
 

 

 

Durabilidade de argamassas térmicas com agregados leves 

e isolantes 

 

 

André Filipe Torrão dos Santos Morgado 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Civil 

 

Orientador: Professora Inês dos Santos Flores Barbosa Colen  

Júri 

 

Presidente: Prof. Albano Luís Rebelo da Silva das Neves e Sousa 

Orientador: Prof.ª Inês dos Santos Flores Barbosa Colen 

Vogal: Prof.ª Rita Maria Vilela Nogueira 

 

 

Maio 2017 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

Agradecimentos 

Este trabalho de investigação representa o final de umas das etapas mais importantes da minha vida 

e gostaria de expressar o meu agradecimento às pessoas que tornaram isto possível. 

Em primeiro lugar, à Prof.ª Dr.ª Inês Flores Colen, minha orientadora científica, pelos conhecimentos, 

orientação, rigor, motivação e disponibilidade prestada, fundamentais para a conclusão deste ciclo. 

À Dr.ª Eng.ª Maria do Rosário da Silva Veiga, por me disponibilizar o Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil para a realização de uma parte da campanha experimental da dissertação. 

À Prof.ª Dr.ª Paulina Faria e ao Eng. Vítor Silva, pela ajuda e pela disponibilidade em alguns ensaios 

realizados no Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia – 

Universidade Nova de Lisboa. 

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

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

sílica nanoaerogel – based renders. 

Ao Sr. Leonel Silva e ao João Lopes, técnicos do Laboratório de Construção do IST, pela simpatia e 

pela colaboração prestados durante a realização dos ensaios. 

Ao Eng.º António Soares, bolseiro de investigação no IST, pela amizade, pelo apoio e por toda a 

ajuda na partilha de conhecimentos ao longo deste trabalho. 

Aos meus amigos de sempre Pedro Dores, Pedro Barbosa, Jorge Pação e Filipe Gomes a quem 

expresso o meu especial agradecimento por estarem sempre presentes, pelo incentivo e pela 

paciência na realização deste trabalho. Sem os seus juízos de prognose nada disto era possível. 

Aos PMC, incansáveis na partilha de conteúdos, pela amizade, pelo incentivo e constante motivação 

que me davam todos os dias para enfrentar mais um dia de trabalho. 

Às minhas amigas Sílvia Metrogos, Patrícia Rodrigues e Luísa Ribeiro por toda a ajuda, amizade e 

carinho ao longo da dissertação. 

Aos TMNT Sara Mesuras, Samuel Roque e Diogo Ferreira por todo o apoio, compreensão e 

disponibilidade demonstrada não só nesta última etapa como em todas as restantes. Ao Rui 

Carrajola, pela amizade e companheirismo. À Joana Torcato pela companhia ao longo deste trabalho. 

À minha família, em especial à minha avó, por todo o amor e carinho dado em todos os anos da 

minha vida. 

Aos meus pais, por terem tornado tudo possível. Agradeço-lhes por todos os valores que me 

transmitiram, pelo apoio incondicional ao longo de todo o meu percurso académico e pela pressão 

exercida nesta fase.  

  



  

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III 
 

Resumo 

Nos últimos anos, tem existido uma constante preocupação na conceção e construção dos edifícios 

com maior conforto térmico e eficiência energética, reduzindo, desta forma, o impacto ambiental. A 

necessidade de melhoria de desempenho térmico e energético tem sido materializada em 

regulamentos, como o REH, aumentando assim, a necessidade de encontrar novas soluções de 

revestimento mais eficientes e sustentáveis. Neste sentido, surgem as argamassas leves e isolantes, 

resultantes da substituição total de areia por agregados isolantes. 

Esta dissertação pretende avaliar a durabilidade das argamassas com agregados leves e isolantes, 

sujeitas a ciclos gelo / degelo e a ciclos de envelhecimento acelerado. Como tal, foram produzidas 

três argamassas com agregados leves sob a forma de granulado de cortiça expandida, aerogel 

supercrítico e granulado de EPS (poliestireno expandido), com uma percentagem de substituição de 

100% de agregado para cada uma das argamassas. Para comparar os comportamentos aos ciclos de 

durabilidade, foi ainda realizada uma argamassa de referência tendo como agregado único a areia. À 

exceção da argamassa de referência, foram utilizados adjuvantes em todas as argamassas. 

