta 

argamassa desenvolveu mais resistência mecânica, dentro da gama compatível com as alvenarias 

antigas e, adicionalmente, apresentou uma maior deformabilidade. 

 

Resumidamente, os ensaios de caracterização no estado endurecido realizados neste estudo indicam 

que a incorporação de agregado calcário na produção de argamassas de cal aérea conduz ao aumento 

da resistência mecânica, ao maior desenvolvimento das reações de carbonatação e a misturas de maior 

deformabilidade. Apesar de não ter sido possível demonstrar através de ensaios de aderência, os 

resultados sugerem uma maior compatibilidade e melhor ligação atingidas entre o agregado e a pasta 

nas argamassas com areia calcária.  

 

5.2. Propostas de desenvolvimentos futuros 
 
Tendo em conta o trabalho desenvolvido, as hipóteses avançadas e as limitações confrontadas na 

realização dos ensaios de aderência, sugere-se a realização de investigação adicional que contribua 

para um melhor conhecimento das argamassas de cal aérea e da influência do tipo de agregado nas 

suas propriedades físicas, mecânicas e de durabilidade. Assim, em seguida sugerem-se possíveis 

desenvolvimentos futuros neste tema: 

 

 Avaliação da qualidade da zona de transição e da ligação agregado-pasta tendo em 

consideração a idealização de ensaios mecânicos de aderência associados a menor 

variabilidade. 

 Face aos ensaios de aderência realizados neste estudo, considerar amostras mais 

representativas que envolvam um maior número de provetes e adotar agregados de maior 

dimensão de modo a permitir maiores áreas de contacto agregado-pasta durante os ensaios, 

evitando problemas associados a roturas precoces. 

 Análise macroestrutural da zona de transição agregado-pasta tendo em consideração técnicas 

de análise microscópica e de análise química e composicional das fases presentes nestas 

regiões. 

 Estudo de durabilidade de argamassas de cal aérea produzidas com diferentes tipos de 

agregado, quer ao nível das suas principais propriedades de transporte como de resistência à 

ação de sais e outros mecanismos de deterioração. 
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Anexos 
Anexo A – Ficha técnica: Areia siliciosa 0/2 

  



II 
 

Anexo B – Ficha técnica: Areia siliciosa 0/4 

  



III 
 

Anexo C – Ficha técnica: Areia calcária Tipo 0 

  



IV 
 

Anexo D – Ficha técnica: Areia calcária Tipo 6 
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Anexo E – Ficha técnica: Cal aérea  
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Anexo F – Características da resina MA2+  
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Anexo G – Resultados dos ensaios de flexão e compressão  

 

Argamassa Provete 
Idade 
(dias) 

Tração por flexão Compressão 

Força de 
rotura 
(kN) 

Tensão 
de rotura 

(MPa) 

Força de 
rotura 
(kN) 

Tensão 
de rotura 

(MPa) 

C100 

2 

28 

0,119 0,28 0,71 0,44 

7 0,128 0,30 0,66 0,41 

8 0,117 0,27 0,68 0,43 

12 

60 

0,123 0,29 1,19 0,74 

15 0,158 0,37 1,17 0,73 

4 0,135 0,32 1,18 0,74 

1 

90 

0,220 0,52 1,72 1,08 

3 0,216 0,51 1,74 1,09 

10 0,218 0,51 1,72 1,08 

5 

120 

0,241 0,56 1,82 1,14 

6 0,272 0,64 1,79 1,11 

9 0,229 0,54 1,79 1,12 

C50 

2 

28 

0,102 0,24 0,48 0,30 

4 0,130 0,30 0,58 0,36 

10 0,122 0,29 0,60 0,38 

15 

60 

0,134 0,31 1,06 0,66 

14 0,146 0,34 1,03 0,64 

9 0,174 0,41 1,06 0,66 

1 

90 

0,173 0,41 1,26 0,79 

3 0,165 0,39 1,18 0,74 

5 0,181 0,42 1,33 0,79 

6 

120 

0,188 0,44 1,34 0,84 

7 0,171 0,42 1,37 0,86 

11 0,165 0,39 1,33 0,83 

C75 

1 

120 

0,183 0,43 1,42 0,89 

4 0,181 0,42 1,38 0,86 

5 0,179 0,42 1,30 0,82 

C0A 

1 

120 

0,142 0,33 1,14 0,71 

2 0,201 0,40 1,43 0,89 

3 0,162 0,42 1,31 0,82 

C0E 

2 

120 

0,165 0,39 1,57 0,98 

5 0,172 0,40 1,48 0,93 

6 0,134 0,31 1,27 0,79 
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Anexo H – Resultados do ensaio de porosidade aberta e massa volúmica aparente no estado 

endurecido 

 

Argamassa Provete 
Idade 
(dias) 

Massa 
seca 
(g) 

Massa 
saturada 
imersa 

(g) 

Massa 
saturada 
emersa 

(g) 

Porosidade 
aberta 

(%) 

Massa 
volúmica 
aparente 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑 

m1 m2 m3 Pa MVA 

C100 

2 

28 

226,20 138,08 261,89 28,8 1827 

7 197,63 120,65 228,55 28,7 1832 

8 199,68 122,16 230,55 28,5 1842 

12 

60 

205,02 125,35 236,56 28,4 1843 

15 244,51 149,65 281,34 28,0 1857 

4 235,53 144,07 271,43 28,2 1849 

1 

90 

235,72 144,65 271,57 28,2 1857 

3 256,26 157,16 295,14 28,2 1857 

10 249,28 152,73 286,78 28,0 1860 

5 

120 

196,89 120,19 226,15 27,6 1858 

6 228,21 139,15 262,52 27,8 1850 

9 204,04 124,45 234,70 27,8 1851 

C50 

2 

28 

226,59 137,17 260,11 27,3 1843 

4 222,79 135,01 255,21 27,0 1853 

10 210,21 127,46 241,19 27,2 1848 

15 

60 

212,10 128,88 242,80 26,9 1862 

14 201,64 122,52 230,48 26,8 1867 

9 219,02 133,18 250,55 26,9 1866 

1 

90 

202,22 123,29 230,30 26,2 1890 

3 269,58 164,22 306,65 26,0 1893 

5 256,31 156,25 292,01 26,3 1888 

6 

120 

196,96 118,47 224,98 26,3 1849 

7 202,34 122,27 230,74 26,2 1865 

11 184,15 111,49 209,61 25,9 1877 

C75 

1 

120 

208,21 127,23 238,94 27,5 1864 

4 207,12 126,38 237,18 27,1 1869 

5 204,53 125,00 234,18 27,2 1873 

C0A 

1 

120 

225,81 137,14 254,89 24,7 1918 

2 225,69 137,05 254,68 24,7 1919 

3 227,93 138,36 257,53 24,8 1913 

C0E 

2 

120 

221,98 134,44 249,19 23,7 1934 

5 246,14 149,30 275,86 23,5 1945 

6 215,10 130,22 241,58 23,8 1932 
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Anexo I – Resultados dos ensaios de tração axial nos provetes de argamassa 

 

Argamassa Provete 
Idade 
(dias) 

Força de rotura 
(kN) 

Tensão de rotura 
(MPa) 

C100 

A 

150 

0,372 0,23 

D 0,163 0,10 

E 0,220 0,14 

B - - 

C 0,242 0,15 

C50 

A 

150 

0,345 0,22 

D 0,212 0,13 

B 0,209 0,13 

E 0,210 0,13 

C 0,251 0,16 

 

 

 

 

 


