
 

 

Estudo do Comportamento Face aos Sais de Rebocos 

de Cal Aérea com Agregado Calcário 

 

 

José Maria de Oliveira e Silva Peres 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Civil 

 

Orientadores: Prof. Rita Maria Vilela Nogueira 

                                                  Prof. José Alexandre de Brito Aleixo Bogas 

 

Júri 

Presidente: Prof. Nuno Gonçalo Cordeiro Marques de Almeida 

Orientador: Prof. Dr.ª Rita Maria Vilela Nogueira 

Vogal: Prof. José Manuel Gaspar Nero 

 

 

Maio de 2018 

 



 



 

 

  



Declaração  
 

Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre todos 

os requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa. 

 
 

 

 

 



i 
 

Agradecimentos 
 

A presente dissertação representa o culminar do meu percurso universitário, que só foi possivel 

graças à ajuda e colaboração de várias pessoas, familiares e não familiares, a quem tenho de 

expressar os meus sinceros agradecimentos. 

Em primeiro lugar aos meus orientadores, Professora Doutora Rita Nogueira e Professor 

Doutor José Alexandre Bogas, pela contínua orientação, disponibilidade e conhecimentos 

transmitidos ao longo de todo o presente trabalho. 

O meu sincero agradecimento ao Sr. Leonel, Sr. Pedro Costa e Sr. Francisco Almeida, 

funcionários do laboratório do DECivil do Instituto Superior Técnico pela ajuda contínua, pelas 

sugestões dadas e apoio durante toda a preparação e execução dos ensaios laboratoriais. 

À minha colega de laboratório Yuni Huarracha que muito me ajudou na preparação das 

argamassas a ensaiar, especialmente durante a fase da peneiração e análise granulométrica 

das areias utilizadas. 

A todos os meus colegas e amigos que fiz durante o mestrado, que directa ou indirectamente 

me apoiaram não só na realização do presente trabalho, mas também me apoiaram e 

ajudaram durante todo o curso, fazendo com que crescesse muito como pessoa. 

Em último lugar, mas de certeza não menos importante, um agradecimento especial a toda a 

minha família e namorada Catarina Rodrigues, primeiro pela oportunidade que me concederam 

em ingressar num curso universitário e em segundo pelo forte apoio e incentivo que me deram 

durante todo o meu percurso universitário. 

A todos, muito obrigado! 

 

 

 

 

 

  



ii 
 

Resumo 
 

Os rebocos dos edifícios antigos, normalmente constituídos por argamassas de cal aérea, 

apresentam-se muitas vezes deteriorados, sendo os sais solúveis uma das suas principais 

acções agressivas. No entanto, muitas das intervenções de renovação destes rebocos não são 

bem sucedidas, devido ao actual desconhecimento da tecnologia antiga de execução destes 

rebocos. 

Os agregados calcários eram usados nos rebocos antigos, sobretudo na camada de 

acabamento. Estudos anteriores sugerem um melhor desempenho mecânico associado à 

utilização destes agregados. Desconhece-se no entanto a sua influência na resistência à acção 

aos sais solúveis. 

Este trabalho tem como objectivo avaliar o desempenho dos rebocos face a esta acção 

agressiva em resultado da substituição de agregados siliciosos por calcários e à presença da 

camada de acabamento num reboco de duas camadas. Para este efeito foram produzidas 

quatro argamassas, duas com traços semelhantes aos tradicionalmente utilizados na camada 

de base e duas com traços semelhantes aos tradicionalmente utilizados na camada de 

acabamento. Cada uma destas tipologias continha uma argamassa de areia exclusivamente 

calcária e outra com uma mistura homogénea de areia calcária e areia siliciosa. Foram 

produzidos provetes prismáticos de 40x40x160mm para avaliação das propriedades físicas e 

mecânicas das argamassas. Foram ainda produzidos rebocos de uma e duas camadas 

aplicados sobre bases de alvenaria para realização dos ensaios de sais. 

Os resultados permitiram concluir que as argamassas com agregado calcário têm potencial 

para aumentar a resistência aos sais dos rebocos de cal aérea, sobretudo se os rebocos forem 

constituídos por duas argamassas produzidas com diferentes traços volumétricos. 

 

Palavras-Chave: resistência aos sais, agregado calcário, argamassa de cal aérea, camada 

de acabamento. 
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Abstract 

 

The plasters applied on old buildings, usually made up of air lime mortars, often show signs of 

deterioration, with soluble salts being one of their main aggressive actions. However, many of 

the renovation attempts carried out on these plasters were unsuccessful, due to the current lack 

of knowledge on the ancient lime-based plasters technology. 

The carbonate aggregates were traditionally used in the old plasters, especially in the topcoat 

layer. Previous studies suggest a better mechanical performance associated to the use of these 

aggregates. However, its influence on the resistance against soluble salts is yet not properly 

known. 

This paper intends to evaluate the plasters performance against this aggressive action when the 

siliceous aggregates are replaced by carbonate aggregates, and when the topcoat in a two 

layered plaster is present. For this purpose four mortars were produced, two similar to those 

traditionally used in the undercoats (coarse mortars) and two concerning the topcoats (fine 

mortars). Each of these typologies contained a mortar made exclusively with carbonate sand 

and another with a homogeneous mixture of carbonate and siliceous sand. Prismatic specimens 

of 40x40x160mm were produced to evaluate the physical and mechanical properties of the 

mortars. One- and two-layered renders were also produced on masonry prototypes for salt 

testing. 

The results allowed to conclude that the carbonate aggregates have the potential to increase 

the air lime plaster resistance to salts, especially when composed of a layer of a fine mortar 

applied on a coarse mortar layer. 

 

Key-Words: soluble salt resistance, carbonate aggregate, air lime renders topcoats. 
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1. Introdução 
 

1.1.  Considerações gerais 

 

Nos últimos anos as intervenções de reparação e reabilitação em edifícios antigos, anteriores 

ao uso da estrutura de betão armado, têm vindo a aumentar significativamente em Portugal 

(Fontes, 2011; Santos & Veiga, 2015). Estes edifícios foram construídos até meados do século 

XX, antes da disseminação do cimento Portland. Possuem estrutura resistente de alvenaria de 

pedra e as argamassas usadas eram compostas por ligantes de baixa resistência mecânica. A 

falta de conhecimento por parte dos intervenientes face à diferente tecnologia construtiva dos 

edifícios antigos, aliada à elevada degradação existente nalguns casos, fez com que, em 

muitas dessas intervenções, se tenham empregue técnicas e materiais desadequados à 

realidade existente, não melhorando o estado de conservação da construção e, também não 

raramente, causando problemas de degradação precoces às edificações. Na prática corrente a 

substituição dos componentes degradados destes edifícios, entre os quais se destacam os 

revestimentos de parede (rebocos), consiste num processo complicado uma vez que quer os 

materiais quer os processos praticados no passado foram caíndo em desuso, muito devido ao 

aparecimento do cimento, tão fortemente usado nos revestimentos de parede dos edifícios 

modernos (Elert et al., 2008; M. Margalha, 2010).  

 Apoiada em diversos estudos mais recentes, a comunidade científica preconiza o uso de 

materiais compatíveis com os pré-existentes para que se consiga manter, tanto quanto 

possível, as características resistentes dos elementos a intervir e sua sua interacção com o 

resto da construção. Para além deste facto, recomenda-se também o uso de materiais com 

baixa pegada em carbono e, se possível, de origem o mais próximo possível do lugar da 

construção a intervir (Scannell, Lawrence, & Walker, 2014). Com efeito, com o aumento das 

restrições relativamente à extração de areia de rio devido a razões ambientais, as areias 

calcárias provenientes de rochas calcárias britadas apresentam-se como uma alternativa cada 

vez mais relevante (Fragata & Veiga, 2010). 

Os revestimentos e acabamentos das fachadas dos edifícios antigos são os elementos onde 

mais se tem intervido, indo de pequenas reparações pontuais até à substituição total do 

revestimento. Sendo uma parte de vital importância para qualquer edifício, são os 

revestimentos que protegem em primeiro lugar a construção tendo como principais funções o 

acabamento e a proteção das paredes, nomeadamente dando um complemento de 

estanqueidade à construção. Isto é, as argamassas de revestimento exterior dos edifícios 

funcionam em última análise como uma camada de sacrifício (Barreto, 2010; Guerreiro, 

Henriques, & Pinto, 2007).  
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Nos projectos de construção correntes tem-se recorrido quase unicamente à utilização de 

argamassas de cimento Portland para os rebocos das paredes dos edifícios pois estas 

originam rebocos mais resistentes e, à partida, mais duráveis. Em menor proporção são 

também preconizadas argamassas bastardas à base de cimento e cal hidráulica ou aérea. As 

argamassas cimentícias aparentam ser boas soluções quando usadas em edifícios novos com 

estrutura em betão armado e paredes de alvenaria de tijolo pois verifica-se a sua 

compatibilidade com o suporte, uma boa resistência e durabilidade. Porém, quando usadas no 

restauro ou reabilitação de edifícios antigos a situação inverte-se sendo comum o 

aparecimento de patologias precoces quer na argamassa de substituição quer nos próprios 

elementos intervidos (Guerreiro et al., 2007; M. Margalha, 2011).  

Vários estudos recentes apontam para o facto da não compatibilidade entre as paredes de 

avanaria antigas e os novos revestimentos executados com as argamassas à base de cimento 

(P. Faria, Henriques, & Rato, 2007; Santos & Veiga, 2015). Tal facto, aliado ao atual aumento 

de intervenções em edifícios antigos em Portugal fez crescer o interesse na cal aérea como 

material de construção, mais especificamente em argamassas de substituição dos 

revestimentos de parede. Assim, tem-se assistido a uma necessidade e interesse crescente 

por parte da indústria da construção civil na recuperação das técnicas de mistura e aplicação 

das argamassas com base em cal aérea uma vez que esta apresenta uma maior 

compatibilidade com os materiais pré-existentes. De facto, para que se intervenha eficazmente 

sobre os revestimentos de paredes de edifícios antigos, é necessário um "conhecimento 

aprofundado dos revestimentos existentes, da sua composição e do seu estado de 

conservação" (Santos & Veiga, 2015).  

Este primeiro capítulo procura enquadrar e justificar o tema em estudo, apontando quais os 

objectivos pretendidos alcançar. Explica-se também a organização do texto e aborda-se os 

temas de cada capítulo. 

 

1.2.  Motivação e enquadramento 

 

Um dos principais mecanismos de degradação dos materiais porosos usados na construção 

tais como as argamassas e os materiais cerâmicos é a cristalização de sais solúveis. Os sais 

solúveis causam frequentemente grandes danos nas construções como sejam a perda de 

coesão do revestimento, da sua aderência ao suporte, problemas estéticos e levantam 

questões quanto à salubridade do interior das mesmas (T. Gonçalves, 2007). As paredes de 

alvenaria dos edifícios antigos e os seus revestimentos à base de ligantes fracos são materiais 

porosos, especialmente susceptíveis aos ataques de sais dado que estes se encontram 

dissolvidos na água que penetra nos seus poros. Posteriormente, esta água evapora e os sais 

contidos no interior da argamassa recristalizam, muitos deles aumentando de volume. Este 
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aumento de volume gera depois tensões no seio da argamassa fazendo-a fissurar e/ou perder 

a sua coesão (Barreto, 2010; Nogueira, 2016). 

Sabe-se que nos rebocos antigos se usava agregados calcários, especialmente na camada de 

acabamento (Nogueira, Pinto, & Gomes, 2016). Estudos recentes concluíram que as 

argamassas à base de cal contendo areia calcária como agregado apresentam um melhor 

desempenho mecânico que as contendo agregado silicioso (Agostinho, 2008; Fragata & Veiga, 

2010; Nogueira, Pinto, & Gomes, 2014; Scannell et al., 2014). Tal facto é geralmente explicado 

tendo em vista a afinidade química entre a cal e os agregados calcários. Porém, os estudos 

realizados sobre argamassas de cal com agregado calcário incidem, essencialmente, sobre o 

impacto do agregado na resistência mecânica da argamassa. Existem poucos estudos  sobre a 

influência do agregado calcário nas propriedades de transporte de água das argamassas e 

desconhecem-se estudos sobre a capacidade de secagem deste tipo de rebocos e na sua 

resistência face à acção dos sais solúveis (Barreto, 2010; Bonn & Bonn, n.d.; Costa, 2017; T. 

Gonçalves, 2007). Isto é, sabe-se pouco sobre a influência do agregado calcário na 

durabilidade dos rebocos à base de cal. 

 

1.3.  Objectivos e metodologia de investigação 

 

O trabalho realizado teve como objectivo principal o estudo da influência dos agregados 

calcários na resistência dos rebocos com base em cal aérea ao ataque de sais. Para o efeito, 

houve necessidade de estudar as propriedades de transporte de água (capacidade de 

secagem, permeabilidade ao vapor de água e capilaridade) e a sua resistência mecânica. Os 

rebocos antigos são tipicamente compostos por mais do que uma camada de argamassas 

diferentes, adequadas à respectiva função no reboco, aspecto que tem consequências no 

comportamento do mesmo (Nogueira, 2016; Nogueira et al., 2014). Assim, o presente estudo 

incluiu a produção de argamassas com composições adequadas à camada de base e de 

acabamento e a sua aplicação em bases de alvanaria de cal, simulando protótipos de rebocos 

de duas camadas. 

A concretização destes objectivos apoiou-se num conjunto de ensaios para a caracterização 

física, mecânica e de durabilidade de argamassas com base em cal aérea ao traço 1:2 

(camada de regularização) e ao traço 1:1 (camada de acabamento), em que se pretende 

simular a solução de revestimento típica empregue sobre as alvenarias dos edifícios antigos. 

Para o efeito definiu-se quatro argamassas com formulações distintas tendo-se moldado 15 

provetes prismáticos para cada uma, perfazendo no total 60 provetes prismáticos (Figura 3.4). 

Sobre estes provetes realizou-se ensaios de caracterização no estado fresco (massa volúmica 

e consistência por espalhamento) e no estado endurecido (resistência à flexão e compressão, 

permeabilidade ao vapor de água, cinética de secagem, entre outros). Adicionalmente, aplicou-

se as argamassas sobre bases de alvenaria de cal por forma a simular-se a solução de reboco 

usada nos edifícios antigos e sobre os quais se avaliou a resistência face à cristalização de 
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sais solúveis e a aderência ao suporte através do ensaio de aderência (Figura 3.17). 

 

Espera-se assim com este trabalho aumentar o conhecimento sobre as argamassas de 

substituição de rebocos em edifícios antigos, nomeadamente aumentando o conjunto de 

soluções ao dispor e avaliar a sua respectiva durabilidade. 

 

1.4.  Organização do texto 

 

O presente trabalho está organizado em 6 capítulos, incluíndo a introdução. 

 No Capítulo 2 procede-se ao estado de arte, no qual se faz uma análise global dos 

conhecimentos e estudos mais recentes acerca de argamassas de cal aéra. Descreve-

se os constituintes das argamassas e resume-se a sua influência nas propriedades das 

mesmas. Foca-se no entanto a atenção na importância do tipo de agregado utilizado 

nas argamassas de cal, nomeadamente o agregado calcário; 

 No capítulo 3 descreve-se a campanha experimental do presente trabalho, onde se 

caracteriza as formulações estudadas e os ensaios realizados. Descreve-se não só a 

metodologia de produção de cada formulação de argamassa estudada, da sua cura e 

aplicação sobre os muretes protótipo, mas também de todos os ensaios realizados.  

 O capítulo 4 contém o foco da presente dissertação e sua principal contribuição para o 

aumento do conhecimento da influência do agregado calcário em argamassas de cal 

aérea. Numa primeira fase apresenta-se e discute-se os resultados de todos os 

ensaios, comparando-os quando aplicável com os resultados de outros autores com 

composições semelhantes. No final do capítulo resume-se de forma geral todos os 

resultados obtidos; 

 No capítulo 5 apresentam-se as conclusões principais que se retirou do presente 

trabalho experimental. São ainda sugeridas algumas propostas de trabalhos 

experimentais a realizar no futuro por parte da comunidade científica do mesmo 

domínio de investigação. 

 Por fim, apresentam-se as referências bibliográficas e todos os documentos normativos 

que serviram de suporte ao trabalho experimental desenvolvido, assim como se inclui 

uma secção de anexos onde se apresenta as fichas técnicas dos materiais utilizados. 
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2. Estado da arte  
  

2.1 Considerações iniciais 

 

Os rebocos assumem um papel essencial para a conservação e preservação do património 

construído. São os rebocos o elemento que protege as construções das acções externas e 

internas, permitindo a manutenção da estanqueidade e habitabilidade das mesmas.  

Os rebocos tradicionais são normalmente constituídos por várias camadas de argamassas 

diferentes, adaptadas à função que desempenham no revestimento (Barbero-barrera, 

Maldonado-ramos, Balen, García-santos, & Neila-gonzález, 2014; Nogueira et al., 2016). A 

grande maioria destas argamassas que se encontram nas construções antigas em Portugal 

possui como ligante principal a cal aérea. As argamassas são materiais produzidos a partir de 

misturas que contêm um material ligante, agregados finos e água. No caso das argamassas de 

cal aérea, esta funciona como ligante, que quando misturado com água forma uma mistura 

pastosa, capaz de aglomerar os agregados cuja principal função é dar estrutura e rigidez à 

mistura quando endurecida. Por sua vez a água incluída no processo de mistura da argamassa 

serve para dar coesão e trabalhabilidade à mesma no estado fresco (Costa, 2017). 

A cal aérea é um ligante inorgânico e hidrófilo, sendo o processo químico de carbonatação o 

meio pelo qual as correspondentes argamassas ganham resistência e rigidez. Com efeito, o 

processo de endurecimento de argamassas à base de cal aérea é um processo bastante lento 

quando comparado com os ligantes hidráulicos como o cimento que endurecem através da 

reacção de hidratação (M. G. Margalha, 2014).  

Os agregados têm uma grande influência nas propriedades e consequentemente no 

comportamento das argamassas. No caso das argamassas à base de cal aérea, a influência da 

areia é por demais evidente pois os seus grãos separam as partículas do ligante facilitando 

assim a reacção química de carbonatação e diminuindo a retracção da argamassa durante 

esse processo. As características do agregado como a dureza, a forma, a granulometria, a 

porosidade e a sua natureza mineralógica condicionam portanto as características da 

argamassa (Costa, 2017; M. G. Margalha, Veiga, & de Brito, 2007). 