Foram realizados ensaios no estado fresco de massa volúmica aparente e espalhamento. Os ensaios 

realizados no estado endurecido foram o módulo de elasticidade dinâmico, resistência à compressão, 

velocidade de propagação de ondas ultra-sónicas e condutibilidade térmica em cada ciclo (no caso do 

gelo / degelo; envelhecimento acelerado só no início e no fim foram analisados). 

Todas as argamassas com agregados leves e isolantes apresentaram baixa massa volúmica e 

reduzido módulo de elasticidade, comparativamente com a argamassa de referência. A substituição 

do agregado de areia por agregado leve e isolante originou argamassas com melhores propriedades 

térmicas, mas com pior comportamento de resistência mecânica.  

Em suma, as argamassas com agregados leves e isolantes demonstram melhor desempenho aos 

ciclos de envelhecimento artificial e gelo / degelo, ao nível da condutibilidade térmica, velocidade das 

ondas ultra-sónicas e do módulo de elasticidade dinâmico.  
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Abstract 

In recent years, there has been a constant concern in the design and construction of buildings with 

greater thermal comfort and energy efficiency, reducing, this way, the environmental impact. The need 

to improve thermal and energetic performance has been materialized in regulations, such as REH, 

increasing the need to find new and more efficient and sustainable coating solutions. In this sense, 

lightweight and insulating mortars arises, resulting from the total replacement of sand by insulation 

aggregates. 

This dissertation aims to evaluate the durability of mortars with lightweight and insulating aggregates, 

subject to freeze / thaw cycles and accelerated aging cycles. As such, three mortars were produced 

with lightweight aggregates in the form of expanded cork granulate, supercritical nanoaerogel and 

EPS granulate (expanded polystyrene), with a percentage of 100% of aggregate replacement for each 

mortars. In order to compare the behaviour to the durability cycles, a reference mortar was also car-

ried out with sand aggregate as the only aggregate. With the exception of the reference mortar, adju-

vants were used in all mortars. 

Tests were performed in the fresh state of bulk density and scattering. The tests performed in the 

hardened state were the dynamic modulus of elasticity, compressive strength, ultrasonic wave propa-

gation velocity and thermal conductivity in each cycle (in the case of freeze / thaw; accelerated aging 

only at the beginning and at the end were analysed). 

All the mortars with lightweight and insulating aggregates presented low density and reduced modulus 

of elasticity, compared to the reference mortar. The substitution of the sand aggregate with a light-

weight and insulating aggregate originated  mortars with better thermal properties, but with worse per-

formance of mechanical resistance. 

In conclusion, mortars with lightweight and insulating aggregates demonstrates better performance in 

artificial aging and freeze / thaw cycles, in terms of thermal conductivity, ultrasonic wave velocity and 

dynamic modulus of elasticity. 
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15AE5P – argamassa com 100% cimento; argamassa com 60% de aerogel supercrítico, 20% 

de granulado de cortiça expandida, 15% de argila expandida e 5% de perlite 

CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P – argamassa com 50% cimento e 50% de cinzas volantes; argamassa com 

60% de aerogel subcrítico, 20% de granulado de cortiça expandida, 15% de argila expandida e 5% de 

perlite 

CI60AGs20GC
15AE5P – argamassa com 100% cimento; argamassa com 60% de aerogel subcrítico, 20% 

de granulado de cortiça expandida, 15% de argila expandida e 5% de perlite 

AREF – argamassa com 100% cimento; argamassa com 100% areia 

BGC – argamassa com 100% cimento; argamassa com 100% granulado de cortiça expandida 

CAG – argamassa com 100% cimento; argamassa com 100% aerogel supercrítico 

DEPS – argamassa com 100% cimento; argamassa com 100% poliestireno expandido 
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1. Introdução 

1.1. Considerações iniciais 

Atualmente, o sector da construção é um dos principais consumidores de recursos naturais e também 

um dos maiores geradores de resíduos sólidos urbanos. O esgotamento de recursos naturais 

conduziu à necessidade de encontrar novos materiais assim como novas técnicas construtivas 

capazes de contribuir não só para melhorar a qualidade de vida da sociedade como também 

preservar o meio ambiente (Teodoro, 2011).  

As degradações inesperadas e as preocupações ambientais que a sociedade hoje em dia enfrenta, 

obrigam a repensar os métodos e os materiais das recentes construções, sendo imperativo utilizar 

mais medidas de controlo de durabilidade (Maia, 2016). 

As argamassas aplicadas na construção nova e na reabilitação de edifícios já existentes são 

frequentemente usadas em funções de enchimento, assentamento e revestimento. As argamassas de 

revestimentos exteriores são fundamentais na indústria de construção, tratando-se do primeiro 

obstáculo aos agentes de degradação, assumindo um papel importante de proteção em relação a 

estanqueidade à água, isolamento térmico, proteção de alvenarias e estruturas exercendo uma 

influência determinante na sua durabilidade (Brás et al., 2012). Por outro lado, os revestimentos 

interiores são responsáveis pelo conforto higrométrico, térmico e acústico (Veiga, 2003). Ao longo do 

tempo, as argamassas sofrem uma redução gradual do seu desempenho, ao nível das suas 

características de proteção, nomeadamente, ao nível da impermeabilização e acabamento (Martins, 

2010). 

Devido aos elevados volumes consumidos de recursos naturais, a sociedade encontra-se cada vez 

mais apreensiva com a sustentabilidade e com as metodologias de construção. Desta forma, torna-se 

urgente adotar soluções construtivas que visem aumentar a eficiência energética, a sustentabilidade 

e consequentemente, a sua durabilidade (Faria, 2012). Construir tendo em vista a durabilidade dos 

materiais e o aumento da vida útil, contribui diretamente para uma redução das quantidades 

produzidas de resíduos, gases poluentes para atmosfera e para uma construção mais sustentável. 

Tendo em conta o aumento das exigências associadas aos edifícios, subjacentes à necessidade de 

garantir o cumprimento das exigências de uma nova legislação cada vez mais severa, o mercado dos 

materiais de construção tem sofrido um crescente desenvolvimento de soluções com vista a garantir 

essas mesmas exigências, em grande parte relacionadas com as características térmicas. Como tal, 

a utilização destes produtos contribui não apenas para a eficiência energética dos edifícios como 

também para a sustentabilidade da construção, incorporando numa grande parte dos casos materiais 

reciclados ou matérias-primas naturais. Assim sendo, a aplicação deste tipo de produtos conduz a 

mais-valias, tanto ao nível da sociedade em geral, melhorando as condições das estruturas 

projetadas e construídas (melhorias das condições da envolvente exterior e das condições 
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higrotérmicas, eficiência energética e sustentabilidade), como também ao nível da indústria, 

apresentando uma oferta mais alargada de produtos com durabilidade comprovada (Maia, 2016). 

No âmbito desta dissertação, inserido no projeto de investigação financiado pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (FCT), intitulado NANORENDER – Performance of sílica nanoaerogel-based 

renders, foi realizada uma campanha experimental a fim de avaliar o desempenho de argamassas à 

base de aerogel de sílica  

1.2. Objetivos e metodologia da dissertação 

O objetivo desta dissertação é analisar a durabilidade das argamassas com a incorporação de 

agregados leves e isolantes (granulado de cortiça expandida, aerogel de sílica e granulado de 

poliestireno expandido), tendo em conta alguns estudos já realizados sobre o assunto. Deste modo, 

os objetivos da dissertação são os seguintes: 

• Numa fase inicial, avaliar a durabilidade ao gelo/degelo, testando a metodologia através da 

alteração ao nível do desempenho físico e mecânico das argamassas, mais concretamente, a 

resistência à compressão, condutibilidade térmica, módulo de elasticidade dinâmico e 

velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas; 

 

• Avaliar a durabilidade das argamassas com incorporação de agregados leves e isolantes 

(aerogel de sílica, granulado de cortiça expandida e granulado de EPS) ao envelhecimento 

acelerado, através de ensaios de resistência à compressão, condutibilidade térmica, módulo 

de elasticidade dinâmico e velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas; 

 

• Relacionar as características de desempenho das argamassas comparando com a 

argamassa de referência. 

1.3. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos, nomeadamente introdução, estado de arte, 

caracterização do trabalho experimental, apresentação e discussão de resultados e, por fim, 

conclusões e desenvolvimentos futuros. 

No presente capítulo, faz-se um enquadramento e introdução ao tema, referindo os seus objetivos e a 

estrutura da dissertação.  