Este capítulo apresenta os principais princípios sobre o comportamento de argamassas de cal 

aérea e a influência do agregado nas suas características físicas e mecânicas, em particular o 

seu comportamento face à água e à acção agressiva dos sais solúveis. Serão também 

abordadas as características de comportamento dos rebocos multicamada, bem como as 

diferentes consequências para o comportamento das argamassas compostas por agregados 

de natureza siliciosa ou calcária.  
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2.2 Influência dos agregados nas argamassas 

 

Os agregados finos (areias) constituem-se como um elemento essencial em qualquer 

argamassa, assumindo proporções que podem atingir cerca de 70% do seu volume. De facto, 

de entre os seus constituintes a areia corresponde à maior quantidade nas argamassas (Rato, 

2006). Veiga (2014), afirma que argamassas dependem fortemente dos agregados nelas 

utilizados, tendo estes um papel tão importante como o do ligante utilizado. 

 

As areias mais utilizadas na produção de argamassas são as areias extraídas de jazidas ou do 

leito de rios, podendo ser posteriormente lavadas ou passadas por um processo de crivação. 

Com menor expressão são também utilizadas areias obtidas através da britagem de rochas de 

maiores dimensões geralmente oriundas de pedreiras (Rato, 2006). Daí resultam as 

designações de areia natural e areia britada, respectivamente. As areias naturais mais usadas 

para a produção de argamassas são de origem siliciosa enquanto que as areias britadas mais 

utilizadas são as areias calcárias. 

 

Apesar de serem usados principalmente para dar estrutura à argamassa, os agregados têm um 

grande impacto no comportamento da mesma. De forma geral os agregados usados nas 

argamassas correntes são de origem inorgânica e quimicamente inertes, sendo que 

desempenham principalmente um papel de índole física uma vez que definem em grande parte 

a estrutura porosa das argamassas e, consequentemente, o comportamento hígrico e a 

resistência às acções físicas e mecânicas que lhe são impostas (Fragata & Veiga, 2010; M. G. 

Margalha et al., 2007; Scannell et al., 2014). 

 

A utilização de areias nas argamassas tem vários objectivos, nomeadamente (Filipe, Silva, & 

Fernandes, 2009): 

 

 Diminuir a quantidade de ligante necessário dado que este é de longe o elemento 

mais oneroso; 

 Reduzir a retracção da argamassa durante a sua secagem; 

 Aumentar a compacidade da mistura;  

 Aumentar a resistência à compressão; 

 Influenciar a porosidade da argamassa e assim condicionar a sua permeabilidade 

ao vapor de água e à difusão do dióxido de carbono; 

 Atribuir cores específicas ao revestimento. 

 

Além da dureza, forma dos grãos, granulometria e porosidade dos agregados, também a sua 

origem e limpeza influenciam bastante o comportamento das argamassas (M. G. Margalha et 

al., 2007). No entanto, de todas estas características Vasco Rato (2006) afirma que a forma e a 
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dimensão das partículas das areias são os dois parâmetros que mais influenciam a estrutura 

porosa da argamassa.  

 

Sabe-se que a utilização de areias calcárias em argamassas de cal aérea as torna mais 

resistentes mecanicamente, comparativamente aos agregados de natureza siliciosa 

habitualmente usados (Lanas & Alvarez, 2003; Michael & Lawrence, 2006). No entanto, pouco 

se sabe sobre a influência deste tipo de agregado no comportamento hígrico e na resistência 

aos sais solúveis das argamassas. Para interpretar correctamente a influência do agregado 

calcário no comportamento das argamassas é necessário ter presente a influência dos factores 

forma, granulometria e características mineralógicas, aspectos abordados nas próximas 

secções. 

 

2.2.1 Forma e granulometria 

 

Como dito anteriormente, a forma e granulometria das partículas da areia são dois dos 

parâmetros mais influentes no comportamento das argamassas, principalmente no que diz 

respeito à sua estrutura porosa (Costa, 2017). 

As areias podem apresentar diferentes formas e dimensões, sendo que estas duas 

características influenciam a trabalhabilidade da argamassa no estado fresco, a compacidade e 

aderência do agregado à pasta e, consequentemente, a resistência do material endurecido. 

Enquanto areias com elevada angularidade - tipicamente areias britadas - garantem uma 

melhor ligação pasta-agregado, areias com um elevado nível de esfericidade - areias roladas - 

conferem maior trabalhabilidade à argamassa (M. G. Margalha, 2014). 

 Adicionalmente, partículas com diferentes formas têm diferentes valores de superfície 

específica que faz por sua vez variar a quantidade de água de amassadura necessária para 

conferir a trabalhabilidade pretendida (Rato, 2006). Quanto mais anguloso for o grão, maior 

será a quantidade de água de amassadura necessária (M. G. Margalha, 2014).  

Para além da forma também a dimensão das partículas de areia é relevante para a 

compacidade da argamassa no estado endurecido. A dimensão das partículas de areia 

influencia directamente a quantidade e dimensão dos poros da argamassa. De facto, areias 

mais grossas originam argamassas com poros de maiores dimensões mas em menor 

quantidade. Inversamente, argamassas com areias mais finas contêm maior quantidade total 

de poros mas sendo estes de menor dimensão (Lanas & Alvarez, 2003; Rato, 2006). 

A granulometria influencia por sua vez a compacidade da areia dentro da argamassa. Areias 

bem graduadas e com menor volume de vazios são genericamente as mais indicadas pois 

estudos anteriores concluíram que uma granulometria extensa origina argamassas com maior 

resistência mecânica. Se bem graduada, a areia contará com grãos de várias dimensões, 
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originando um melhor "embricamento" dos grãos pois os seus finos ocupam os vazios entre os 

grãos de maior dimensão. No entanto, no caso específico das argamassas de cal aérea Rato 

(2006) aponta para o facto de que o seu comportamento mecânico é mais condicionado pela 

dimensão dos poros (porometria) do que pela compacidade do agregado utilizado. 

É de referir que a granulometria das areias influencia também o acabamento superficial 

pretendido para o revestimento de parede uma vez que areias mais grossas originam 

acabamentos rugosos enquanto areias tendo uma granulometria mais fina originam 

acabamentos mais lisos (Agostinho, 2008).  

 

2.2.2 Natureza mineralógica 

  

Os agregados assumem um papel de extrema relevância no estado fresco e endurecido das 

argamassas. Além da forma e granulometria, o tipo do agregado é outra característica que 

condiciona o comportamento das argamassas tais como a sua resistência mecânica e 

porosidade (Costa, 2017; Fragata & Veiga, 2010; Scannell et al., 2014). 

Do ponto de vista químico, distinguem-se dois grupos principais de areias: as areias siliciosas 

podendo estas ser de origem siliciosa ou granítica e as areias calcárias. As areias siliciosas 

são tipicamente amareladas contendo um elevado grau de esfericidade pois são geralmente 

oriundas do leito de rio. Por sua vez as areias calcárias utilizadas na construção civil são areias 

mais brancas e britadas de rochas de maiores dimensões oriundas de uma pedreira.  

A natureza mineralógica do agregado condiciona a sua composição química mas também a 

sua porosidade. Nogueira (2016) afirma que o espaço poroso numa argamassa é a soma da 

porosidade da pasta de ligante, da porosidade do agregado e da interface pasta-agregado. 

Como corolário, quanto maior a porosidade do agregado maior será a porosidade total da 

argamassa e, assim, maior a permeabilidade e menor a resistência mecânica. No entanto, 

Nogueira et al. (2016) afirma que a porosidade das areias é negligenciável face à porosidade 

da pasta de cal e da interface pasta-agregado. 

Refira-se, porém, que o tipo de agregado utilizado vai condicionar bastante as características 

da zona de interface pasta-agregado. De facto, quanto mais porosos os agregados, maior vai 

ser a sua tendencia em absorver a pasta de ligante, melhorando assim a qualidade da ligação 

pasta-agregado (Nogueira et al., 2014; Scannell et al., 2014). Adicionalmente, varios estudos 

demonstram que a qualidade da interface pasta-agregado é superior em argamassas de cal 

com agregados calcários (Fragata & Veiga, 2010; Gleize, Müller, & Roman, 2003). Tal 

comportamento tem sido explicado por vários autores devido à afinidade química entre o 

agregado calcário e a pasta de cal, ambos contendo carbonato de cálcio (CaC03), pois os 

agregados calcários parecem actuar como um local propício para a nucleação de cristais de 
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calcite, aumentando assim a qualidade da carbonatação das argamassas (Lanas & Alvarez, 

2003; Scannell et al., 2014). 

 

2.3 Argamassas de cal aérea 

 

É ja do conhecimento comum que as argamassas produzidas com cal aérea como único 

ligante originam rebocos com baixa resistência, sendo o seu valor máximo apenas alcançado 

meses após a sua aplicação no suporte. 

Este endurecimento é lento pois baseia-se numa reacção de carbonatação de acordo com a 

expressão 1 (Gomes, 2013): 

                                                (1) 

 

A cal aérea, ao contrário dos ligantes hidráulicos como o cimento portland ou a cal hidráulica, 

não reage com a água no processo de endurecimento precisando únicamente do dióxido de 

carbono disponível na atmosfera para carbonatar. Isto é, no processo de endurecimento 

(carbonatação) o hidróxido de cálcio presente na argamassa fresca reage com o dióxido de 

carbono presente na atmosfera dando origem ao carbonato de cálcio (expressão 1). 

Quando comparada com o cimento portland, a resistência dos rebocos à base de cal aérea é 

muito inferior (Tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1 - Valores de resistência de argamassas de cimento vs. cal aérea. 

Autor Argamassa 
Traço 

volumétrico 
Agregado Rt [MPa] 

Rc 

[MPa] 

Mendonça (2007) Cimento 1:3 Silicioso 4,5 18,8 

Algarvio (2010) Cal aérea 1:3 Silicioso 0,33 0,83 

 

Porém, Gomes (2013) e Palomo et al. (1981) referem algumas das principais vantagens das 

argamassas à base de cal aérea: 

 

 Obtenção de argamassas com maior plasticidade tendo como consequência a 

obtenção de argamassas com maior trabalhabilidade e maleabilidade; 

 A boa capacidade de retenção de água traduz-se na secagem lenta das argamassas e 

consequentemente reduzindo e distribuíndo a fissuração e retracção; 

 A sua maior deformabilidade no estado endurecido permite o bom acompanhamento 

de eventuais deformações do suporte sem que o reboco fendilhe; 
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 Maior porosidade e permeabilidade ao vapor de água; 

 Ausência de sais solúveis após a carbonatação. 

 

No entanto, como o endurecimento das argamassas à base de cal está fortemente dependente 

da difusão de co2, a aplicação destas argamassas em rebocos exteriores só deve ser efectuada 

em tempo seco ou pouco húmido, pois estas são particularmente susceptíveis às acções 

climáticas nos primeiros meses após a sua aplicação (Fernandes, 2009).  

 

Nas seguintes secções apresentam-se os factores de influência e as características principais 

das argamassas de cal aérea. Para tal será abordada a estrutura porosa e a sua relação com o 

comportamento hígrico e mecânico e a sua consequente influência na resistência aos sais 

solúveis. 

 

2.3.1 Estrutura porosa   

 

A estrutura porosa de uma argamassa é o resultado conjunto das características do ligante e 

do agregado. Nas argamassas que adoptam agregados pétreos, a porosidade devido a estes 

constituintes é negligenciável comparativamente à porosidade da pasta e da interface pasta-

agregado (Nogueira, 2016; Rato, 2006). No caso específico de argamassas à base de cal 

aérea, a sua porosidade atinge valores significativamente mais elevados do que no caso de 

ligantes hidráulicos, Tabela 2.2 (Algarvio, 2010; Costa, 2017; Martins, 2008). 

Tabela 2.2 - Valores de porosidade de argamassas de cimento vs. cal aérea. 

Autor Argamassa 
Traço 

volumétrico 
Agregado 

Porosidade 

aberta 

André martins (2008) Cimento 1:3 Silicioso 21% 

Algarvio (2010) Cal aérea 1:3 Silicioso 32% 

 

Sendo a pasta a principal fonte de porosidade, argamassas com traços mais fortes em cal 

tendem a ser mais porosas. No entanto, os poros da pasta são em geral de menor dimensão 

do que os poros da interface pasta-agregado (Lanas & Alvarez, 2003; Lawrence, Mays, Rigby, 

Walker, & Ayala, 2007; Nogueira, 2016). Existem no entanto duas outras origens para os poros 

de maiores dimensões presentes em argamassas, Rato (2006): 

1. Água de amassadura em excesso; 

2. Ar emulsionado no processo de amassadura. 
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No caso específico das argamassas de cal aérea o primeiro ponto é no entanto o mais 

relevante pois a água introduzida durante o processo de mistura não é utilizada/consumida no 

processo de endurecimento, tal como descrito anteriormente. Assim, a água de amassadura 

serve numa primeira fase apenas para conferir trabalhabilidade e maleabilidade à argamassa, 

evaporando-se gradualmente ao longo o tempo. Nos primeiros dias de idade a estrutura porosa 

da argamassa de cal aérea é principalmente devida a esta evaporação da água de 

amassadura pois os poros com ela preenchidos passam a ficar vazios. Tais poros são os 

chamados poros capilares (Nogueira, 2016). 

A carbonatação da cal aérea constitui-se outro factor que influencia a estrutura porosa da 

argamassa. Este é um processo lento que ocorre do exterior para o interior da argamassa e 

que se processa através do efeito simultâneo da evaporação da água e da penetração por 

difusão do dióxido de carbono para o seu interior. Durante a carbonatação formam-se cristais 

de carbonato de cálcio que se depositam nos poros da argamassa diminuindo assim a 

porosidade e porometria da mesma (Lawrence et al., 2007). De facto, a carbonatação do 

hidróxido de cálcio conduz a maiores resistências mecânicas mas como origina a redução do 

volume dos poros, reduz paralelamente a permeabilidade ao vapor de água e bloqueia o fluxo 

de dióxido de carbono (Agostinho, 2008; Lanas & Alvarez, 2003; Rodrigues, 2004). 

De forma geral, o traço usado na preparação das argamassas condiciona também a sua 

estrutura porosa. O traço 1:3 (ligante:agregado) é o mais corrente por ser o que conduz a uma 

maior compacidade (Lanas & Alvarez, 2003). No entanto, traços mais fortes em ligante 

originam argamassas com valores superiores de porosidade aberta, tendo estes poros um 

diâmetro menor, devido ao maior volume de pasta (Lanas et al. 2003). No caso específico das 

argamassas de cal aérea, este aumento de pasta exerce dois efeitos opostos: por um lado 

causa um aumento de porosidade e consequentemente de permeabilidade, mas por outro 

permite uma maior resistência mecânica devido à maior quantidade de ligante, acompanhada 

de uma carbonatação mais rápida e completa da cal (Nogueira et al., 2016).  

Conclui-se desta forma que a porosidade das argamassas de cal aérea é influenciada pela 

razão água-ligante, pelo traço, pelas características dos agregados e pela carbonatação. Ao 

contrário das argamassas de ligantes hidráulicos, nas argamassas à base de cal aérea, a 

maior porosidade não é necessariamente sinal de menor resistência mecânica. 
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2.3.2 Comportamento hígrico 

 

A existência de humidade nas construções é inevitável nos momentos de chuva ou humidade 

relativa elevada. Considera-se por isso normal e aceitáveis certos níveis de humidade nas 

construções. Entende-se por humidade o aparecimento de um teor de água superior ao 

desejado num dado elemento da construção (Brito, 2004). O bom comportamento das 

argamassas em geral face à acção da água é de especial importância uma vez que a água é 

uma das principais causas da sua degradação. A durabilidade das argamassas é fortemente 

dependente da sua capacidade de absorção de água, pois é pela água absorvida que os 

agentes agressivos penetram na argamassa, contribuíndo e acelerando assim a sua 

deterioração (Algarvio, 2010). Sendo porosas e higroscópicas, as argamassas de cal aérea 

podem absorver água em quantidades consideráveis. Esta transferência de água entre o meio 

ambiente e a argamassa pode ocorrer através da infiltração de água líquida, absorção de vapor 

de água ou, inversamente, através da sua evaporação (Algarvio, 2010; Nogueira, 2016; Rato, 

2006).  

A porosidade das argamassas de cal aérea é composta essencialmente por poros capilares 

com dimensões compreendidas entre 0,5-100 μm. A maneira principal pelo qual estas 

argamassas absorvem água líquida é através das forças capilares exercidas por estes poros 

(Nogueira, 2016). No entanto a quantidade de água absorvida depende também da porosidade 

aberta, isto é, da conectividade dos poros dentro da argamassa pois quanto maior a 

porosidade aberta da argamassa, mais espaço terá a água para se infiltrar no seu interior (M. 

Margalha, 2011; Nogueira, 2016). 

Por sua vez, a saída de água das argamassas para o exterior ocorre quer na forma de água 

líquida, quer na forma de vapor de água. O primeiro mecanismo ocorre devido às forças de 

sucção que se estabelecem nos poros capilares, correspondendo a uma forma mais eficiente 

de saída da água das argamassas. A sucção capilar será maior para poros de menor 

dimensão, como decorre da lei de Darcy em meios insaturados, de acordo com a equação 

equação 2 (Hall, 2007; Hall & Hoff, 2002; Nogueira, 2016):  

            (2) 

 

Em que, 

   : velocidade do fluxo de água; 

   : gradiente da pressão hidroestática (Pa m
-1

), correspondendo à sucção capilar; 

K: condutividade capilar ou hidraulica (kg m
-1
 s

-1
 Pa

-1
). 
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Logo, as argamassas constituídas por poros de menor dimensão perdem mais rapidamente 

água no estado líquido do que argamassas de poros de maior dimensão. Quando o nível de 

água no interior dos poros desce abaixo de um determinado valor, deixa de haver condições 

para a condução de água líquida, passando o movimento da água a ocorrer na forma de vapor, 

por difusão. Neste caso, quanto maior a dimensão dos poros maior a tendência para que a 

saída de água ocorra nesta forma. 

Quanto maior a porosidade e conectividade entre os poros, mais alta será a permeabilidade da 

argamassa (Nogueira, 2016; Rato, 2006). Quanto mais permeável for a argamassa, maior a 

sua rapidez de secagem o que é benéfico tendo em vista as características dos paramentos 

antigos.  