No capítulo 2, são enumeradas as exigências para as argamassas de desempenho térmico 

melhorado. São também descritos os agentes e mecanismos de degradação que afetam a 

durabilidade dos materiais e é feita uma recolha de estudos de outros autores acerca do mesmo tema 

da dissertação. 
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O capítulo 3 apresenta e descreve o trabalho experimental realizado no Laboratório de Construção do 

Instituto Superior Técnico e no Núcleo de Revestimentos e Isolamento (NRI) do Departamento de 

Edifícios do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, as metodologias e os ensaios realizados no 

estado fresco e endurecido, tendo em vista a análise da durabilidade das argamassas. 

No capítulo 4 são apresentados e analisados os resultados do trabalho experimental descrito no 

capítulo anterior, com o intuito de avaliar e analisar a durabilidade das argamassas com agregados 

leves e isolantes nas metodologias gelo/degelo e envelhecimento acelerado. 

O capítulo 5 inclui conclusões finais da dissertação, assim como também são sugeridas propostas 

para desenvolvimentos futuros. 

Em anexo são apresentados os resultados individuais obtidos durante a campanha experimental. 
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2. Estudo da durabilidade de argamassas térmicas  

2.1. Considerações iniciais 

No presente capítulo, será descrita uma apresentação acerca das argamassas com características 

térmicas com incorporação de agregados leves e isolantes. Inicialmente, são enumeradas 

características e requisitos destas argamassas, como também dos materiais constituintes (agregados e 

adjuvantes). Em seguida, são descritos os conceitos de durabilidade e vida útil, importantes para o tema 

da dissertação, assim como os agentes e mecanismos de degradação que afetam a durabilidade dos 

materiais. Posteriormente, são apresentadas as metodologias de avaliação da durabilidade e, por fim, 

alguns estudos já realizados por outros autores relacionados com a temática da durabilidade em 

argamassas. 

2.2. Argamassas com agregados leves e isolantes 

2.2.1. Características das argamassas 

Atualmente, no sector da construção tem sido feito um esforço no sentido de melhorar o comportamento 

térmico, acústico e a eficiência dos edifícios (Labrincha et al., 2006). O desenvolvimento de novos tipos 

de argamassas tem como objetivo cumprir com eficiência os requisitos cada vez mais exigentes aos 

revestimentos, tanto a nível mecânico como térmico e acústico (Frade et al., 2012).   

As argamassas térmicas surgiram no início dos anos 90 com a entrada em vigor do RCCTE 

(Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios) pelo REH (Regulamento 

de Desempenho Energético dos Edifícios de habitação) (REH, 2013) que impõe condições de conforto 

térmico nos edifícios novos e remodelados em Portugal, sem grandes desperdícios de energia (Veiga, 

2010). 

O isolamento térmico é mais eficiente se for realizado pelo exterior uma vez que corrige as pontes 

térmicas, protege as paredes das variações de temperatura, não reduz a área interior e melhora o 

desempenho térmico no Verão por permitir aproveitar a inércia térmica das paredes exteriores (Veiga, 

2012). Segundo a mesma autora, os principais sistemas de isolamento térmico pelo exterior são os 

seguintes: 

• revestimentos compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETICS); 

• revestimentos constituídos por painéis isolantes fixados diretamente ao suporte (Vêtures); 

• revestimentos de fachada ventilada com isolante na caixa-de-ar; 

• revestimentos aderentes constituídos por argamassas isolantes. 

Tal como o nome indica, a principal característica da argamassa térmica é a sua capacidade de 

isolamento, caracterizada por um coeficiente de condutibilidade térmico reduzido. São compostas por 

agregados isolantes e de massa volúmica inferior a 600 kg/m3 (Veiga, 2010).  