Relacionando estas características com a composição das argamassas, pode afirmar-se que 

argamassas de traço mais forte em cal tendem a possuir uma elevada porosidade constituída 

por poros de menor dimensão, logo irão absorver água em maior quantidade e a uma taxa 

mais elevada. No entanto, terão uma maior facilidade de secagem baseada na saída de água 

líquida por condução capilar. Pelo contrário, as argamassas de traço mais fraco em cal tendem 

a possuir uma menor porosidade sendo esta constituída por poros de maior dimensão, logo 

irão absorver menos água, Tabela 2.3. Estas argamassas tendem a ser bastante permeáveis 

ao vapor de água, pelo que também terão facilidade de secagem, feita tendencialmente através 

de difusão de vapor de água (Nogueira et al., 2016; Rato, 2006).  

 

Tabela 2.3 - Valores indicativos do comportamento hígrico em argamassas de cal aérea (Nogueira, Ferreira Pinto, 
& Gomes, 2018). 

Traço 
Porosidade 

[%] 

Coeficiente de 
absorção 

capilar de água 
[kg.m2.s-0.5] 

Permeabilidade ao vapor de 
água [x10-10 kg.m-1.Pa-1] 

Índice de 
Secagem 

1:3 27,4 0,25 0,18 0,1 

1:1 33,2 0,4 0,213 0,13 

 

 

2.3.3 Comportamento mecânico 

 

Tal como já referido anteriormente, as argamassas são materiais porosos e exibem um 

comportamento quasi-frágil. Este comportamento frágil evidencia-se especialmente nas 

argamassas de cal aérea devido à sua fraca resistência mecânica. Factores como a 

compacidade, a quantidade e tamanho dos poros, assim como a regularidade da estrutura 

sólida das argamassas influenciam fortemente as suas propriedades mecânicas (Van Mier e 

Vervuurt, 1999; Carpinteri, Chiaia e Invernizzi, 2004). De facto, a homogeneidade das 
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argamassas é um factor importante para a sua resistência a acções de natureza cíclica tais 

como as acções de gelo-degelo, variações termo-higrométricas e cristalização de sais solúveis, 

pois estas acções geram micro-fissuras no seio da argamassa que se vão propagando para 

zonas de resistência inferior. Desta forma, quanto maior a homogeneidade da argamassa, 

maior a sua resistência mecânica (Nogueira et al., 2016). 

As argamassas antigas são de forma geral materiais heterogéneos devido ao elevado 

contraste entre as características dos agregados utilizados (especialmente se utilizados 

agregados grossos e/ou quartzíticos) e da pasta de cal aérea. Esta heterogeneidade favorece 

no entanto a deformabilidade, propriedade também ela relevante nas argamassas destinadas a 

rebocos pois as micro-fissuras ocorrem primeiramente nas zonas de menor resistência da 

argamassa, comportando assim alguma deformação. A propagação das micro-fissuras é 

posteriormente travada ao se encontrar uma partícula de agregado, altura em surgem novas 

micro-fissuras que se propagam à volta do mesmo, atrasando assim a rotura da argamassa. 

Contrariamente, nas argamassas mais homogéneas (argamassas com areias mais finas, por 

exemplo) existem menos obstáculos à rápida propagação das fissuras, fazendo com que o 

material exiba um comportamento mais frágil (Nogueira et al., 2016). 

Os rebocos antigos são tradicionalmente compostos por várias camadas de argamassa, cada 

uma formulada para desempenhar um papel específico na solução de revestimento de parede. 

As camadas inferiores dos rebocos antigos são tradicionalmente compostas por argamassas 

com areias mais grossas e tendem a ter menos volume de pasta de cal. Tal facto implica que a 

interface pasta-agregado nestas argamassas é mais irregular e possui poros de maior 

dimensão, fazendo com que estas se apresentem mais heterogéneas e menos resistentes 

mecanicamente. As camadas inferiores tendem porém a ser menos porosas que as camadas 

superiores e podem conter fibras naturais ou materiais com características pozolânicas por 

forma a melhorar a sua resistência mecânica final. De forma inversa as camadas superiores 

dos rebocos antigos são tradicionalmente compostas por argamassas de areias mais finas e 

com maior volume em pasta de cal, sendo estas argamassas mais homogéneas, mais 

resistentes mecanicamente mas mais porosas e mais frágeis (menos deformáveis) que as 

camadas inferiores (Nogueira et al., 2014, 2016). 

Veiga (2003a) estabeleceu alguns requisítos mínimos para as características mecânicas dos 

rebocos dos edifícios antigos, Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4 - Requisitos estabelecidos para as características mecânicas dos rebocos dos edifícios antigos. 

Uso 

Características 

Macânicas aos 90 

dias (MPa) 

Aderência ao suporte 

(MPa) 

Rt Rc 

Reboco Exterior 0,2-0,7 0,4-2,5 0,1-0,3 ou rotura 

coesiva pelo reboco Reboco Interior 0,2-0,7 0,4-2,5 

Juntas 0,4-0,8 0,6-3 
0,1-0,5 ou rotura 

coesiva pela junta 

Rt-resistência à tracção; Rc-resistência à compressão 

 

 

2.3.4 Acção dos sais solúveis 

 

Dada a sua natureza porosa, os materiais de construção estão sujeitos a águas contendo iões 

diluídos potencialmente nocivos que neles conseguem penetrar e circular. Quando a água 

evapora a concentração dos iões aumenta de tal forma que cristalizam sob a forma de sais. 

Dependendo da natureza e solubilidade dos sais, estes podem ser mais ou menos nocivos 

sendo que, segundo Rodriguez-Navarro e Doehne (1999), a escala da deterioração depende 

fundamentalmente do rácio de supersaturação da solução salina e da localização da 

cristalização dentro do material poroso (Rodriguez-Navarro & Doehne, 1999). 

A cristalização de sais solúveis é uma das principais causas de degradação das construções, 

principalmente das paredes de alvenaria e dos seus revestimentos. São dois os principais 

mecanismos responsáveis pela introdução de sais nos elementos da construção, 

designadamente a ascensão capilar e a infiltração da água pluvial. Ambos estes mecanismos 

dependem do transporte capilar de água no sistema poroso dos materiais. Porém, Charola 

(2000) afirma que um terceiro mecanismo relevante será a condensação superficial uma vez 

que esta pode introduzir ou mesmo reintroduzir os sais no material. 

Os carbonatos, nitratos, cloretos e sulfatos são os sais solúveis mais usuais sendo 

frequentemente associados ao aparecimento de patologias nas construções. De forma 

simplista pode-se afirmar que a principal origem dos cloretos é a água absorvida pelas paredes 

por capilaridade ascencional e os sulfatos e nitratos devido à infiltração de águas pluviais 

(chuvas ácidas, por ex.) (Barreto, 2010; T. Gonçalves, 2007). Estes sais são higroscópicos pois 

eles próprios têm a capacidade de absorver água: dissolvem-se para valores de humidade 

relativa da superiores a 65%-75% podendo assim circular pela estrutura interna porosa dos 

materiais. Para valores abaixo dos mencionados os sais cristalizam nos poros do material 
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aumentando de volume e, consequentemente, diminuindo a porosidade do elemento em 

questão (Nogueira, 2016; Palomo, Puertas, & Fortes, 1981). 

O movimento dos sais dentro do material poroso depende das condições ambientais como a 

temperatura e humidade relativa, mas também da presença de outros sais. Com efeito, a 

presença de um segundo sal numa solução salina permite a redução da humidade relativa 

necessária para a precipitação aumentando consequentemente a frequência do ciclo de 

cristalização-dissolução (Charola, 2000). 

São vários os mecanismos de deterioração propostos pela comunidade científica: pressão de 

cristalização, expansão térmica, pressão de hidratação, degradação química e pressão 

osmótica (Nogueira, 2016; Rodriguez-Navarro & Doehne, 1999). Apesar de todos estes 

mecanismos poderem contribuir para o processo geral de deterioração, a pressão de 

cristalização parece no entanto ser o mais relevante (Ruiz-Agudo, Mees, Jacobs, & Rodriguez-

Navarro, 2007). 

A acção deteriorante dos sais solúveis está intimamente ligada à secagem do conjunto 

suporte/revestimento. De facto, é principalmente durante a secagem destes elementos que os 

sais cristalizam podendo deteriorá-los de uma forma mais ou menos severa consoante o tipo 

de sal e o local onde cristalizam. A cristalização ocorre quando a água na qual o sal está 

diluído evapora, aumentando gradualmente a concentração do mesmo até à sua saturação, 

mas também quando a humidade relativa do ambiente é inferior à humidade de equilíbrio da 

solução saturada desse mesmo sal. Desta forma, num sistema poroso impregnado de sais, 

estes têm a capacidade de cristalizar e de voltar a dissolver dependendo da humidade relativa 

do ar (Palomo et al., 1981). Assim, duas das características fundamentais dos sais solúveis são 

a sua solubilidade e a humidade relativa de equilíbrio (T. Gonçalves, 2007). 

A resistência mecânica do material constitui também um factor relevante para a acção 

deteriorante dos sais solúveis. Se a pressão de cristalização for inferior à resistência mecânica 

do material, os sais podem ter um efeito cimentício aumentando a compacidade e diminuindo a 

sua porosidade (T. Gonçalves, 2007). Pelo contrário, se a pressão de cristalização do sal for 

superior à resistência do material, geram-se tensões perpendiculares às paredes dos poros 

originando micro-fissuras no material (La Iglesia, González, López-Acevedo, & Videma, 1997; 

Nogueira, 2016). A micro-fissuração do material quando aliada a ciclos de 

cristalização/dissolução dos sais enfraquecem-no ao longo do tempo pois a cada ciclo os sais 

cristalizam nas fissuras aumentando progressivamente a sua largura. Adicionalmente, a parte 

do material contaminada por sais irá ter um comportamento substancialmente diferente face à 

parte não contaminada do material no que diz respeito aos processos de dilatação térmica e 

hídrica, contribuindo assim também para a sua deterioração (T. Gonçalves, 2007). 

A degradação dos materiais porosos contaminados com sais solúveis é também fortemente 

dependente da rapidez de secagem da água absorvida pelos mesmos. Se a taxa de 

evaporação na superfície exterior do material for mais lenta que a taxa de alimentação da 



 
 

17 
 

solução salina, o sal cristaliza sob forma de eflorescência à superfície do material (Steiger, 

2005). As eflorescências são benígnas, não afectando a resistência mas piorando o aspecto 

estético do material. Porém, se a taxa de evaporação é superior à taxa de fornecimento da 

solução salina à superfície do material a frente de evaporação passa para o interior do mesmo, 

criando condições para os sais cristalizarem sob a forma de sub- ou criptoflorescências. A 

cristalização dos sais no interior do material é especialmente gravosa pois geram-se tensões 

internas que causam fadiga do material provocando destacamentos, fissuração ou 

desintegração do mesmo (J. A. Faria, 2004; Nogueira, 2016; Rodriguez-Navarro & Doehne, 

1999).   

Os rebocos à base de cal aérea são materiais frágeis e muito porosos que quando comparados 

com os rebocos de cimento, conseguem absorver grandes quantidades de soluções salinas. 

Estes rebocos, além de possuírem fraca resistência mecânica, são susceptíveis à deterioração 

causada pelos sais solúvies. No entanto os rebocos de cal aérea facilitam a libertação de água 

através de uma rápida evaporação e possuem poros de maior dimensão, ambas características 

positivas tendo em conta as características das alvenarias antigas.   

Como mencionado anteriormente são vários os sais solúveis presentes nas construções. Cada 

um exibe um comportamento diferenciado, originando taxas de deterioração muito distintas 

dependendo de factores como as características do substrato, condições termo-higrométricas 

ou a influência da presença de outro sal. Os sais mais relevantes são no entanto o cloreto de 

sódio e o sulfato de sódio (Barreto, 2010; T. D. Gonçalves, 2007). Uma vez que no trabalho 

experimental da presente dissertação se estuda a influência do primeiro na durabilidade de 

argamassas à base de cal aérea, descreve-se na próxima secção as principais características 

de actuação deste sal. 

 

2.3.4.1 Cloreto de sódio 

 

O cloreto de sódio (NaCl) é provavelmente o sal mais comum presente nas construções. As 

construções em ambientes marítimos estão especialmente susceptíveis ao ataque deste sal. O 

cloreto de sódio possui apenas uma forma cristalina acima de 0
o
C, a halite. Ao contrário da 

maioria dos sais solúveis, a solubilidade do cloreto de sódio praticamente não varia com a 

temperatura, facto que lhe permite cristalizar a baixas supersaturações (T. Gonçalves, 2007). 

No entanto a sua elevada solubilidade permite que consiga não cristalizar mesmo para 

soluções muito saturadas (Nogueira, 2016).  

O cloreto de sódio tende a cristalizar como eflorescência em parte porque as condições 

propícias para a sua cristalização ocorrem mais facilmente à superfície do material, mas 

também a sua tensão superficial, ângulo de contacto e baixa viscosidade são características 

adicionais que favorecem a sua cristalização à superfície do material (Nogueira, 2016). 
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O cloreto de sódio é um sal muito higroscópico e solúvel que quando em solução penetra facil- 

e profundamente na estrutura porosa dos materiais, apresentando também muita mobilidade. 

Este sal torna-se perigoso consoante os ciclos de humedecimento e secagem que permitem a 

sua dissolução e recristalização sucessivas, deteriorando os materiais de construção (T. 

Gonçalves, 2007). 

Barreto (2010) afirma que o ataque de cloretos é essencialmente uma acção mecânica uma 

vez que a cristalização dos seus cristais no seio do material origina tensões nos seus poros. No 

entanto, Nogueira (2016) afirma a precipitação de halite nos poros do material não causa 

grandes estragos devido à baixa supersaturação atingida pelo cloreto de sódio que origina 

baixas taxas de precipitação e crescimento. 

No caso específico das argamassas, para estas exibirem um comportamento satisfatório face 

ao ataque por cloretos devem ser resistentes mecanicamente ou apresentarem poros de maior 

dimensão que permitam cristalizações sucessivas do sal sem que este origine tensões internas 

na argamassa (Barreto, 2010). 
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2.4 Rebocos tradicionais multi-camada 

 

Os rebocos tradicionais são historicamente aplicados em duas ou três camadas. Os rebocos 

executados num sistema multi-camada tendem a introduzir menores tensões ao suporte devido 

à menor espessura das camadas, a taxa de carbonatação da cal é acelerada em camadas 

mais finas e a fissuração é restringida à espessura da camada, não atravessando o 

revestimento por completo. Cada camada é composta por diferentes formulações que servem 

diferentes propósitos no sistema de revestimento da parede, aumentando assim a eficiência de 

todo o sistema de protecção. Pelo contrário, num sistema monocamada todos os requisitos 

funcionais têm de ser satisfeitos numa única camada (Barbero-barrera et al., 2014; Nogueira, 

2016). 

Os sistemas de revestimento de parede antigos são compostos geralmente por duas camadas: 

a camada inferior (ou camada de base) e a camada exterior (camada de acabamento). Embora 

não tão frequente, poderá haver uma terceira camada, intermédia entre a camada inferior e a 

exterior. A camada inferior tem como função garantir a adesão de todo o sistema de 

revestimento ao suporte, assim como preencher os vazios do mesmo. Por sua vez a camada 

de acabamento tem como função garantir a protecção do revestimento contra as acções 

ambientais agressivas como acções mecânicas, vento, e infiltração de água da chuva 

(Barbero-barrera et al., 2014; Nogueira, 2016). 

A camada de base é geralmente feita com areias mais grossas que garantem quer a 

resistência necessária para permitir a aderência do reboco ao suporte, quer a colmatação dos 

vazios do mesmo. O traço volumétrico comumente utilizado para esta camada é de 1:2 /2,5 e a 

espessura varia entre os 8 e os 12mm (Nogueira, 2016). 

A camada de acabamento é no entanto uma camada mais fina, variando entre 2 a 6 mm de 

espessura. Sendo menos espessa, esta camada é feita com areias mais finas e com um maior 

teor de cal, que permitem a obtenção de uma maior trabalhabilidade e uma maior resistência 

mecânica. A utilização de areias mais finas permite também obter-se superfícies mais lisas, 

garantindo-se assim o aspecto estético do revestimento (Nogueira, 2016). 

Apesar dos rebocos desempenharem um papel fundamental na protecção das construções 

contra as intempéries, outra função principal é a protecção das alvenarias contra a deterioração 

face ao ataque de sais. Gonçalves (2007) afirma mesmo que cristalização de sais nos rebocos 

não é uma por si só uma característica negativa, pois estes são substituíveis. 
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2.4.1 Comportamento conjunto das várias camadas 

 

Como referido anteriormente, o comportamento de qualquer reboco (especialmente os antigos) 

não depende só dos materiais utilizados na sua formulação. Isto é, o bom comportamento dos 

rebocos depende em grande parte da correcta interacção das várias camadas aplicadas sobre 

o suporte, que devem ser gradualmente menos espessas do interior para o exterior, utilizando-

se para tal argamassas com diferentes formulações. A solução de revestimento em reboco 

multicamada permite que o suporte, geralmente irregular, seja gradualmente regularizado com 

a adoção de areias progressivamente mais finas das camadas interiores para as camadas 

exteriores (M. Margalha, 2011; Nogueira et al., 2016). A diminuição da dimensão dos grãos de 

areia permite por um lado a redução gradual da espessura das camadas, mas por outro obriga 

a reforçar progressivamente a quantidade de ligante (cal) nas camadas superiores devido à 

maior superfície específica das areias. Este aumento do conteúdo em ligante nas camadas 

superiores traz no entanto algumas desvantagens a todo o processo de execução do reboco 

tais como o aumento do tempo de carbonatação, o aumento da tendência da argamassa em 

contrair durante a sua secagem podendo provocar tensões nas camadas inferiores e/ou 

favorecer o aparecimento de fissuras superficiais aquando da sua secagem. Adicionalmente, 

por possuírem um maior conteúdo em ligante as argamassas das camadas superiores tendem 

a apresentar-se mais resistentes e mais deformáveis do que as argamassas das camadas 

inferiores (Barbero-barrera et al., 2014; Nogueira, 2016).   

Esta diferença de comportamento potencia a degradação precoce das camadas inferiores 

devido às tensões transmitidas pelas camadas superiores, podendo assim comprometer todo o 

revestimento de parede. Estes efeitos potencialmente prejudiciais para o reboco são no entanto 

minimizados com adoção de várias medidas tais como a diminuição gradual das espessura das 

camadas superiores, a adição de fibras naturais e/ou de materiais pozolânicos, a utilização de 

areias grossas e bem graduadas nas argamassas das camadas inferiores, assim como 

garantir-se uma boa aderência entre camadas para garantir a correcta transmissão das 

tensões (Nogueira et al., 2016).  

As características do espaço poroso e o acabamento superficial das camadas superiores dos 

rebocos antigos permitem uma absorção de água gradual e controlada assim como também 

permitem uma secagem eficiente. Contrariamente às camadas superiores, as características 

das camadas inferiores favorecem a secagem do reboco por meio da saída de água em estado 

de vapor, mecanismo de secagem menos eficiente e prejudicado pela ausência de contacto 

com a atmosfera exterior (Nogueira et al., 2016). Este facto agrava-se se existirem sais 

solúvies no seio da parede ou se estes forem introduzidos na parede através de uma infiltração 

de água a partir do solo. 

 A existência simultânea destes dois factores potencia a cristalização dos sais solúvies que vão 

destruíndo as camadas inferiores, resultando no posterior aparecimento de criptoflorescências 

que vão degradando o reboco do interior para o exterior, sendo apenas visíveis aquando do 
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empolamento e destacamento das camadas superiores (Barbero-barrera et al., 2014; Lanas & 

Alvarez, 2003; M. Margalha, 2011; Nogueira et al., 2016). 

 

2.4.2 Princípios de funcionamento dos rebocos face aos sais 

 

Os princípios de funcionamento dos rebocos em alvenarias face à cristalização de sais foram 

estudados por Gonçalves (2007) e Pinto (2018) e sumarizam-se de seguida:  

a) Rebocos de transporte: possuem a capacidade de transportar soluções líquidas do 

interior para o exterior da parede, originando frequentemente eflorescências. Este 

princípio de funcionamento é característico nos rebocos tradicionais à base de cal 

aérea. Pode afirmar-se que argamassas de porosidade elevada, contendo poros de 

menor dimensão, como as habitualmente presentes na camada de acabamento dos 

rebocos tradicionais, terão mais tendência a possuir este comportamento (T. D. 

Gonçalves, 2007; Nogueira, 2016; Pinto, 2018). 

 

b) Rebocos de acumulação: absorvem soluções líquidas vindas do substrato mas 

impedem-nas de chegar à superfície exterior da parede, criando assim condições 

propícias à cristalização no interior do espaço poroso do reboco. Rebocos com este 

tipo de comportamento são indicados para situações em que o aspecto estético da 

parede é importante. Pode afirmar-se que argamassas de porosidade elevada, 

contendo poros de maior dimensão, como as habitualmente presentes na camada de 

base dos rebocos tradicionais, terão mais tendência a possuir este comportamento 

comportamento (T. D. Gonçalves, 2007; Nogueira, 2016; Pinto, 2018). 

 

c) Rebocos de bloqueio: permitem o transporte de vapor mas não de soluções líquidas. A 

solução líquida evapora-se assim na interface reboco-substrato, permitindo que os sais 

cristalizem e originem fenómenos de criptoflorescência. Este tipo de comportamento é 

típico de rebocos com carácter fortemente hidrófugo (T. D. Gonçalves, 2007; Pinto, 

2018). 

 

d) Rebocos vedantes à água: não permitem a entrada e transporte quer de água líquida 

quer de vapor de água. Este tipo de rebocos possibilitam no entanto a permanência de 

água na interface reboco/suporte sem que esta evapore podendo assim influenciar a 

deterioração de elementos adjacentes. Adicionalmente, se aparecer uma fissura que 

atravesse a espessura total do reboco, a cristalização de sais progredirá rapidamente 

para o interior do mesmo uma vez que a evaporação da água passará a ser possível 

(T. D. Gonçalves, 2007; Pinto, 2018). 

 



 
 

22 
 

3. Campanha experimental 

 

No presente capítulo descrevem-se os diversos procedimentos e ensaios realizados ao longo 

da campanha experimental. Esta campanha experimental foi realizada no Laboratório de 

Construção do DECivil, do Instituto Superior Técnico e teve como objectivo responder aos 

objectivos estabelecidos para esta dissertação. 

Serão apresentadas as diferentes fases do desenvolvimento experimental, incluindo a fase de 

produção das argamassas e dos respectivos provetes de ensaio. Sempre que possível, os 

procedimentos laboratoriais basearam-se em normas existentes, as quais são referidas ao 

longo do texto. 

 

3.1 Materiais constituintes 

 

Na produção das argamassas foram utilizados dois tipos de agregados finos (areias siliciosas e 

areias calcárias), um tipo de cal aérea e água proveniente da rede pública de Lisboa. Nas 

próximas secções apresenta-se as principais características dos agregados e da cal aérea.  

 

3.1.1 Agregados 

 

Como referido anteriormente, foram utilizados dois tipos distintos de agregados finos: areia 

siliciosa e areia calcária. A areia siliciosa utilizada consistiu numa mistura de areia grossa com 

a dimensão 0/4 e uma areia mais fina com a dimensão 0/2, ambas disponíveis no Laboratório 

de Construção do DECivil. Assim, a areia siliciosa utilizada nas argamassas consistiu numa 

mistura de 60% de areia grossa e de 40% de areia fina. Os principais minerais presentes 

nestas areias são quartzo, quartzito e feldspato. Em anexo encontra-se a ficha técnica das 

areias siliciosas utilizadas (Anexo A e B). 

A areia calcária utilizada provém da empresa Areipor - Areias Portuguesas, Lda, é britada e 

crivada (Anexo C), não tendo sido passada por um processo de lavagem. Por ser submetida a 

um processo de britagem de rochas calcárias de maiores dimensões a areia calcária terá, à 

partida, partículas mais angulosas e apresentam uma vasta gama de dimensões 

granulométricas. A areia calcária utilizada é constituída maioritariamente por carbonato de 

cálcio (CaCO3).  

Quanto à massa volúmica e baridade dos diferentes agregados, os seus valores apresentam-

se na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Baridades dos constituintes das argamassas. 

 
Massa Volúmica 

(kg/m
3
) 

Baridade 
(kg/m

3
) 

Cal 2200 550 

Areia siliciosa fina 2640 1560 

Areia siliciosa 
grossa 

2630 1600 

Mistura areia 
calcária 

2720 1500 

Mistura areia 
calcária+siliciosa 

2690 1550 

 

A baridade, ou a massa volúmica aparente de um dado agregado, é uma grandeza física dada 

pela relação entre a massa do agregado e o volume que este ocupa num dado recipiente, 

incluíndo os vazios existentes entre partículas. O ensaio de baridade foi realizado tendo por 

base a norma NP EN 1097-3:2002. 

Este ensaio começou com a calibração do recipiente de ensaio de 1 litro, enchendo-o com 

água. Seguidamente encheu-se o recipiente com os agregados previamente secos em estufa 

(100±5
o
C) durante 48 horas com ajuda de uma colher a uma distância sempre inferior a 5 cm 

em relação ao bordo superior do recipiente. Encheu-se o recipiente até transbordar e rasou-se 

a superfície dos agregados com uma régua, tendo o cuidado de não os compactar. De seguida 

pesa-se o conjunto do recipiente e agregados e calcula-se a baridade através da seguinte 

expressão: 

 
   

     

 
   

  

  
  

(3) 

 

Em que: 

m1: massa do recipiente vazio (kg); 

m2: massa do recipiente preenchido com agregado (kg); 

V: capacidade do recipiente (L). 

 

Realizou-se a medição da baridade três vezes para cada agregado. Refira-se também que 

todas as areias utilizadas na produção de argamassas foram previamente secas em estufa a 

100±5
o
C durante 48 horas. Seguidamente as areias foram armazenadas em barricas 

herméticas isoladas do ambiente exterior, como se mostra a Figura 3.2. 
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a) Estufa ventilada a 

100ºC. 

 

b) Barrica hermética. 

 

c) Da esquerda para a direita: areia siliciosa 

grossa, areia siliciosa fina e areia calcária. 

Figura 3.1- Descrição, acondicionamento e preparação dos agregados. 

 

3.1.1.1 Análise granulométrica 

 

A análise granulométrica foi realizada de acordo com a NP EN 933-1:2000. Seleccionaram-se 

amostras de aproximadamente 1 kg de massa, tendo sido previamente secas em estufa (100± 

5ºC) durante 24h. A análise granulométrica foi realizada tendo em conta a seguinte série de 

peneiros de rede de malha quadrada: 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6,3 [mm]. 

Para que as misturas apresentassem uma granulometria e compacidade granular semelhante, 

considerou-se a granulometria da mistura de areia siliciosa como a de referência, ajustando-se 

posteriormente a granulometria da areia calcária para apresentar uma distribuição 

granulométrica aproximada à da areia siliciosa. De facto, a areia calcária apresentava uma 

grande quantidade de finos (D<63mm) que foram posteriormente retirados por peneiração. As 

curvas granulométricas da mistura de areias siliciosas e da areia calcária peneirada 

apresentam-se na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Curvas granulométricas dos agregados. 
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3.1.2 Cal aérea  

 

A cal aérea utilizada na formulação das argamassas foi uma cal aérea hidratada do tipo CL90. 

A cal aérea utilizada é da marca Calcidrata, vem sob a forma de pó e é comercializada em 

saco de 20kg, Figura 3.3. A baridade da cal foi medida de acordo com a norma NP EN 1097-

3:2002, tendo-se obtido o valor de 550 kg/m
3
. Admitiu-se o valor de 2200 kg/m

3
 para a massa 

volúmica da cal, valor considerado normal para este material (Agostinho, 2008; Costa, 2017; 

Pavão, 2010) 

 

Figura 3.3-Saco de cal aérea hidratada. 

 

3.2 Produção dos espécimes 

 

Os ensaios previstos neste trabalho foram realizados sobre dois tipos de espécimes de 

argamassas: provetes prismáticos normalizados e protótipos de rebocos aplicados sobre bases 

de alvenaria, estes últimos com o objectivo de simular a aplicação das argamassas em rebocos 

reais. O estudo prevê o estudo de quatro argamassas diferentes, duas semelhantes às 

existentes nas camadas de base e outras duas semelhantes às existentes nas camadas de 

acabamento dos rebocos dos edifícios antigos. Desta forma, os rebocos realizados 

contemplam as duas camadas referidas (rebocos bi-camada). Adicionalmente, e com o 

objectivo de avaliar a influência da presença da camada de acabamento, foram também 

produzidos rebocos só com a camada de regularização (rebocos mono-camada). 
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3.2.1 Definição das formulações   

 

Como acima referido, foram estudadas 4 formulações que se inserem em 2 grupos distintos: as 

formuladas só com agregado calcário (C100) e as formuladas com uma mistura de ambos os 

agregados (calcário e silicioso) em igual proporção (C50). Dentro de cada grupo, foram 

estudadas 2 argamassas com formulações semelhantes às habitualmente encontradas nas 

camadas de acabamento e de regularização dos rebocos dos edifícios antigos: formulações ao 

traço 1:1 e ao traço 1:2, respectivamente. Apresenta-se na Figura 3.4 um esquema ilustrativo 

das formulações estudadas. 

 

Figura 3.4- Definição das argamassas estudadas. 

 

Tendo em conta a consistência das argamassas correntes de cal aérea definiu-se, à priori, um 

intervalo de valores de espalhamento entre 130 e 180 milímetros que as argamassas deveriam 

satisfazer. A relação água/ligante não foi definida à partida, tendo-se efectuado vários testes de 

produção para as quatro argamassas para que esta relação fosse igual para as duas 

argamassas de cada grupo. No entanto, esta relação foi calibrada para se ter em conta o 

intervalo de espalhamento definido previamente. 

 

3.2.2 Produção das argamassas 

 

Antes da produção das argamassas foram calculadas as quantidades em volume e em massa 

de cada um dos constituintes por forma a por um lado se ter em consideração a capacidade da 

misturadora existente no laboratório e por outro se produzir uma quantidade suficiente para 

preencher dois moldes de provetes prismáticos a cada amassadura. As quantidades de cada 

constituinte necessária a uma amassadura de 1 litro apresentam-se na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 - Dados para a produção de um litro de argamassa. 

Argamassa 
Relação 

a/l 

Traço Constituíntes (g) 

Vol. Massa 
Siliciosa 

Grossa 

Siliciosa 

Fina 

Areia 

Calcária 

Cal 

Aérea 
Água 

C50-2 
1,25 1:2 1:5,45 

442 295 670 246 307 

C100-2 - - 1391 255 319 

C50-1 
0,86 1:1 1:2,73 

357 238 541 396 341 

C100-1 - - 1115 409 351 

 

 

3.2.3 Procedimento de amassadura das argamassas 

 

O procedimento de preparação das argamassas adoptado baseou-se na norma europeia EN 

1015-2:1998. Todas as amassaduras realizadas no presente trabalho foram realizadas com 

recurso a uma das misturadoras disponíveis no LC, Figura 3.5, que possui um dispositivo 

automático de controlo dos intervalos de tempo e das velocidades de rotação da pá. 

Após o pré-humedecimento da cuba da misturadora, a produção começa com a introdução da 

água e da cal aérea. Seguidamente liga-se a misturadora no modo automático, que inicia o 

processo de mistura da água e da cal em movimento lento (140± 5rpm). Após 30 segundos 

adicionam-se as areias. 

Depois da introdução da areia a misturadora passa a funcionar em modo rápido (285±5rpm) 

por mais 30 segundos, após os quais para e fica em repouso durante mais 75 segundos. 

Nesse tempo, remove-se a massa de argamassa aderente às paredes laterais da cuba para 

dentro da mesma com a ajuda de uma espátula ou colher de pedreiro. Após estes 75 segundos 

de pausa a misturadora inicia o seu movimento de novo em modo rápido durante 60 segundos, 

acabando o processo de mistura da argamassa, Figura 3.5. 
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a) Misturadora utilizada. 

 

b) Introdução da cal e da água na 

cuba misturadora. 

 

c) Remoção da argamassa 

aderente às paredes laterais da 

cuba. 

Figura 3.5 - Procedimento de amassadura das argamassas. 

 

3.2.4 Produção e moldagem dos provetes prismáticos 

 

A moldagem dos provetes prismáticos foi baseada nos procedimentos descritos na norma EN 

1015-2:1998. Cada amassadura foi realizada com a quantidade necessária para se moldar no 

máximo dois moldes que permitem a moldagem de seis provetes prismáticos com as seguintes 

dimensões: 40mm x 40mm x 160mm, Figura 3.6. Durante a produção de cada argamassa para 

a colocação nos moldes determinou-se a sua consistência, de acordo com o procedimento 

mencionado em 3.4.1. Assim, através da medição da consistência de cada amassadura por via 

do ensaio de espalhamento assegurou-se a manutenção das características das argamassas 

por forma a se evitar possíveis variações dos resultados nos ensaios de caracterização 

mecânica e física das mesmas.  

A moldagem dos prismas inicia-se com a aplicação de uma camada de óleo descofrante nas 

superfícies do molde que irão estar em contacto com a argamassa. Seguidamente o molde é 

colocado e fixado com a alonga na mesa do aparelho de compactação mecânica. 

Posteriormente começa-se por colocar a argamassa dentro do molde em duas etapas de 

maneira a se garantir o completo preenchimento. Na primeira fase enche-se o molde até cerca 

de metade da sua altura e pressiona-se levemente a argamassa contra molde com ajuda de 

uma espátula metálica. De seguida liga-se o aparelho de compactação mecânica que realiza 

60 pancadas num minuto. Seguidamente volta-se a repetir o processo, preenchendo-se a 

totalidade do molde e acondicionando-se novamente a argamassa com uma espátula metálica 

de menor comprimento e volta-se a compactar com 60 pancadas. Por fim retira-se o molde da 

mesa do aparelho de compactação mecânica, retira-se a alonga metálica e rasa-se com uma 

colher de pedreiro a superfície do molde para se retirar o excesso de argamassa, Figura 3.6. 
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Refira-se que no total foram moldados 15 provetes prismáticos por cada formulação de 

argamassa, número que se achou indicado para a realização de todos os ensaios tendo 

também em conta potenciais estragos/defeitos causados nos provetes aquando do seu 

desmolde ou do seu manuseamento. 

 

a) Argamassa fresca dentro de o molde. 

 

b) Argamassa seca, após desmolde. 

Figura 3.6 - Moldagem dos provetes prismáticos. 

 

3.2.5 Aplicação das argamassas nos rebocos protótipo 

 

Foram realizados dois tipos de protótipos de rebocos, tendo em vista os seguintes ensaios: 

degradação face à cristalização de sais e aderência ao suporte. 

Estes rebocos foram aplicados sobre bases de alvenaria produzidas no âmbito de outro 

trabalho (Nogueira 2016). Tratam-se de bases quadradas com cerca de 30cm de aresta e uma 

altura aproximada de 10cm. São constituídas por betão de cal aérea e agregado calcário. A 

superfície destinada à aplicação dos rebocos foi conseguida através da colocação de 

elementos de agregado posicionados manualmente, como ilustrado na Figura 3.7.a). 

 

3.2.5.1 Rebocos para ensaios de sais 

 

O processo de aplicação das argamassas nos protótipos de reboco foi realizada de forma 

semelhante à da rebocagem de uma parede de alvenaria. Porém, foi colocada uma cofragem à 

volta de cada base de alvenaria por forma a garantir uma espessura de 2 cm na camada base 

e o seu nivelamento. Esta cofragem garantiu também a integridade física das bases de 

alvenaria durante a aplicação da argamassa pois estas são muito frágeis Figura 3.7. 

As bases de alvenaria foram molhadas uns minutos antes da aplicação das argamassas por 

forma a evitar a absorção da água de amassadura. Seguidamente colocou-se a argamassa 

sobre a superfície, distribuiu-se uniformemente a argamassa enquanto se pressionou a mesma 

contra o suporte. Por fim rasou-se e alisou-se a superfície da argamassa. 
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a) Murete protótipo inicial. 

 

b) Colocação da cofragem de madeira no murete 

protótipo. 

 

c) Aspecto da camada de base lisa. 

 

d) Preparação da superfície da camada de base para 

a posterior colocação da cam. de acabamento 

(durante a cura húmida). 

Figura 3.7 - Sequência da preparação e colocação da argamassa nos muretes protótipo. 

 

Para a execução dos rebocos bi-camda, subiu-se a cofragem de madeira de forma a garantir a 

espessura de 5mm estipulada para a camada de acabamento. A colocação desta nova camada 

realizou-se de forma idêntica à camada inferior: 

1. Molhou-se a camada de base; 

2. Colocou-se e distribuiu-se a argamassa por toda a superfície; 

3. Pressionou-se a nova argamassa (camada de acabamento) contra a antiga (camada 

de base); 

4. Rasou-se o excesso e alisou-se a camada de acabamento com uma colher de 

pedreiro. 
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3.2.5.2 Rebocos para ensaio de aderência 

 

O ensaio de aderência foi realizado sobre quadrículas de reboco com cerca de 4x4x2cm. Estes 

provetes destinam-se a ser sujeitos a uma força vertical de tração aplicada através de uma 

chapa metálica com a mesma dimensão colada à superfície do provete (ver 3.5.1.3). 