Na Tabela 2.1 encontram-se os requisitos indicados na norma EN 998-1 (CEN, 2010) para a 

classificação de uma argamassa térmica.  
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Tabela 2.1 - Propriedades exigidas às argamassas térmicas segundo a EN 998-1 (CEN, 2010) 

Argamassas térmicas 
(T) 

 

Propriedades Valores Classificação 

Resistência à compressão 0,4 a 5 MPa CS I a CS II 

Absorção de água por capilaridade C ≤ 0,4 kg/m2 min0,5 W1 

Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água n/a µ ≤ 15 

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

T2 ≤ 0,2 W/(m.K) 

2.2.2. Constituintes das argamassas 

2.2.2.1. Cimento 

Em Portugal, o cimento predominante na indústria da construção é o de tipo Portland composto, 

essencialmente constituído por clínquer e produzido a partir de marga calcária a temperaturas entre 

1300-1500ºC. Existem também outros tipos de cimento, como Portland normal ou branco, em que 

uma parcela pequena de clínquer é substituída por pozolanas, nomeadamente cinzas volantes (Faria, 

2012). Os cimentos são correntemente classificados de acordo com a norma EN 197-1 (CEN, 2011), 

em que se distinguem tendo em conta as composições e os respetivos requisitos físicos e mecânicos.  

2.2.2.2. Cinzas volantes 

As cinzas volantes, segundo a norma NP EN 450:1995 (IPQ, 1995), são um pó constituído por 

partículas esféricas vítreas provenientes da queima de carvão pulverizado, com propriedades 

pozolânicas, constituídas maioritariamente por sílica (SiO2) e alumina (Al2O3) (Gomes et al., 2007).  

Quando reagem com o hidróxido de sódio (Ca (OH) 2), produzido pela hidratação do cimento, forma-

se silicato de cálcio e aluminato de cálcio, responsáveis pelo aumento de resistência e durabilidade. 

Pelo contrário, a adição de cinzas diminui a resistência mecânica das argamassas a baixas idades, 

dependendo da finura da cinza e da quantidade de cimento substituída (Fanghui et al., 2015). 

2.2.2.3. Agregados leves e isolantes 

Apesar da predominância da areia, outros agregados têm vindo a ser estudados e incorporados em 

argamassas, com o objetivo de melhorar as características das mesmas. Os agregados estudados 

nesta dissertação e que se encontram inseridos no projeto de investigação são: 

i) Granulado de cortiça e argila expandidas 

A cortiça é um material produzido pelo sobreiro Qercus suber L. e como tal biológico muito utilizado na 

indústria da construção, especialmente nos países mediterrâneos de onde provém. Trata-se de um 

material leve, elástico e praticamente impermeável a líquidos e gases, isolante térmico e elétrico sendo 

também bom absorvedor acústico e vibrático (Gil, 2007). Portugal é um dos maiores produtores de 

cortiça, uma vez que o sobreiro ocupa cerca de 22% da área florestal do país, o que reflete numa 

produção anual de 175000 toneladas, 52% da produção mundial (Fonseca & Parresol, 2001; Gil, 2007). 

Este tipo de material é principalmente aplicado na produção de rolhas para o sector da indústria. Tendo 
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em conta que na conceção das rolhas existem imensos desperdícios de material (cerca de 75% da 

cortiça manufaturada) pensou-se no reaproveitamento desses desperdícios para outro sector que não 

fosse tão exigente: o sector da construção (Lu, 2014). A estrutura da cortiça é semelhante aos outros 

materiais lenho-celulósico mas a diferença fundamental é a existência de suberina, o constituinte que 

confere alguma resistência e principalmente maior impermeabilidade (Fortes et al., 2004). 

Microscopicamente, a cortiça é constituída por camadas de células com aspeto alveolar (Figura 2.1), 

cujas membranas celulares são praticamente impermeáveis e cheias de um gás semelhante ao ar, 

que ocupa 90% do seu volume (Gil, 2007). 

Designam-se granulados de cortiça expandida (Figura 2.2) os fragmentos com diâmetros 

compreendidos entre os 0,25 mm e 22,4 mm, segundo a norma NP 114 (IPQ,1994), sendo 

caracterizados por uma massa volúmica de 70 a 80 kg/m3 e um coeficiente de condutibilidade térmica 

de 0,048 W/m.°C. São usualmente utilizados como isolamento térmico, enchimento de espaços vazios 

entre paredes, tetos e coberturas, e também como agregados em argamassas e betões leves (Gil, 

2007). 

  

Figura 2.1 – Estrutura alveolar da cortiça (Silva, M. 