Para a execução das quadrículas de reboco criou-se uma grelha quadrada feita à base de 

Platex. Após a colocação da grelha sobre a base de alvenaria vedou-se os seus bordos 

inferiores com barro para que não ocorresse fuga de argamassa pela superfície de contacto 

entre a grelha e a superfície do murete. De seguida barrou-se com vaselina todas as 

superfícies da grelha que iriam estar em contacto com a argamassa de maneira a se facilitar a 

descofragem da grelha e identificou-se quais as quadrículas a preencher. Seguidamente, após 

a preparação da argamassa tal como descrito em 3.2.3, colocou-se a argamassa dentro das 

quadrículas da grelha por forma a criar-se um padrão tipo xadrez, Figura 3.8. Para que a 

argamassa ficasse perfeitamente aderente ao suporte compactou-se a argamassa contra o 

murete com recurso a um varão metálico de pequeno diâmetro, tentando também que a 

superfície ficasse o mais lisa possível. Esta compactação foi realizada com recurso e um varão 

metálico e de forma idêntica para cada quadrícula: pressionou-se primeiramente a argamassa 

a toda a periferia de cada quadrícula e só depois no seu centro, repetindo-se este processo 

cinco vezes por quadrícula. 

 

a) Murete com cofragem de madeira e 

quadrículas de Platex. 

 

b) Pormenor da colocação de barro para impermeabilização da 
interface suporte-Platex. 

 

c) Colocação da argamassa nas 

quadrículas. 

 

d) Compactação da argamassa frecsa. 

Figura 3.8 - Execução do molde e colocação da argamassa nas quadrículas para o ensaio pull-off. 
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3.2.6 Condições de cura e condicionamento 

 

As condições de cura dos provetes prismáticos descrevem-se na norma europeia EN 1015-

11:1999. Depois de compactados, rasados e alisados, os moldes prismáticos são colocados 

numa câmara climatizada à temperatura de 20± 2
o
C e com humidade relativa (HR) de 90±5%, 

desmoldando-se ao fim de 7 dias. Os provetes ao traço 1:2 permaneceram no mínimo 120 dias 

na câmara seca do laboratório até à altura de realização dos ensaios, Figura 3.9. Por sua vez, 

os provetes ao traço 1:1, por conterem um maior teor em cal, foram colocados na câmara de 

carbonatação acelerada durante 75 dias, altura em que se verificou que estavam 

completamente carbonatados. 

 

a) Colocação dos provetes na câmara seca. 

 

b) Câmara de carbonatação acelerada. 

Figura 3.9 - Condições de cura e condicionamento dos provetes prismáticos. 

É de referir que o estudo do presente trabalho não se foca na influência da carbonatação na 

resistência deste tipo de argamassas, daí os tempos de cura não serem os mesmos para todas 

as argamassas. Isto é, o único critério estabelecido para o início dos ensaios é a completa 

carbonatação quer dos provetes prismáticos quer dos rebocos.  

A cura da argamassa dos rebocos deu-se em duas fases: a primeira fase em ambiente húmido 

e a segunda fase em ambiente seco. Na primeira fase colocou-se os muretes protótipo na 

câmara húmida do Laboratório de Construção do DECivil, a 20 
o
C e humidade relativa de 

90±5% durante 7 dias. Nestes sete dias compactou-se diariamente a argamassa contra o 

murete e fechou-se as fissuras ocorridas durante a secagem da mesma com recurso a uma 

esponja humedecida. Após estes sete dias colocou-se os muretes na câmara seca do DECivil 

durante no mínimo 120 dias até à realização dos respectivos ensaios. 

Refira-se no entanto que, quanto aos muretes para os ensaios de aderência se decidiu retirar o 

molde de Platex umas horas após da colocação da argamassa nas quadrículas. Esta decisão 

deveu-se à ocorrência de tentativa falhada de execução destas quadrículas, devido ao 

completo desprendimento das quadrículas de argamassa da base de alvenaria aquando da sua 
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desmoldagem. Nesta tentativa, a desmoldagem foi realizada uma semana após a colocação da 

argamassa nas quadrículas. Desta forma, ao se retirar o molde de Platex algumas horas após 

a sua colocação conseguiu-se garantir a adesão da argamassa fresca ao suporte, 

compactando-se no entanto as quadrículas diariamente durante a primeira semana de cura 

(húmida), Figura 3.10b). Após os sete dias de cura húmida, colocaram-se as quadrículas em 

cura seca durante, no mínimo, 120 dias até à data do ensaio. 

 

a) Desprendimento da argamassa ao Platex com 

ajuda de um x-ato. 

 

b) Compactação das quadrículas de argamassa. 

Figura 3.10 - Desmolde das quadrículas de argamassa para o ensaio de aderência. 

 

3.3 Descrição do plano de ensaios 

 

Previamente à produção das argamassas foram estabelecidos os ensaios a realizar quer no 

estado fresco quer no estado endurecido de caracterização física e mecânica. 

Os ensaios de caracterização das argamassas no estado fresco são os seguintes: 

 Consistência por espalhamento; 

 Retenção de água; 

 Massa volúmica aparente e volume de vazios. 

Os ensaios de caracterização física das argamassas no estado endurecido consistiram em: 

I. Ensaios mecânicos: 

 Resistência à flexão; 

 Resistência à compressão; 

 Aderência. 
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II. Ensaios físicos: 

 Espessura carbonatada; 

 Comportamento de secagem; 

 Porosidade aberta, massa volúmica real e aparente; 

 Permeabilidade ao vapor de água; 

 Absorção capilar de água. 

 

III. Ensaios de degradação por cristalização de sais solúveis; 

Tal como mencionado anteriormente, a evolução da carbonatação foi monitorizada por forma a 

decidir o tempo total de cura dos espécimes. O evoluir da carbonatação dos provetes 

prismáticos foi verificado aos 75 dias, altura em que se constatou que os provetes ao traço 1:1, 

por estarem na câmara de carbonatação acelerada, já estavam completamente carbonatados 

enquanto os provetes ao traço 1:2 (e consequentemente a camada de base dos rebocos) ainda 

demorariam no mínimo mais 2 meses para a sua completa carbonatação. 

Apresenta-se na Figura 3.11 um esquema ilustrativo dos ensaios no estado endurecido a 

realizar sobre as argamassas dos provetes prismáticos. 

 

Figura 3.11 - Plano de ensaios sobre os provetes prismáticos. 

 

Quanto ao plano de ensaios sobre os rebocos mono- e bi-camada, estes consistem nos 

ensaios de resistência aos sais solúveis e de tensão de aderência ao suporte. O primeiro 

consiste num processo semanal de molhagem/secagem dos rebocos durante 5 meses (ver 

3.5.3). O segundo consiste na avaliação da tensão de aderência do roboco ao suporte por meio 

de uma força de tracção aplicada sobre as quadrículas de argamassa produzidas para o efeito 

(ver 3.5.1.2) 
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3.4 Caracterização das argamassas no estado fresco 

3.4.1 Consistência por espalhamento 

 

A determinação do valor da consistência das argamassas realizou-se através do ensaio de 

espalhamento de acordo com os procedimentos descritos na norma europeia EN 1015-3:1999. 

Este ensaio realiza-se logo após a produção da argamassa e sempre que se efectua uma 

amassadura. 

O ensaio de consistência por espalhamento teve numa primeira fase o intuito de ajudar na 

calibração da relação água/ligante de cada argamassa. Apesar de o critério chave para a 

calibração das formulações das argamassas de cada grupo ser a igualdade da relação 

água/ligante, este ensaio garantia que as argamassas apresentavam consistências dentro do 

intervalo previamente estipulado. Numa segunda fase este ensaio serviu apenas para o 

controlo de qualidade das várias amassaduras efectuadas para cada formulação, verificando-

se sempre após cada amassadura a sua conformidade com a respectiva argamassa. 

Segundo a dita norma, este ensaio começa pelo humedecimento do molde tronco-cónico e da 

mesa de espalhamento, colocando-se posteriormente o molde no centro da mesma, Figura 

3.12. Seguidamente preenche-se o molde com argamassa até cerca de metade do seu volume 

e compacta-se a argamassa com recurso a um pilão cilíndrico 10 vezes para que todo o 

espaço do molde fique preenchido. Posteriormente preenche-se a totalidade do molde e volta-

se a compactar com 10 apiloamentos. Recorrendo a uma colher de pedreiro rasa-se a 

argamassa em excesso no topo do molde sem a compactar. Limpa-se a argamassa que 

porventura caiu na mesa de espalhamento e retira-se lentamente o molde na vertical e de 

forma contínua. Após o molde estar retirado submete-se a amostra de argamassa à acção de  

15 pancadas a uma frequência constante de uma pancada por segundo. Com a ajuda de uma 

craveira mede-se de seguida o afastamento entre os bordos da argamassa segundo dois eixos 

ortogonais (D1, D2). 
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a ) Mesa de espalhamento e craveira de medição dos 

diâmetros. 

 

b) Humedecimento da mesa e do molde e sua 

colocação no centro da mesa de espalhamento. 

 

c) Colocação da argamassa no molde. 

 

d) Compactação da argamassa no molde. 

 

 

e) Aspecto da argamassa depois de retirado o molde. 

 

 

f) Aspecto de argamassa depois das 15 pancadas. 

Figura 3.12 - Ensaio de consistência por espalhamento. 

O valor do espalhamento é determinado pela média dos dois diâmetros (Dméd) em mm, dado 

pelas seguintes expressões: 

 
     

     

 
        

(4) 

 

Em que: 

D1, D2 - diâmetros de espalhamento (mm); 

Dmed - diâmetro médio de espalhamento (mm). 
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3.4.2 Massa volúmica aparente 

 

Para este ensaio, baseado na EN 1015-6:1998, utiliza-se um recipiente cilíndrico com 

capacidade de 1 litro cuja massa se determina previamente. Começa-se por encher o 

recipiente até metade da sua capacidade e compacta-se a argamassa fresca. A compactação 

da argamassa deve ser feita deixando cair o recepiente à volta de 10 cm na vertical, num total 

de 10 vezes. Seguidamente enche-se o recepiente tendo a atenção de se deixar um ligeiro 

excesso de argamassa no seu topo e repete-se o processo de compactação descrito 

anteriormente. No passo seguinte rasa-se a superfície do recepiente com a ajuda de uma 

colher de pedreiro e limpa-se o exterior do mesmo. Por fim pesa-se o recepiente com a 

argamassa numa balança com precisão de 0,01g. O cálculo da massa volúmica aparente das 

argamassas é feito de acordo com a seguinte expressão: 

 
      

     

 
  

  

  
  

(5) 

 

Em que: 

m1- massa do recipiente (kg); 

m2- massa do recipiente cheio com argamassa (kg); 

V- volume do recipiente (m
3
). 

 

3.4.3 Retenção de água 

 

A determinação da retenção de água das argamassas no estado fresco baseou-se na 

metodologia descrita na norma EN 1015-8:1999, pretendendo-se com este ensaio estimar a 

quantidade de água que a argamassa é capaz de reter. O princípio base deste ensaio prende-

se com o efeito de sucção criado pela colocação de várias folhas de papel de filtro padronizado 

como substrato da argamassa. 

O ensaio inicia-se com a determinação da massa de um molde cilíndrico com as dimensões 

φinterno= 100±5mm e h=25±1mm, utilizando-se para tal uma balança com precisão de 0,1g. O 

passo seguinte consiste no preenchimento do molde com a argamassa a ensaiar, rasa-se a 

superfície do molde com o auxílio de uma colher de pedreiro, retira-se toda a argamassa em 

excesso e mede-se a massa do conjunto molde + argamassa. Para que a argamassa fresca 

não adira à primeira folha de papel de filtro, colocam-se primeiro duas gazes de algodão sobre 

a argamassa, cobrindo-se de seguida o molde com oito folhas de papel de filtro previamente 

pesadas e cobre-se a superfície com uma placa metálica. Seguidamente inverte-se o conjunto 

sobre uma superfície plana não absorvente e coloca-se um peso de 2 kg sobre o conjunto 

durante 5min±10s. Findo esse período volta-se a inverter o conjunto para a posição inicial e 
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determina-se a massa das oito folhas de papel de filtro que entretanto reterem alguma água, 

Figura 3.13. 

 

a) Pesagem dos filtros. 

 

b) Compactação da argamassa. 

 

c) Colocação do peso por cima 

do molde. 

Figura 3.13 - Ensaio de retenção de água. 

 

A determinação do valor de retenção de água (WRV - Water Retention Value) é feita através 

das expressões presentes na norma: 

O teor de água na argamassa (W1) é dada pela expressão: 

    
   

    

        (6) 

       

em que,  mag e marg traduzem a massa de água utilizada na produção da argamassa (g) e a 

massa de todos os constituintes da argamassa (g), respectivamente 

A água da argamassa no molde calcula-se de acordo com a seguinte expressão: 

             (7) 

 

Em que: 

           (8) 

 

Sendo m1 e m3 a massa do molde vazio (g) e a massa do conjunto molde mais argamassa (g), 

respectivamente. 

A massa de água absorvida pelo papel de filtro obtém-se pela expressão: 

           (9) 
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Em que m2 e m4 são a massa do conjunto das 8 folhas de papel de filtro secas e húmidas (g), 

respectivamente. 

O valor da perda relativa de água pela argamassa obtém-se através da seguinte expressão: 

 
   

  

  

          
(10) 

 

Finalmente, a percentagem de água retida pela argamassa calcula-se pela seguinte expressão: 

                   (11) 

 

 

3.5 Caracterização das argamassas no estado endurecido 

3.5.1 Caracterização mecânica 

3.5.1.1 Resistência mecânica à flexão e à compressão 

 

O ensaio para a aferição da resistência à flexão e à compressão das quatro argamassas em 

estudo realizou-se sobre os provetes prismáticos. Para tal foram ensaiados cinco provetes de 

cada formulação sendo que das dez metades de provete resultantes foram escolhidas três para 

o ensaio à compressão (destrutivo). Estes dois ensaios realizaram-se de acordo com os 

procedimentos da norma EN 1015-11:1999 e segue o disposto na Especificação do LNEC E29. 

Este ensaio foi realizado numa máquina que se encontra no Laboratório de Construção do 

DECivil e que cumpre os requisitos da norma indicada, Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14- Equipamento para o ensaio de flexão e compressão. 
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Resistência mecânica à flexão 

Inicia-se o ensaio com a colocação e o correcto posicionamento do provete na máquina, ou 

seja com a face de enchimento na vertical. O provete deve ser colocado centrado e 

perfeitamente perpendicular ao eixo da base apoio, apoiando-se em dois apoios cilíndricos com 

raio de 10mm e tendo uma distância entre apoios de 100mm. Após a colocação cuidadosa do 

provete na posição devida desce-se o cutelo da máquina até este estabelecer contacto com a 

face superior do provete. Seguidamente aplica-se uma força crescente a meio vão do provete, 

a uma velocidade máxima de 50±10N até à rotura do mesmo, Figura 3.15. 

 

 

a) Colocação do prisma na posição correcta. 

 

b) Aspecto da fractura do prisma por flexão. 

Figura 3.15 - Ensaio de flexão. 

O valor da carga máxima aplicada no momento anterior à rotura, adoptado para o cálculo da 

resistência à flexão dos prismas, é calculado pela seguinte expressão (por referência de onde 

vem esta expressão: 

 
      

   

    
         

(12) 

 

Em que: 

f - resistência mecânica à flexão [MPa]; 

F - carga de rotura à flexão [N]; 

l - distância entre apoios [100mm]; 

b - largura do provete [40mm]; 

d - altura do provete [40mm]. 

  

Obtém-se assim para o tipo de provetes prismáticos ensaiados a expressão: 

 

                     (13) 
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Deve-se determinar carga de rotura à flexão de cada provete com aproximação às centésimas. 

O resultado da resistência mecânica à flexão é dado pela média dos cinco valores obtidos e é 

apresenta-se com aproximação às décimas. 

 

Resistência mecânica à compressão 

O ensaio de resistência à compressão das argamassas em estudo foi realizado de acordo com 

a norma EN 1015-11:1999 e com o disposto na Especificação LNEC E29.  

Este ensaio realiza-se sobre uma das metades de provete resultantes do ensaio à flexão de 

cada argamassa. Inicia-se o ensaio pela correcta colocação e posicionamento do meio provete 

sobre o prato inferior da prensa de tal modo que as faces carregadas correspondam às faces 

laterais de moldagem do provete. O meio provete deve ser centrado e colocado numa 

orientação tal que a zona de contacto prensa/provete perfaça um quadrado de 4cmx4cm. De 

seguida sobe-se o prato inferior da prensa até o provete estabelecer contacto com a sua face 

superior. Posteriormente aplica-se uma força gradualmente crescente e contínua (Figura 3.16). 

O ensaio foi realizado na zona da máquina correspondente ao ensaio de flexão que possui 

uma célula de carga de 10kN, melhorando a precisão das leituras para argamassas de baixa 

resistência, como é o caso das argamassas de cal aérea em análise. Para tal, retirou-se o 

cutelo correspondente ao ensaio de flexão e instalaram-se dois pratos (inferior e superior) 

apropriados para o ensaio a realizar. 

 

a) Acessórios para o ensaio de compressão. 
 

b) Aspecto do meio provete prismático após o ensaio 

de compressão. 

Figura 3.16 - Ensaio de compressão. 

Seguidamente regista-se o valor da força de rotura FC e determina-se a resistência mecânica à 

compressão recorrendo à expressão seguinte: 

 
   

  

 
         

(14) 
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Sendo: 

σc - resistência mecãnica à compressão (MPa); 

FC - força de rotura por compressão (N); 

S - área da secção transversal do provete (mm
2
). 

 

Para o tipo de provetes prismáticos em estudo obtém-se: 

 

                        (15) 

 

Calcula-se a tensão de rotura à compressão de cada provete com aproximação às centésimas. 

O valor da resistência mecânica à compressão é dado pela média dos três valores obtidos para 

cada tipo de argamassa e é apresentado arredondado às décimas. 

 

3.5.1.2 Aderência 

 

O ensaio de aderência foi realizado sobre as quadrículas de argamassa produzidas tal como 

referido em 3.2.5.2. O ensaio começa pela limpeza por meio de ar comprimido de toda a 

sujidade ou de qualquer partícula solta da superfície das quadrículas de argamassa. 

Seguidamente, após limpeza cuidada das chapas metálicas, cola-se as mesmas com uma fina 

camanda de cola Araldit à superfície das quadrículas de argamassa e deixa-se a secar durante 

48h até à realização do ensaio, Figura 3.17. Após este período enrosca-se um varão metálico à 

chapa metálica a ensaiar e prende-se o mesmo à garra da máquina de tracção. Seguidamente 

liga-se o aparelho de ensaio e inicia-se o ensaio de tracção a uma velocidade de 0,1 mm/min. 

 

 

a) Chapas metálicas coladas nas quadrículas de 

argamassa. 

 

b) Ensaio de aderência a decorrer. 

Figura 3.17 - Ensaio de aderência ao suporte. 
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3.5.2 Caracterização física 

3.5.2.1 Absorção de água por capilaridade 

 

O procedimento de ensaio para a determinação da absorção de água por capilaridade baseou-

se na norma EN 1015-18:2002 e foi efectuado em 3 provetes prismáticos para cada uma das 

quatro composições. Previamente ao início do ensaio colocou-se os provetes prismáticos em 

estufa a 60±5°C até massa constante (período mínimo de 48h) e registou-se a sua massa seca 

(m0). De seguida colocou-se os provetes prismáticos na vertical sobre uns roletes metálicos 

dentro de um tabuleiro, onde se colocou lentamente água até que a cota superficial da mesma 

ficasse cerca de 2mm acima da base dos provetes. De seguida cobriu-se o conjunto com uma 

campânula de modo a evitar a evaporação da água durante o ensaio, Figura 3.18. 

 

a) Colocação dos prismas na vertical sobre os roletes. 

 

b) Colocação da campânula a cobrir o conjunto. 

Figura 3.18 - Ensaio de absorção capilar. 

 Após a montagem do ensaio, registou-se a massa dos provetes ao longo do tempo numa 

balança com precisão de 0,01g. As medições foram efectuadas após os seguintes períodos: 

2min, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 6h, 24h, 48h e 72h. Antes de 

cada medição, retirou-se os provetes cuidadosamente do tabuleiro e enxugou-se o excesso de 

água existente na base dos prismas com um pano húmido. Sempre que necessário adicionou-

se mais água ao tabuleiro por forma a se manter a altura de água constante. O fim do ensaio 

deu-se após a franja capilar atingir o topo dos provetes e estes ficarem completamente 

saturados. 

A quantidade de água absorvida por unidade de superfície [Mi] ao fim de cada tempo ti é 

expressa pela seguinte expressão: 

 

    
     

 
            (16) 

 

 



 
 

44 
 

Em que: 

Mi - quantidade de água absorvida no provete ao fim de uma dado tempo ti (g/cm
2
); 

mi - massa do provete ao fim do tempo ti (kg); 

m0 - massa do provete seco (kg); 

A - área da face do provete em contacto com a água (A=0,0016 m
2
).  

 

Após estas medições procedeu-se ao traçado da curva de absorção capilar de água e ao 

cálculo do coeficiente de absorção capilar (C.C.) de cada composição. O coeficiente de 

absorção capilar corresponde ao coeficiente angular do troço inicial da curva de absorçao 

capilar, espresso em g/cm
2
/s

0.5
. Assim, este valor está relacionado com a taxa de absorção 

inicial de água por capilaridade por parte da argamassa e corresponde à inclinação do troço 

inicial da curva de absorção capilar. Para o seu cálculo foram utilizados os valores médios de 

absorção até aos 60 minuto de ensaio, para cada composição. 

 

Por sua vez o valor assintóptico (V.A.) quantifica a quantidade total de água absorvida por 

capilaridade por parte de uma argamassa. Este valor corresponde ao valor de massa do 

provete quando a diferença entre dois valores sucessivos de absorção (ΔMi= mi-m0) for inferior 

a 1%. No caso da presente dissertação, os valores apresentados de V.A. correspondem ao 

valor médio de absorção de água de cada argamassa no final do ensaio (72 horas). 

 

3.5.2.2 Porosidade aberta e massa volúmica  

 

A aferição da porosidade aberta e massa volúmica real e aparente das argamassas no estado 

endurecido baseou-se no disposto na RILEM I.1 (1980).  

Previamente à realização do ensaio colocou-se os provetes prismáticos em estufa à 

temperatura de 60±5°C até a sua massa ser constante (período mínimo de 48h). Depois de 

secos e arrefecidos em exsicador durante pelo menos 90 minutos, registou-se a sua massa 

seca (m1) numa balança com precisão de 0,01g. Colocou-se de seguida os provetes no 

excicador onde foram submetidos a uma pressão negativa de 0.8 bar (valor relativo à pressão 

atmosférica) por um período de 24 horas (Figura 3.19). Após este período, submergiu-se 

lentamente os provetes em água durante um período de tempo mínimo de 15 minutos e 

manteve-se a depressão durante mais 24 horas. Após estas 24 horas, a depressão é anulada 

até que este fique à pressão atmosférica, permanecendo os provetes imersos durante mais 24 

horas. Findas estas 24 horas retirou-se os provetes do excicador e procedeu-se à sua 

pesagem hidroestática (m2) e avaliação da massa saturada emersa/saturada (m3), numa 

balança com precisão de 0,1g. 
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a) Equipamento de ensaio. 

 

b) Pesagem hidroestática (massa 

imersa). 

 

c) Pesagem do prisma 

saturado (massa 

emersa). 

Figura 3.19 - Ensaio de porosidade aberta a massa volúmica aparente e real 

Após completado este procedimento e respectivas pesagens torna-se possível determinar os 

valores da porosidade aberta (Pab), da massa volúmica real (Mvol.real) e da massa volúmica 

aparente (Mvol.apar.) segundo as seguintes fórmulas:  

     
     

     

          (17) 

 

           
  

     

               (18) 

 

     
   

 
  

     

               (19) 

 

Onde: 

m1 - massa seca do provete (g); 

m2 - massa saturada imersa do provete (g); 

m3 - massa saturada emersa do provete (g). 

 

3.5.2.3 Comportamento de secagem 

 

A avaliação do comportamento de secagem foi realizado tendo por base a sequência do 

trabalho de investigação desenvolvido pelo grupo de Materiais de Construção, nomeadamente 

a tese de doutoramento de Nogueira (2016) e da dissertação de mestrado de Agostinho (2008). 
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Este ensaio foi realizado sobre 3 meios provetes de cada composição, provenientes do ensaio 

de flexão e cujas faces de rotura foram regularizadas com recurso a uma lixa manual. Todas as 

faces laterais dos provetes foram impermeabilizadas em duas camadas finas com uma resina 

epoxídica (Sikadur 32 EF). Esta resina mostrou-se adequada para o ensaio visto que é 

impermeável a líquidos e ao vapor de água e endurece sem retrair. Por forma a garantir-se que 

cada camada de resina endurecia antes da aplicação da próxima camada, deixou-se o provete 

a secar na câmara seca durante 24h. Após a secagem da segunda camada de resina colocou-

se os meios provetes em estufa a 60±5°C, durante 72h. 

Após a secagem dos provetes em estufa registou-se a sua massa seca e de seguida procedeu-

se à sua imersão em água durante 48 horas. Após este período isolou-se a face oposta à face 

de enchimento com película aderente de modo a garantir que a evaporação só ocorra de forma 

unidireccional através da face de enchimento do provete (Figura 3.20). Seguidamente registou-

se a massa saturada dos provetes (já com a película aderente) numa balança com precisão de 

0,01g.  

Após o início do ensaio colocou-se os provetes na câmara seca (T=20±2°C e HR=50±5%) do 

laboratório do DECivil e registou-se a sua massa diariamente durante as primeiras duas 

semanas. Após este período registou-se a massa do provetes em intervalos de tempo de 2 a 

12 dias até que a percentagem de água ainda absorvida pelos mesmos estivesse a baixo de 

1% durante pelo menos um quarto de todas as medições realizadas.  

 

a) Provetes depois de impermeabilizadas as faces 

laterais. 

 

b) Aspecto dos provetes após colocação da película 

aderente. 

Figura 3.20 - Provetes para o ensaio de comportamento de secagem. 

Após estas medições procedeu-se ao traçado da curva de secagem para cada provete 

ensaiado e ao cálculo do índice de secagem, IS.  

A curva de secagem representa graficamente a evolução do teor em água do provete, W i, ao 

longo do tempo, ti, sendo calculada pela seguinte fórmula: 

     
     

  

         (20) 
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Em que: 

Wi - teor em água do provete ao fim de um dado tempo ti, em %; 

mi - massa do provete ao fim de um dado tempo ti (g); 

m0 - massa seca do provete no início do ensaio (g). 

 

Com base nas curvas de secagem determina-se o índice de secagem, I.S., segundo a seguinte 

expressão: 

 

     
         

  
  

     
      

(21) 

 

Onde: 

 

tf - tempo final do ensaio (s); 

W0 - quantidade de água inicial, expressa em percentagem relativamente à massa seca (%); 

f(Wi) - quantidade de água no interior do provete em função do tempo, expressa em 

percentagem relativamente à massa seca. 

 

 

3.5.2.4 Ensaio de permeabilidade ao vapor de água 

 

Apesar de adaptado ao material (argamassas de cal) e aos provetes em estudo, o ensaio de 

permeabilidade ao vapor de água foi realizado tendo por base as normas EN 1015-19:2000 e 

na Rilem II.2 (1980).  

Tendo por base o descrito em Nogueira (2016), aplicou-se o procedimento descrito nas 

referidas normas a provetes quadrangulares resultantes do corte dos provetes prismáticos. 

Este ensaio tem como objectivo a avaliação da capacidade que as argamassas demonstram 

em deixar-se atravessar por água no estado gasoso. Assim, criou-se um ambiente com uma 

reduzida humidade relativa no interior de uma célula de medição que interage com um 

ambiente exterior com uma humidade relativa superior e constante por forma a se gerar um 

fluxo de vapor de água do exterior para o interior da célula de medição, Figura 3.21. 

Os provetes prismáticos foram previamente impermeabilizados nas suas faces rectangulares 

com duas demãos de resina epoxídica (Sikadur 32 EF), dando um período entre cada demão 

de 24 horas. Após secagem da segunda camada de resina procedeu-se ao corte dos provetes 

em pequenos prismas quadrangulares com cerca de 2cm de espessura. Colocou-se de 

seguida os prismas em estufa a 60±5°C até massa constante (72 horas em provetes de 

argamassas de cal aérea), altura em que se registou a sua massa seca (m0). Posteriormente 
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fixou-se os prismas quadrangulares nas tampas das células de medição usando um cordão de 

mastique para se garantir a estanqueidade da junta. 

 

a) Quadrículas de argamassa depois 

de impermeabilizadas e serradas do 

prisma original. 

 

b) Colocação das 

quadrículas de argamassa 

na tampa da célula de 

medição. 

 

c) Colocação das células de medição 

dentro da caixa com HR controlada. 

Figura 3.21 - Ensaio de permeabilidade ao vapor de água. 

 

3.5.2.5 Determinação da profundidade de carbonatação 

 

O ensaio para a determinação da espessura carbonatada dos provetes prismáticos foi 

efectuada em diversas idades pré-estabelecidas, nunca se tendo verificado a menos de 90 dias 

de idade e sempre em provetes criados propositadamente para o efeito.  

Para a realização deste ensaio utilizou-se uma solução de fenolfetaleína com uma 

concentração de 0,1%. Após contacto com a superfície de argamassas de cal aéra, este tipo 

de solução adquire uma cor rosa intenso quando em contacto com as áreas com pH superior a 

8-10. Uma vez que a carbonatação causa uma diminuição do pH, quando esta é 

suficientemente baixa, as zonas correspondentes permanecem incolores. Por outro lado, as 

zonas ainda por carbonatar mudam de cor, Figura 3.22. 

Note-se que a aferição da espessura de carbonatação dos provetes serviu apenas para se ter 

a certeza da completa carbonatação dos mesmos, sendo que só depois é que se realizou 

todos os ensaios de caracterização física previstos no âmbito desta dissertação. 

 

Figura 3.22 - Aspecto de um prisma ainda não carbonatado completamente. 
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3.5.3 Degradação por cristalização de sais solúveis  

 

O procedimento adoptado para este ensaio baseou-se nos trabalhos de Selwitz, C., & Doehne, 

E. (2002) e Nogueira (2016), tendo também sido também adoptado por Pinto (2018). 

A avaliação do comportamento das argamassas estudadas face à acção da cristalização de 

sais foi realizada usando as bases de alvenaria. O objectivo deste ensaio é avaliar a resistência 

das formulações estudadas quando aplicadas em reboco face à acção desta acção agressiva. 

O procedimento procura acelerar o processo de degradação recorrendo a múltiplos ciclos de 

molhagem e secagem das mesmas. Deste modo, criam-se condições para a introdução de 

uma elevada quantidade de sal nos rebocos, que depois é sujeito a repetidos ciclos de 

dissolução e cristalização. O sal adoptado foi o cloreto de sódio. 

Este ensaio consistiu em 5 ciclos de molhagem e secagem e em que cada ciclo tem a duração 

de um mês. Assim, cada ciclo consistia numa primeira molhagem dos muretes protótipo com 

uma solução de cloreto de sódio a uma concentração de 16%, seguido de três molhagens com 

água corrente, Figura 3.23. Para se garantir o alcance da franja capilar à superfície da 

argamassa, deixou-se cada murete a saturar durante no mínimo 6h, colocando-se depois os 

muretes a secar numa estufa ventilada a 40±5°C durante uma semana, Figura 3.24. Nas três 

semanas seguintes repete-se o processo de molhagem e secagem, usando porém água da 

torneira proveniente da rede de abastecimento público. 

 

 

Figura 3.23 - Colocação do murete numa caixa 

com uma solução salina. 

 

Figura 3.24 - Colocação do murete numa 

caixa com uma solução salina. 
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Todo este procedimento de molhagem e secagem foi realizado cinco vezes, tendo assim o 

ensaio durado 5 meses. É também de se referir que a saturação dos muretes foi feita por 

capilaridade, tendo havido o cuidado de se garantir que a superfície da água não excedesse 3 

centímetros em relação à base do murete protótipo.  
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4. Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

No presente capítulo procede-se à apresentação e discussão dos resultados obtidos durante a 

campanha experimental, nomeadamente no respeitante à caracterização física e mecânica de 

argamassas produzidas com misturas de diferentes agregados finos. Numa primeira fase irão 

ser discutidos os resultados referentes à caracterização das argamassas no seu estado fresco, 

envolvendo os ensaios de consistência por espalhamento, massa volúmica aparente e volume 

de vazios e o ensaio para a aferição da retenção de água. Seguidamente irão ser discutidos os 

resultados relativos à caracterização das argamassas no estado endurecido, nomeadamente 

os ensaios de caracterização mecânica e física. Por fim irão ser apresentados e discutidos os 

resultados relativos aos ensaios realizados sobre os rebocos aplicados em bases de alvenaria, 

tal como o ensaio de aderência ao suporte e ensaio de degradação por cristalização de sais 

solúveis. 

 

4.1 Caracterização das argamassas no estado fresco 

4.1.1 Consistência por espalhamento 

 

Como referido no capítulo 2, pretende-se estudar a influência do agregado calcário mantendo 

constantes as restantes características da mistura, designadamente a razão a/l. Sabe-se que, 

no entanto, não será possível garantir a mesma consistência devido às diferentes 

características dos agregados, sobretudo a sua forma que é mais angulosa do agregado 

calcário, originando misturas de consistência mais seca. Assim, o ensaio de consistência por 

espalhamento foi realizado com o objectivo de encontrar a relação a/l que permitisse uma 

consistência adequada para cada tipo de argamassa (de regularização e de acabamento). 

Considera-se adequada uma consistência correspondente a um espalhamento entre 130 e 180 

mm. Em resumo, este ensaio serviu para se determinar a razão água/ligante a utilizar em cada 

formulação de argamassa. 

 

Na Tabela 4.1 apresenta-se a relação a/l definida para cada tipo de argamassa de modo a que 

os valores de espalhamento de todas as argamassas se situassem dentro do intervalo de 

valores pretendido e acima referido. 
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Tabela 4.1 - Consistência por espalhamento. 

Argamassa 
Relação 

a/l 

Traço 
Consistência 

por 

Espalhamento 

[mm] 

Desvio 

padrão 

[mm] 

Nº 

Resultados 

utilizados Volume Massa 

De 

regularização 

C50-2 
1,25 1:2 1:5,45 

155 3,6 

5 

 

C100-2 133 1,6 

De 

acabamento 

C50-1 
0,86 1:1 1:2,73 

160 1,8 

C100-1 140 4,3 

 

 

4.1.2 Massa volúmica aparente e retenção de água 

 

Apresentam-se na Tabela 4.2 os resultados referentes aos ensaios de massa volúmica 

aparente e de retenção de água. 

 

Tabela 4.2 - Massa volúmica aparente e retenção de água. 

Argamassa 
Relação 

a/l 

Traço 
Massa 

Volúmica 
aparente 
[kg/m3] 

Retenção 
de água 

(MRV) [%] 
Volume Massa 

C50-2 
1,25 1:2 1:5,45 

2090 99,91 

C100-2 2090 99,95 

C50-1 
0,86 1:1 1:2,73 

1980 99,93 

C100-1 1970 99,96 

 

 

Constata-se que os valores da massa volúmica aparente das argamassas são semelhantes 

dentro de cada traço. Embora os valores sejam próximos, ambas as argamassas ao traço 

volumétrico 1:1 apresentaram massas volúmicas inferiores às argamassas ao traço 1:2 (cerca 

de 6% inferiores), o que deverá explicar-se pela menor percentagem de agregado (que é mais 

denso que a pasta). 

 

Analisando agora os valores obtidos de retenção de água, constata-se que todas as 

argamassas estudadas apresentaram uma elevada taxa de retenção, sempre acima dos 99%. 

Estes valores são típicos das argamassas de cal aérea e indicam boas condições de 

trabalhabilidade. 
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4.2 Caracterização das argamassas no estado endurecido 

 

A caracterização no estado endurecido das quatro formulações estudadas foi realizada em 

prismas normalizados e após decorrido o tempo necessário a uma carbonatação significativa 

do ligante. 

 

4.2.1 Caracterização mecânica 

 

4.2.1.1 Resistência à flexão e compressão 

 

O conhecimento do valor da resistência à flexão e compressão de argamassas consiste num 

dado fundamental para a sua caracterização no estado endurecido. Pretende-se com estes 

ensaios avaliar sobretudo a influência do tipo de agregado utilizado. 