(2010)) 
Figura 2.2 – Granulados de cortiça expandida 

A argila expandida (Figura 2.3) apresenta uma casca de cor acastanhada, razoavelmente fechada e de 

superfície ligeiramente rugosa, obtida através da cozedura a altas temperaturas (cerca de 1000 a 

1250ºC) de grânulos de argila previamente formados por moldagem ou fragmentação. Durante a 

cozedura, dá-se a libertação de gases que origina o aparecimento de poros diminutos no interior do 

material (Ferreira, 2007).  

Segundo o mesmo autor, a expansão da argila é fortemente condicionada pela gama de temperaturas 

utilizadas, podendo variar entre um aspeto anguloso à quase perfeitamente esférica. Trata-se de um 

material com boas características de isolamento térmico e de resistência ao fogo com uma 

condutibilidade térmica reduzida (cerca de 0,10 W/m.°C), proporcionada pela estrutura porosa (Figura 

2.4) formada pelos vazios entre os agregados individuais e os espaços abertos entre o ligante e os 

agregados (Vašina et al., 2006). 
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Figura 2.3 –  Granulado de argila expandida [W1] Figura 2.4 – Estrutura porosa da argila expandida [W2]  

No mercado existem diversas opções de argilas expandidas, com diferentes granulometrias 

permitindo, desta forma, escolher tendo em conta as características da argamassa a produzir. Quanto 

menor a dimensão da argila, maior será a massa volúmica, a resistência à compressão e a 

condutibilidade térmica conduzindo geralmente a uma estrutura porosa mais fechada (Silva, 2007). 

ii) Granulado de poliestireno expandido (EPS) 

O poliestireno expandido (EPS), também conhecido por “esferovite” (Figuras 2.5 e 2.6), é um dos 

materiais mais utilizados para isolamento térmico. Trata-se de um material polimérico, termoplástico, 

rígido e de célula fechada, cuja estrutura é 98% de ar e 2% de plástico. É normalmente de cor branca 

e apresenta baixos valores de condutibilidade térmica (cerca de 0,04 W/m.°C), uma resistência à 

compressão considerável, sendo muito utilizado em paredes, caixa de estores, pavimentos (Brás et 

al., 2013) e em sistemas de isolamento térmico pelo exterior (Veiga, 2010). Segundo Poletto (2009), o 

EPS é um material não higroscópico, leve (massa volúmica entre os 10-30 kg/m3) com baixa 

absorção de água, elevada resistência mecânica e com resistência ao envelhecimento (conserva as 

suas propriedades ao longo da vida útil do edifício). 

  

Figura 2.5 – Placas de EPS para isolamento térmico 

(Dias,2009) 
Figura 2.6 – Granulado de EPS 

A incorporação de EPS nas argamassas em substituição da areia provoca uma diminuição da 

resistência mecânica mas uma maior leveza e melhoria nas características térmicas das argamassas, 

assim como o granulado de cortiça (Leal, 2012). 
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iii) Aerogel supercrítico e aerogel subcrítico 

O aerogel, por ser um sólido altamente poroso, com baixas densidade e com um tamanho reduzido (10-

100nm) dos seus inúmeros poros, apresenta um excelente desempenho ao nível do isolamento, sendo 

correntemente utilizado onde é necessário atingir ótimos resultados de eficiência energética ou 

isolamentos com espessura reduzida. Trata-se de um material já testado, com baixa condutibilidade 

térmica e com baixa velocidade à propagação das ondas ultra-sónicas, não inflamável e muito leve 

(massas volúmicas até 500 kg/m3) com excelentes propriedades tanto ao nível acústico como térmico 

(condutibilidade térmica entre 0,01-0,02 W/m.K) (Soares et al., 2012; Kim et al., 2012). São materiais 

com uma resistência à compressão compreendida entre os 0,15 a 0,30 MPa, e maus condutores de 

calor, contribuindo assim para as propriedades térmicas do aerogel (Hanus & Harris, 2013). 

Nesta dissertação são usados dois tipos de aerogel, o aerogel supercrítico e o subcrítico, sendo a sua 

diferença no processo de secagem usado. No aerogel supercrítico é utilizado um método de secagem a 

altas temperaturas aplicado por Kistler em 1931 (Dorcheh & Abbasi, 2007): 

• O gel húmido, juntamente com uma quantidade suficiente de solvente, é colocado numa 

autoclave e a temperatura é aumentada lentamente, originando um aumento de pressão; 

• A temperatura e a pressão são ajustadas para alcançar valores acima dos pontos críticos do 

solvente; ao atingir a temperatura e a pressão adequadas, as condições são mantidas 

constantes durante um certo período de tempo; 

• O fluido é lentamente ventilado a temperatura constante, dando origem a uma diminuição da 

pressão; 

• Quando a pressão ambiente é atingida, o recipiente é arrefecido até à temperatura ambiente.  