Apresentam-se na Tabela 4.3 e na Figura 4.1 os resultados obtidos nos ensaios de resistência 

à flexão e à compressão. Note-se que foram utilizados 5 resultados para o cálculo dos valores 

médios de flexão/compressão e dos seus respectivos desvios padrão. 

Tabela 4.3 - Tensões de rotura à flexão e compressão. 

 
Argamassa Razão a/l 

Nº. 
Prismas 

ensaiados 

Tensão de Rotura (MPa) 

 
Flexão 

Desvio 
Padrão 

Compressão 
Desvio 
Padrão 

Traço 1:1 
C50-1 

0,86 5 
1,18 0,11 2,81 0,47 

C100-1 1,42 0,16 4,00 0,58 

Traço 1:2 
C50-2 

1,25 5 
0,45 0,19 1,37 0,15 

C100-2 0,51 0,16 1,77 0,20 

 

 

Figura 4.1 - Valores de tensão de rotura à tracção e compressão. 

Antes de se analisar com maior pormenor os valores obtidos, salienta-se que a resistência 

obtida pelas argamassas é baixa, estando no entanto os valores obtidos dentro da gama de 
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valores expectáveis para o tipo de ligante utilizado (Algarvio, 2010; Costa, 2017; P. Faria et al., 

2007; Nogueira et al., 2016; Rato, 2006). Salienta-se também que, pelo facto dos valores das 

resistências serem baixos, os resultados são à partida mais sensíveis a pequenas mudanças 

na composição, às condições de cura ou mesmo aos possíveis defeitos de execução ocorridos 

durante a amassadura. Note-se também que os valores obtidos ultrapassam os valores de 

resistência de rebocos para edifícios antigos sugeridos por Veiga (2003a), Tabela 2.4. 

Comparando os valores obtidos na presente campanha experimental com os resultados 

obtidos por outros autores tais como Costa (2017), Agostinho (2008), Pavão (2010) e Santos et 

al. (2016), verifica-se que as resistências à compressão e flexão obtidas são, de forma geral, 

superiores, uma vez que os traços estudados são mais fortes em cal. 

Quando comparadas às duas argamassas ao traço 1:2, ambas as argamassas ao traço 1:1 

apresentam valores de resistência à flexão e à compressão superiores. De facto,os valores 

obtidos pelas argamassas ao traço 1:1 são em média 1,7 e 1,15 vezes superiores para a 

resistência à flexão e à compressão, respectivamente. Tal facto poderá ser explicado pela 

diferença de homogeneidade entre as argamassas. Com efeito, esta diferença de resistências 

poderá ser consequência da diferença entre os traços volumétricos uma vez que as 

argamassas ao traço 1:1, por serem mais fortes em cal, são à partida mais homogéneas e 

apresentam menos zonas de descontinuidade, contendo assim menos zonas de transição 

pasta-agregado (Costa, 2017; M. Margalha, 2010; Nogueira, 2016; Pavão, 2010). 

Constata-se também que, independentemente do traço, as argamassas produzidas 

exclusivamente com areia calcária (C100) apresentam sempre valores de resistência 

superiores às argamassas produzidas com uma mistura homogénea de areia calcária e areia 

siliciosa (C50). Tal como se observa na Tabela 4.3, as argamassas C100 apresentam valores 

de resistência superiores às C50 em cerca de 16% para a flexão e de 36% para a compressão. 

Estes resultados corroboram com os resultados obtidos por autores como Costa (2017), 

Nogueira (2016) e Scannell et al. (2014) pois constata-se que, com a substituição de parte do 

agregado calcário por agregado silicioso, as argamassas desenvolvem resistências inferiores 

às argamassas puramente calcárias. Tal facto poderá ser resultado não só da melhor ligação 

pasta-agregado desenvolvida pelas argamassas com areia calcária devido à maior afinidade 

química entre a pasta de cal e o agregado calcário, mas também da maior compatibilidade 

elástica existente entre estes dois constituintes (Fragata & Veiga, 2010; Nogueira, 2016; Rato, 

2006; Scannell et al., 2014). 

Com efeito, a superfície de rotura nas argamassas C50 desenvolveu-se tendencialmente pela 

ligação pasta-agregado, sendo mesmo visível o aparecimento de partículas de areia siliciosa 

sem qualquer vistígio de pasta de cal na sua superfície (Figura 4.2). Contrariamente, a 

superfície de rotura nas argamassas C100 apresentou-se mais homogénea, tendo sido raros 

os grãos de areia calcária visíveis na sua superfície (Figura 4.3). Assim, pode concluir-se que 

a substituição de parte de areia calcária por areia siliciosa nas argamassas originou um modo 
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de rotura diferente, podendo ter sido responsável pelas menores resistências obtidas pelas 

argamassas C50. 

 
Figura 4.2- Aspecto da superfície de rotura de 

uma argamassa C50. 

 
Figura 4.3-Aspecto da superfície de rotura de 

uma argamassa C100. 

 

 

4.2.2 Caracterização física 

4.2.2.1 Absorção de água por capilaridade 

 

O ensaio de absorção capilar de água permite a avaliação quer da velocidade de absorção 

capilar de água quer do valor total de absorção da mesma, correspondente ao ponto de 

saturação das argamassas.  

O coeficiente de capilaridade (C.C.) foi determinado tendo por base as curvas de absorção de 

água por capilaridade, usando para o seu cálculo as medições até aos 60 minutos de ensaio. O 

seu valor corresponde à velocidade de absorção de água nos instantes iniciais de ensaio. Por 

sua vez, o valor assintóptico (V.A.) corresponde ao ponto de saturação das argamassas, 

traduzindo a quantidade total de água absorvida por capilaridade pelas mesmas. 

 

Resumem-se na Figura 4.4 as curvas médias de absorção de água por capilaridade obtidas 

pelos prismas ensaiados (3 por composição) e segundo o procedimento descrito em 3.5.2.1. 

Todas as argamassas apresentaram um comportamento previsível, distinguindo-se na Figura 

4.4 dois troços no andamento dos gráficos: o primeiro troço correspondendo à fase rápida de 

absorção capilar de água, sendo o segundo troço correspondente à fase de saturação dos 

provetes, altura em que a absorção adicional de água se apresenta pouco significativa. 
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Figura 4.4 - Absorção capilar de água. 

Sendo notória a dificuldade de se visualizar e analisar os troços iniciais das curvas, apresenta-

se na Figura 4.5 a evolução das mesmas durante os primeiros 60 minutos de ensaio. Os 

resultados demonstram que as argamassas com traço volumétrico mais forte em cal (traço 1:1) 

exibem velocidades de absorção de água superiores às argamassas ao traço 1:2. De facto, o 

coeficiente de capilaridade das argamassas ao traço 1:1 é quase idêntico, tal como se mostra 

na Tabela 4.4. As argamassas ao traço 1:2 apresentam no entanto uma maior diferença de 

valores de coeficiente de capilaridade entre si. 

 

Figura 4.5 - Absorção capilar de água. 

Analisando agora os valores assintóticos das argamassas, verifica-se também que ambas as 

argamassas ao traço 1:1 absorvem água em maior quantidade que as restantes. No entando 

verifica-se semelhanças nos valores assintóticos entre a argamassa C50-1 a argamassa C100-

2 (Tabela 4.4). 
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Tabela 4.4 - Parâmetros de absorção capilar de água. 

Argamassa Relação a/l 
Traço C.C. 

(kg/m
2
/s

0.5
 

V.A. 

(kg/m
2
) Vol. Massa 

C50-2 
1,25 1:2 1:5,45 

0,135 31,34 

C100-2 0,165 34,20 

C50-1 
0,86 1:1 1:2,73 

0,240 35,40 

C100-1 0,234 38,81 

 

Desta forma, pode-se afirmar resumidamente que as argamassas ao traço 1:1 absorvem mais 

rapidamente água por capilaridade e que a quantidade de água absorvida quando saturadas é 

superior às argamassas ao traço 1:2.  

As diferenças dos valores do coeficiente de capilaridade e o valor assintóptico entre as 

argamassas dos dois traços vai de encontro ao expectável pois, geralmente, argamassas com 

um maior teor em cal terão maior percentagem de pasta (e menor percentagem de agregado). 

Em consequência, vão apresentar não só maior porosidade mas também uma menor dimensão 

dos seus poros capilares, originando assim uma maior força de sucção capilar por parte dessas 

argamassas (Algarvio, 2010; Costa, 2017; Rato, 2006). 

 

 
a) Coeficiente de Capilaridade. 

 

 
b) Valor Assintóptico. 

 

Figura 4.6 - Parâmetros de absorção capilar de água. 

 

Comparando agora as argamassas dentro de cada traço, torna-se evidente que ambas as 

argamassas produzidas só com areia calcária (C100) apresentam sempre uma maior 

quantidade total de água absorvida por capilaridade (cerca de 9%, em média) quando 

comparadas com as argamassas produzidas com uma mistura de areia siliciosa e calcária 

(C50). Este resultado sugere que as argamassas com a mistura de areias são menos porosas, 

o que deverá explicar-se pelo seu provável menor teor de pasta. Sendo as areias calcárias 

mais angulosas, vão gerar uma mistura granular menos compacta do que quando a areia 
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siliciosa está também presente. Os valores das baridades apresentados na Tabela 3.1 

comprovam esta afirmação. Desta forma, a argamassa produzida com a mistura de areias 

deverá ter menos percentagem de pasta e, consequentemente, menos porosidade. 

Adicionalmente refira-se que apesar dos agregados calcários e silicosos terem sido 

manipulados por forma a apresentarem granulometrias semelhantes, permaneceu uma fina 

camada de pó envolvendo os agregados calcários que não foi possível remover. Este pó de 

pedra funciona como um agregado fino,  influenciando a porosidade da argamassa e tornando-

a assim um pouco mais porosa. 

A maior percentagem de pasta das argamassas C100 deveria contribuir para um maior 

coeficiente de capilaridade, o que, no entanto, só se verificou nas argamassas ao traço 1:2. As 

argamassas ao traço 1:1 apresentam valores do coeficiente de capilaridade semelhantes.  

Uma vez que bibliografia consultada recomenda que os valores do coeficiente de capilaridade 

se situem entre 0,13 e 0,20 kg/m
2
/s

0.5
 para argamassas de rebocos para edifícios antigos, 

verifica-se que só as argamassas a traço 1:2 se encontram dentro destes valores (Agostinho, 

2008; Rato, 2006; Rodrigues, 2004; Santos & Veiga, 2015). Contudo, o facto de as argamassas 

a traço 1:1 apresentarem valores deste coeficiente superiores ao recomendado demonstra que, 

quando aplicadas como revestimento, irão por um lado facilitar a penetração de água até ao 

suporte mas por outro irão também, à partida, permitir a sua rápida libertação e/ou evaporação. 

 

4.2.2.2 Porosidade aberta e massa volúmica real e aparente 

 

Os valores médios da porosidade aberta e da massa volúmica real e aparente, determinadas 

como descrito em 3.5.2.2, utilizando-se para o efeito 3 provetes prismáticos por composição, 

apresentam-se na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Porosidade aberta e Massa Volúmica real e aparente. 

Argamassa 
Relação 

a/l 

Traço Porosidade aberta 
Massa Volúmica 

[kg/m3] 

Vol. Massa Média 
Desvio 
padrão 

 Real Aparente 

C50-2 
1,25 1:2 1:5,45 

28% 0,3% 2630 1880 

C100-2 30% 0,7% 2660 1860 

C50-1 
0,86 1:1 1:2,73 

29% 0,2% 2630 1870 

C100-1 31% 0,5% 2660 1830 

 

Comparando as porosidades obtidas neste estudo com a argamassa de areia calcária 

estudada por Costa (2016), verifica-se que as duas argamassas C100 são cerca de 20% mais 

porosas. Quanto às massas volúmicas, os valores obtidos são muito semelhantes às obtidas 

pelo mesmo autor. No entanto, convém ressalvar que este autor apenas estudou argamassas 

de cal ao traço volumétrico 1:3, o que poderá explicar a diferença de porosidades. 
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Os resultados da porosidade, apesar de bastante semelhantes, revelam a tendência esperada. 

Tal como mencionado em 4.2.2.1, as argamassas com maior teor em pasta são mais porosas: 

as argamassas ao traço 1:1 são mais porosas do que as ao traço 1:2 e o mesmo se passa com 

as argamassas C100 face às C50. Esta tendência reflecte-se nas massas volúmicas. 

 

4.2.2.3 Permeabilidade ao vapor de água 

 

Na Tabela 4.6 apresentam-se os valores médios de permeabilidade obtidos tal como o descrito 

em 3.5.2 e pelos 3 prismas quadrangulares de cada composição. 

  

Tabela 4.6 - Permeabilidade ao vapor de água. 

 

Traço 1:1 Traço 1:2 

Parâmetros C50-1 C100-1 C50-2 C100-2 

Permeabilidade ẟ [x10-11 kg.m-1.s-1.Pa-1] 1,51 1,58 1,13 1,28 

Coef. Resistência μ 12,64 12,04 16,89 14,98 

 

 Verifica-se uma maior permeabilidade apresentada pelas argamassas ao traço 1:1 face às 

argamassas ao traço 1:2. Também se constata que, dentro de cada traço, as argamassas 

C100 apresentam valores de permeabilidade ligeiramente superiores às C50. Estes resultados 

vêm de acordo com os resultados da absorção de água por capilaridade e da porosidade 

aberta apresentada por estas argamassas, e serão explicados pelas mesmas razões atrás 

enunciadas.  

 

 

4.2.2.4 Comportamento de secagem 

 

A avaliação do comportamento de secagem efectuou-se usando três meios provetes para 

todas as formulações de argamassa, tal como referido em 3.5.2.3. 

Os provetes ensaiados de cada argamassa apresentaram curvas com andamentos 

semelhantes, pelo que se decidiu apresentar as respectivas curvas médias, Figura 4.7.  
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Figura 4.7 - Comportamento de secagem das argamassas estudadas. 

 

Calculou-se também o índice de secagem, IS, de acordo com o referido em 3.5.2.3. Para o 

efeito considerou-se um tempo final de secagem de 100 dias, igual para todas as argamassas. 

Na Tabela 4.7 resumem-se os valores médios o índice de secagem para cada formulação. 

Tabela 4.7 - Índice de secagem. 

Argamassa 
Relação 

a/l 

Traço 
Nº 

Provetes 

Índice de 

Secagem (I.S.) Volumétrico Massa 

C50-2 
1,25 1:2 1:5,45 

3 0,137 

C100-2 3 0,200 

C50-1 
0,86 1:1 1:2,73 

3 0,267 

C100-1 3 0,282 

 

Tal como se pode verificar na Figura 4.7, a quantidade de água absorvida por ambas as 

argamassas ao traço 1:1 no início do ensaio é superior, facto explicável pela sua maior 

porosidade. Pelo mesmo motivo, as argamassas C100 absorveram mais água no início do 

ensaio do que as C50. 

No entanto, a análise do IS sugere que, mais do que a porosidade, é a dimensão dos poros 

que influencia o comportamento de secagem. O índice de secagem reflecte a rapidez de 

secagem de uma argamassa. Quanto menor o índice se secagem de uma dada argamassa, 

maior sua a rapidez de secagem. Verifica-se que são as argamassas com maior teor de pasta 

(logo com maior quantidade de poros de menor dimensão) que apresentam uma maior 

dificuldade de secagem. A maior capacidade de sucção de água líquida que acontece quando 

os poros são menores origina uma maior tendência em reter a água absorvida, libertando-a 
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mais lentamente ao longo do tempo. No presente caso, este facto é agravado pelo facto das 

argamassas constituídas por poros de menor dimensão absorverem em geral mais água (por 

serem tendencialmente mais porosas).  

Comparando o índice de secagem obtido pela argamassa C100-2 com o valor obtido por Costa 

(2016), verifica-se que o obtido na presente campanha experimental é superior em 77%. Tal 

facto poderá ser explicado pelo facto de este autor ter adoptado um traço volumétrico de 1:3. 

Este factor propicia por um lado uma menor absorção de água líquida pois por ter um menor 

teor em cal, a porosidade da argamassa tende a ser inferior. Isto poderá explicar o baixo teor 

inicial de água absorvida (cerca de 8%) pelos provetes de Costa quando comparado ao teor 

inicial dos provetes deste trabalho (sempre acima dos 10%), o que por sua vez poderá justificar 

a maior rapidez de secagem obtida por este autor. 

Comparando apenas o IS da argamassa C50-2 com as argamassas estudadas por Pavão 

(2010) e Agostinho (2008) pois estes autores estudaram argamassas com areias siliciosas ao 

traço 1:2,5/3, verifica-se que o valor obtido na presente campanha experimental é inferior em 

37% e 77%, respectivamente. A razão descrita acima será também a explicação para esta 

diferença de valores. 
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4.3 Ensaios sobre os rebocos protótipo 

 

4.3.1 Tensão de aderência por arrancamento 

 

Os ensaios de aderência foram realizados sobre as quadrículas de reboco aplicadas sobre 

bases de alvenaria com o objectivo de avaliar a influência do agregado na aderência da 

argamassa ao suporte. Tendo em conta que a argamassa em contacto com o suporte é sempre 

a de regularização (traço 1:2), apenas existem dois casos de estudo: as argamassas C100-2 e 

C50-2. No entanto, cada uma destas argamassas foi testada nos dois tipos de reboco: 

monocamada (C100-I e C50-I) e bicamada (C100-II e C50-II); ou seja, foram testados 4 rebocos. 

Realizou-se no mínimo 7 medições por reboco. 

Apresentam-se na Figura 4.8 os valores médios das tensões de arrancamento obtidas pelas 

duas argamassas nos dois rebocos. Refira-se também que todas as medições resultaram em 

roturas pela interface da ligação entre a argamassa ao suporte (rotura adesiva), tal como se 

pode verificar na Figura 4.9. Embora os resultados obtidos sejam baixos em face da fraca 

resistência deste tipo de ligante, estão no entanto dentro da gama de valores recomendados 

por Veiga (2003a) na Tabela 2.4 para rebocos exteriores.  

Os resultados revelam uma tendência diferente nos rebocos mono- e bi-camada, Além disso, o 

elevado desvio padrão aumenta a incerta dos resultados. Logo, pode concluir-se que a adoção 

de agregado calcário aparenta não afetar a aderência ao suporte. Este resultado poderá 

explicar-se pelo facto de não haver diferenças significativas na pasta de cal (elemento 

responsável pela aderência ao suporte) nas argamassas C50 e C100, designadamente ao 

nível da retenção de água (ver 3.4.3). 