Por outro lado, o aerogel subcrítico tem um grande interesse uma vez que a secagem é realizada à 

pressão ambiente (Dorcheh & Abbasi , 2007). Desta forma, o processo químico evita as etapas 

dispendiosas, sendo a sua produção ambientalmente benigna, sem risco de produtos secundários, não 

existindo riscos de saúde ou ambientais associados à sua utilização e a eliminação, já que são não 

tóxicos e não inflamáveis (Soares et al., 2012). 

iv) Perlite 

A perlite é um mineral muito leve e rica em sílica que, quando aquecida até a fusão, expande-se devido 

à libertação de água sob a forma de vapor, formando um material celular com baridade compreendida 

entre 30-240 kg/m3 (Silva, 2007). A absorção de água pela perlite expandida em volume ao fim de 24 

horas de imersão é cerca de 170% do seu peso (Coutinho, 1988). Quando é utilizado este agregado em 

betões, a resistência é baixa e obtém elevadas retrações sendo usado principalmente para fins de 

isolamento térmico. A vantagem deste agregado no betão é o facto de ganhar presa rapidamente 

permitindo um acabamento rápido. 
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2.2.2.4. Adjuvantes 

i) Introdutores de ar 

Os tensioativos são substâncias formadas por moléculas com uma parte hidrófuga e uma parte hidrófila, 

capazes de modificar a tensão superficial da água (Coutinho,1973). Os introdutores de ar são 

adjuvantes que têm como função provocar, durante o processo de amassadura, pequenas bolhas de ar 

fechadas, estáveis, aproximadamente esféricas que funcionam como corte de capilaridade, 

melhorando, desta forma, a capacidade de impermeabilização, a sua resistência ao gelo-degelo e a sua 

resistência aos sais, como por exemplo, os sulfatos. Neste sentido, permitem compensar o aumento de 

volume por congelação da água, contribuindo para melhorar a resistência ao gelo (Veiga,1998). 

ii) Retentores de água 

Nas argamassas é comum utilizar retentores de água, também conhecidos como espessantes, uma vez 

que as argamassas à base de cimento necessitam de água para que a presa decorra de forma gradual 

e completa. Este tipo de adjuvante aumenta a viscosidade da argamassa e provoca uma maior 

incorporação de ar na mistura, melhorando a trabalhabilidade da mesma (Paiva et al., 2007). Este efeito 

é vantajoso já que permite uma redução da segregação dos constituintes, previne a absorção de água 

resultante da aplicação da argamassa em suportes porosos e melhora a homogeneidade do produto 

endurecido. Neste sentido, evita uma hidratação insuficiente do cimento que poderia causar perda de 

propriedades mecânicas (Patural et al.,2011; Veiga,1998). 

iii) Agente ligante 

Os agentes ligantes mais frequentemente utilizados em argamassas e betões consistem em emulsões 

sintéticas, fabricadas a partir de polímeros e copolímeros orgânicos, como a borracha ou resina. As 

resinas mais usadas são de acetato de polivinilo, polímeros acrílicos, de estireno-butadieno ou de látex, 

usadas em quantidade equivalentes a 5 a 20% da massa do cimento (depende do efeito pretendido) e 

destinam-se a melhorar a aderência sem aumentar o teor de cimento. Para quantidades superiores, a 

resina deixa de ser considerada como adjuvante e passa a ter a função de ligante (LNEC,1996). 

Segundo Veiga (1998), a resina aumenta a resistência à tração simples e à tração por flexão por 

melhorar a ligação entre os grãos e reduz o módulo de elasticidade das argamassas. 