Quando comparados aos valores obtidos por Costa (2016) e Pavão (2010), que obtiveram 

resultados entre 0,00 e 0,043 MPa para argamassas de areias calcárias e siliciosas, os obtidos 

no presente trabalho experimental são, em média, superiores. Refira-se no entanto que estes 

dois autores realizaram este ensaio em condições diferentes pois ambos adoptaram o ensaio 

de arrancamento pull-off (EN 1015-12:2000), mais vocacionado para ensaios sobre 

argamassas de cimento, sendo menos preciso para argamassas de fraca resistência tais como 

as argamassas de cal aérea. Adicionalmente, Costa (2016) teve de criar as suas quadrículas 

de argamassa a ensaiar fazendo uns cortes com uma rebarbadora (podendo ter sido criada 

alguma perturbação) no reboco e Pavão (2010) aplicou as suas argamassas sobre um suporte 

cerâmico, factores que podem ter comprometido os resultados obtidos por ambos. Desta forma 

pode afirmar-se que os resultados obtidos validaram o procedimento de ensaio adoptado para 

a aferição da tensão de aderência de argamassas de fraca resistência mecânica, onde se 

inserem as argamassas de cal aérea. 
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Figura 4.8 - Valores de tensão de aderência ao suporte. 

 

 

 

Figura 4.9 - Quadrículas de argamassa após o ensaio de aderência. 

 

 

4.3.2 Degradação por cristalização de sais solúveis 

 

Para o ensaio de degradação por cristalização de sais foram usados 4 rebocos protótipo com 

as seguintes características: dois rebocos monocamada das argamassas de regularização 

C100-2 e C50-2 e dois rebocos bicamada constituídos pela composição das argamassas de 

regularização anteriormente referidas com as argamassas de acabamento C100-1 e C50-1. Na 

Tabela 4.8 apresenta-se a evolução da degradação destes 4 rebocos no início e no fim do 

ensaio. Note-se também que no fim de cada ciclo se retiraram as eflorescências existentes na 

superfície dos rebocos com uma escova de pontas moles. 

 

0,128 
0,138 

0,102 

0,068 

0,000 

0,020 

0,040 

0,060 

0,080 

0,100 

0,120 

0,140 

0,160 

0,180 

0,200 

C50-I C100-I C50-II C100-II 

Te
n

sã
o

 d
e

 A
d

e
rê

n
ci

a 
[M

p
a]

 



 
 

64 
 

Tabela 4.8 - Ensaio de cristalização de sais solúvies. 

Início do Ensaio Fim do Ensaio 

 

 
Reboco monocamada (C50-2). 

 

 

 
Reboco monocamada (C50-2). 

 

 
Reboco monocamada (C100-2) 

 

 

 
Reboco monocamada (C100-2) 

 

 

 
Reboco bicamada (C50-2+C50-1) 

 

 

 
Reboco bicamada (C50-2+C50-1) 

 

 
Reboco bicamada (C100-2+C100-1) 

 

 
Reboco bicamada (C100-2+C100-1) 
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4.3.2.1 Comparação entre os rebocos monocamada 

 

A degradação dos rebocos monocamada C50-2 e C100-2 manifestou-se sobretudo através da 

desintegração dos rebocos, que perderam material ao longo do tempo e da superfície para o 

interior do mesmo, Tabela 4.8Figura 4.10. No fim do ensaio nota-se inclusive uma diminuição 

de espessura dos rebocos. Este padrão indica que estas argamassas possuem um 

comportamento de transporte e acumulação pois os sais formam-se onde se localiza a frente 

de secagem: numa primeira fase à superfície do reboco e posteriormente ao longo da 

espessura do mesmo, à medida que a frente de secagem vai recuando. 

O reboco monocamada C50-2 degradou-se mais rapidamente que o reboco C100-2. Para este 

resultado terá contribuído a menor resistência da argamassa C50-2 (Tabela 4.3), bem como a 

sua maior facilidade de secagem (Tabela 4.7) A argamassa C50-2 ao ter uma secagem mais 

fácil, a frente de secagem recua mais rapidamente potenciando assim uma maior 

formação/cristalização de sais no interior do reboco, o que é mais destrutivo do que a 

cristalização à superfície do mesmo sobre forma de eflorescências. No entanto, o reboco C50-2 

também apresentou mais eflorescências no final do ensaio do que o C100-2 o que indicia a 

maior capacidade de transporte de soluções salinas na primeira argamassa (Tabela 4.8). Este 

resultado não seria expectável tendo em conta a maior sucção capilar da argamassa C100-2 

(Tabela 4.4). Tal facto significa que há outros factores que favorecem o comportamento de 

transporte na C50-2 e que se sobrepõem à maior sucção capilar da C100-2. Como hipótese 

admite-se que a C50-2 fica progressivamente mais permeável ao longo do ensaio devido à 

degradação provocada pela cristalização de sais no seu interior. A argamassa fica mais fraca 

ao longo do tempo e assim, devido à menor ligação pasta-agregado, fica também mais 

propensa à propagação de microfissuração devido aos sais. 

Refira-se no entanto que, apesar do reboco C100-2 ter apresentado um menor comportamento 

de transporte, isso não se traduziu numa maior degradação no final do ensaio. Este facto 

poderá por um lado ser explicado por poderem existir zonas no interior do reboco que não 

chegaram a secar na sua totalidade criando menos zonas de cristalização de sais, ou por outro 

por esta argamassa ser mais resistente face à acção de cristalização. A formação de 

eflorescências junto aos bordos do reboco C100-2 é consistente com este comportamento 

(Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 - Eflorescências nos bordos do reboco C100-2 (fim do 4º mês de ensaio) 
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4.3.2.2 Comparação entre rebocos bicamada 

 

Tal como se pode ver na Tabela 4.8, o reboco bicamada C50 demonstrou um melhor 

comportamento/resistência do que o reboco C100. Refira-se ainda que o reboco bicamada 

C100 apresentou mais eflorescências, indiciando assim um maior comportamento de 

transporte do que o reboco C50, resultado este que contradiz o registado na solução de reboco 

monocamada. No entanto, este resultado vem de acordo com os resultados obtidos pelos 

ensaios sobre os provetes prismáticos uma vez que ambas as argamassas C100 

apresentaram-se mais permeáveis, mais porosas e com maior capilaridade do que as C50.  

 

Por fim refira-se que a camada de acabamento do reboco C100 (C100-1) deformou-se ao 

longo do ensaio, indicando um comportamento de acumulação e consequente formação de 

sais no seu interior devido ao recuo da frente de secagem, (Tabela 4.7). Adicionalmente, 

constata-se que a argamassa C100-1 do reboco bicamada degradou-se mais que a C100-2 (do 

reboco monocamada) pois por ter uma porosidade mais fina do que a C100-2, a argamassa 

C100-1 não tem tanto espaço para que os sais cristalizem e cresçam no seu interior. 

Assim, a maior degradação do reboco bicamada C100 deverá explicar-se pela maior 

dificuldade em secar apresentada pelas argamassas que o compõem face ao reboco C50. 

Desta forma, no reboco C50, a frente de secagem deverá recuar mais rapidamente para a 

camada de base onde os sais têm mais espaço para crescerem sem causarem tanta 

degradação. 

 

 

 
Figura 4.11 - Deformação da camada de acabamento (argamassa C100-1). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

4.3.2.3 Influência da camada de acabamento 

 

Nesta secção analisa-se a influência da presença de uma segunda camada de reboco (camada 

de acabamento) sobre a camada de base. 

 

Os rebocos bicamada tiveram comportamentos significativamente diferentes dos monocamada 

e demonstraram uma maior resistência face à acção de cristalização de sais pois degradaram-

se mais lentamente. A camada de acabamento dos rebocos estudados exerceu sucção sobre a 

solução salina, retirando os sais do interior do reboco e fazendo com que estes se 

acumulassem à superfície do mesmo, preferencialmente sobre forma de sal cristalizado com 

aspecto contínuo, Figura 4.12. O facto de o sal ter aspecto contínuo sugere que há 

continuidade de lâmina líquida a abastecer a superfície do reboco. Os resultados do ensaio de 

capilaridade corroboram este facto dado que as argamassas C50-1 e C100-1 apresentaram 

maior capilaridade (maior coeficiente de capilaridade e maior valor assintótico) que as 

homólogas ao traço 1:2. Estas argamassas têm assim a capacidade de transportar a solução 

salina presente na camada inferior até à superfície onde se dá a evaporação e, 

consequentemente, a cristalização dos sais. 

Após se evaporar uma parte importante da água, a frente de secagem recua para o interior da 

espessura do reboco. Este recuo é no entanto mais lento nas camadas superiores, provocando 

acumulação de sais ao longo de toda a espessura do reboco. Desta forma a camada de 

acabamento apresenta uma degradação mais lenta mas mais notória que a camada de base.  

A degradação da camada de base na solução de reboco bicamada só se sentiu na periferia da 

base de alvenaria, onde há exposição directa desta à secagem. 

Todos estes resultados confirmam os resultados de trabalhos anteriores (Pinto, 2018), em que 

a camada de acabamento funciona essencialmente como uma camada de sacrifício do reboco, 

atrasando a degradação do mesmo. 

 

 

Figura 4.12 - Pormenor do sal cristalizado (reboco bicamada C50) 
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4.3.2.4 Conclusões do sub-capítulo 

 

Pode concluir-se que uma maior presença de agregado calcário conduz a argamassas de 

maior resistência mecânica, mas também a argamassas de maior sucção capilar e de secagem 

mais lenta. Enquanto o primeiro factor favoreceu a resistência das argamassas aos sais, o 

último apresentou-se como uma desvantagem. 

Uma fraca resistência aos sais contribui para aumentar a permeabilidade da argamassa o que 

por sua vez potencia a formação de mais sais (porque favorece a secagem). Assim, a maior 

presença de agregado calcário num dos rebocos monocamada aparentou ser o factor decisivo 

para a sua maior resistência aos sais. 

No caso dos rebocos bicamada, a maior sucção capilar da camada de acabamento face à 

camada de base promove a cristalização do sal ao nível da primeira camada. A camada de 

acabamento funciona assim como uma camada de sacrifício mas que, por ser mais resistente, 

aumenta a durabilidade do conjunto. Adicionalmente, a degradação da camada de base é 

menor e mais lenta pois, quando finalmente a frente de secagem recua para o seu interior, a 

cristalização de sais é mais lenta devido à barreira criada pela presença da camada de 

acabamento (T. D. Gonçalves, 2007; Pinto, 2018). Assim nesta situação a maior quantidade de 

areia calcária não se traduziu numa vantagem uma vez que as argamassas C100 apresentam 

uma secagem mais difícil o que potencia a degradação do reboco. 
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5. Conclusões e desenvolvimentos futuros 
 

5.1 Conclusões 

 

Os aspectos analisados neste trabalho procuraram contribuir para a compreensão da influência 

do agregado calcário no desempenho de rebocos de cal aérea, com especial foco na influência 

deste tipo de agregado na resistência dos rebocos aos sais solúveis. Durante a sua realização 

procurou-se atingir os objectivos estabelecidos no primeiro capítulo, através da caracterização 

física e mecânica de argamassas com diferentes agregados e diferentes teores em ligante. 

Procurou-se também confrontar sempre que possível estas características com as exigidas 

para as argamassas de substituição de rebocos em edifícios antigos.  

Os agregados são o constituinte em maior quantidade nas argamassas e influenciam 

fortemente o comportamento físico e mecânico das mesmas. Verificou-se neste trabalho que, 

de forma geral, as argamassas de cal aérea só com areia calcária apresentam um melhor 

desempenho mecânico do que as argamassas com a mistura homogénea de areia calcária e 

silicosa. De facto, as argamassas com agregados exclusivamente calcários apresentaram, em 

média, resistências mecânicas à compressão 36% superiores face às argamassas em que se 

substituiu parte do agregado calcário com agregado silicioso. Além disso, estas argamassas 

apresentaram modos de rotura distintos. Enquanto nas primeiras a rotura se deu pela pasta, 

nas últimas a rotura passou a dar-se preferencialmente pela ligação pasta-agregado. Aspectos 

como a qualidade superior da ligação pasta-agregado e a maior compatibilidade elástica entre 

a pasta de cal e os agregados de origem calcítica beneficiam as argamassas de areia calcária 

face às que possuem areia siliciosa na sua composição. 

O comportamento físico foi no entanto idêntico para as argamassas estudadas. No que 

respeita ao comportamento de transporte de água, o comportamento das argamassas foi muito 

semelhante. Isto demonstra que a influência do agregado calcário neste aspecto não constitui 

um factor tão relevante como na resistência mecânica das argamassas. Com efeito, as 

características da areia calcária em argamassas de cal aérea tais como a qualidade superior 

da ligação pasta-agregado e a sua maior compatibilidade elástica revelam-se de forma mais 

notória nas argamassas quando estas são tensionadas. No entanto pode afirmar-se que, 

embora a diferença seja ligeira, as argamassas de areia calcária apresentaram-se mais 

porosas, mais permeáveis e com uma secagem mais difícil. Estes resultados resultam do maior 

teor em pasta necessário para envolver as partículas mais angulosas da areia calcária. Em 

consequência disso e do pó de calcário aderente às partículas de areia que terá funcionado 

como um agregado fino, estas argamassas resultaram mais porosas. 

Por sua vez a aplicação das argamassas como recobo mono- e bicamada nas bases de 

alvenaria de cal aérea serviu para aumentar o conhecimento do comportamento destas 

argamassas, especialmente da influência do agregado calcário, quando aplicadas de forma 
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semelhante ao que se encontra nas paredes dos edifícios antigos. Os resultados permitiram 

por um lado validar o ensaio de aderência realizado, e por outro aferir a resistência das 

argamassas estudadas face à acção nociva da cristalização de sais solúveis. Ao contrário do 

que acontece nos provetes prismáticos onde o procedimento de colocação, compactação e 

cura das argamassas é normalizado, a aplicação das argamassas como reboco nas bases de 

alvenaria simulou o que se faz na vida real, apertando-se a argamassa contra a base e 

alisando-se a superfície da mesma com uma colher de pedreiro. 

No que diz respeito ao ensaio de aderência das argamassas às bases de alvenaria, os valores 

obtidos, não permitiram estabelecer uma relação com o tipo de agregado adotado. Pode assim 

concluir-se que a adoção de agregados siliciosos ou calcários não tem influência nas 

características da argamassa que afetariam a aderência, como por exemplo a sua retenção de 

água. A trabalhabilidade é outra propriedade que influencia a aderência ao suporte. Esta é 

inferior nas argamassas com maior percentagem de areia calcária, aspeto que tende a ser 

compensado através de uma maior energia de aperto exercida pelo aplicador. No entanto, o 

ensaio de aderência realizado permitiu a validação deste método para se aferir a aderência de 

argamassas de baixa resistência (tais como as de cal aérea) a um dado suporte, uma vez que 

foi possível obter resultados mais precisos dos que os habitualmente obtidos através do ensaio 

de “Pull off” alternativo. 

Quanto ao ensaio de resistência à acção nociva dos sais solúveis, este confirmou que a 

camada de acabamento funciona como uma camada de sacrifício do reboco, facilitando o 

transporte da solução salina do interior para o exterior da parede, aumentando assim a 

durabilidade do reboco. A influência da areia calcária na resistência dos rebocos face à 

cristalização de sais deverá ser analisada de forma separada pois enquanto na solução de 

reboco monocamada a areia calcária exerceu uma melhoria considerável na evolução da 

degradação do reboco, o inverso aconteceu nos rebocos bicamada. No entanto, a degradação 

mais célere da solução bicamada C100 pode ser considerada um aspecto positivo para a 

proteção do suporte, pois demonstra que este conjunto consegue retirar mais eficazmente a 

solução salina do interior do reboco para o seu exterior, o que irá favorecer a manutenção das 

propriedades físicas quer da camada de base do reboco quer do suporte/parede que se 

pretende proteger. No entanto também pode afirmar-se que o facto de a solução bicamada 

C100 apresentar degradação mais rápida irá traduzir-se numa intervenção de substituição 

precoce e, previsivelmente, mais frequente. 

Desta forma, pode afirmar-se que as argamassas de cal com agregados calcários têm uma 

melhor resistência aos sais face às argamassas com agregados siliciosos, desde que os seus 

poros possuam dimensões suficientemente grandes para conterem a cristalização dos sais, 

como acontece nas argamassas de traços mais fracos e areias mais grossas. Em 

contrapartida, nas argamassas de maior teor em ligante e areias mais finas, a secagem difícil 

associada à reduzida dimensão dos poros são fatores penalizantes da resistência aos sais, não 

compensados pela maior resistência mecânica destas argamassas. No entanto, estas 



 
 

71 
 

argamassas correspondem, normalmente, à camada de acabamento de rebocos multi-camada, 

e onde a mesma vai ter a função de sacrifício e contribuir para a durabilidade do conjunto. 

Assim, pode concluir-se que a utilização de agregados calcários em argamassas de cal aérea 

para rebocos de parede é benéfica quando se tem em vista a sua durabilidade à acção dos 

sais solúveis. 

 

 

5.2 Sugestões para desenvolvimentos futuros 

 

Enumera-se de seguida algumas sugestões para desenvolvimentos a realizar no futuro na 

melhoria da temática da presente dissertação. Estas sugestões resultaram de questões ou 

dificuldades que surgiram ao longo da campanha experimental e da análise dos resultados 

obtidos: 

 Estudar de forma mais profunda a influência do agregado calcário na microestrutura 

interna das argamassas de cal e no consequente comportamento face à cristalização 

de sais solúveis; 

 

 Repetição dos ensaios realizados mas desta vez comparando-se argamassas de cal 

aérea puramente calcárias com argamassas produzidas unicamente com areia 

siliciosa; 

 

 Avaliação do comportamento das argamassas estudadas à acção de sulfatos, tendo 

em conta as construções localizadas em zonas costeiras ou em zonas industriais; 

 

 Realização de um maior numero de ensaios nas bases de alvenaria, pois seria 

benéfico um maior número de amostras nos ensaios in situ. 
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Anexos 

Anexo A - Ficha Técnica: areia siliciosa tipo 0/2 
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Anexo B - Ficha Técnica: areia siliciosa tipo 0/4 
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Anexo C - Ficha Técnica: areia calcária tipo 0/4
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Anexo D - Ficha Técnica: cal aérea 
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Anexo E - Ficha Ténica: resina epoxídica 
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