2.3. Conceito de durabilidade e previsão da vida útil 

O estudo da durabilidade é cada vez mais uma temática importante na indústria da construção, estando 

intrinsecamente relacionada à qualidade de construção e à qualidade de vida do utilizador (Sousa, 

2010). Antigamente, a garantia de durabilidade de uma construção era conseguida pela adoção de 

técnicas construtivas tradicionais. Com o passar dos anos, novas técnicas e novos materiais surgiram 

com a introdução de inúmeros produtos num edifício, originando um total desconhecimento do seu 

desempenho ao longo do tempo. Devido a esta evolução significativa dos materiais e técnicas 

construtivas, o conceito de durabilidade torna-se cada vez mais uma preocupação no sector da 
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construção. Os estudos de durabilidade exigem um elevado conhecimento das propriedades dos 

materiais utilizados, assim como das condições de exposição ambientais a que estes se encontram 

sujeitos, uma vez que tal contribui para o desenvolvimento dos mecanismos de deterioração. Segundo 

ABCB (2006), os fatores que alteram a capacidade de manter o desempenho ao longo do tempo são: 

condições em serviço (agentes ambientais e condições específicas); propriedades dos materiais; projeto 

e respetiva pormenorização; mão-de-obra; e manutenção. Em seguida, são apresentadas várias 

definições do conceito de durabilidade e de vida útil uma vez que não existe uma definição 

uniformizada, existindo desta forma diversas definições para um só conceito. Segundo a norma ISO 

15686-1 (2011), a durabilidade pode ser definida como a capacidade de um edifício ou de uma parte de 

um edifício para desempenhar a sua função durante um determinado intervalo de tempo, sob a ação 

dos agentes presentes em serviço. Por outro lado, a norma BS 7543 (2003) define a durabilidade como 

a capacidade de um edifício, ou as partes que o constituem, em desempenhar a função para que foram 

projetados, ao longo de um período de tempo e sob a influência de agentes de degradação. O limite de 

durabilidade é atingido quando se verifica perda no desempenho, levando ao fim da sua vida útil. Outro 

conceito que está interligado à durabilidade é o tempo de vida útil. O período de vida útil é um dos 

indicadores de durabilidade na construção. Segundo a norma ISO 15686-1 (2011), a vida útil é definida 

como o período de tempo, após a conclusão da obra, durante o qual é atingido ou excedido o 

desempenho que lhes é exigido procedendo-se a uma manutenção normal. A mesma norma apresenta 

uma metodologia para o planeamento da vida útil de um edifício apresentada na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 - Planeamento da vida útil dos edifícios. 
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O planeamento do edifício insere-se na fase de projeto e visa garantir que a vida útil exceda a sua 

vida de projeto, reduzindo os custos que o proprietário terá no edifício ao nível da aquisição, 

manutenção, reparação e exploração (Pinto, 2011). 

A EOTA (1999) expressa a vida útil em função da durabilidade das construções e da durabilidade dos 

produtos utilizados na construção, tendo em conta a sua substituição ou reparação como se pode 

verificar na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Durabilidade dos produtos em função da durabilidade das construções (EOTA, 1999) 

Vida útil das 
construções 

Durabilidade dos produtos de construção 

Categoria Anos 

Categoria 

Reparável ou de fácil 
substituição 

Reparável ou substituível com 
algum esforço 

Para toda a 
vida 

Pequena 15 10 10 10 

Média 25 10 25 25 

Normal 50 10 25 50 

Longa 100 10 25 100 

Por outro lado, a norma internacional ISO 15686-1 (2011) recomenda valores mínimos de vida útil em 

projeto tendo em conta a durabilidade dos edifícios e dos seus produtos em função da sua 

manutenção (Tabela 2.3). Os elementos utilizados na construção condicionam a sua degradação e 

consequentemente a sua durabilidade, não podendo ser totalmente substituídos ou cuja substituição 

seja demasiado onerosa.  

Tabela 2.3 - Durações mínimas de vida útil recomendadas segundo ISO 15686-1 (2011) 

Durabilidade do 
edifício  

Elementos não 
acessíveis ou 

estruturais 

Elementos cuja 
substituição é difícil ou 

onerosa 

Elementos 
substituíveis do 

edifício 

Instalações e 
equipamentos 

ilimitada ilimitada 100 40 25 

150 150 100 40 25 

100 100 100 40 25 

60 60 60 40 25 

25 25 25 25 25 

15 15 15 15 15 

10 10 10 10 10 

Como tal, ao longo do ciclo de vida de um edifício, deve ser garantida a sua funcionalidade, 

maioritariamente, através de considerações rigorosas na fase de conceção, fase de construção e, 

sobretudo, um planeamento pormenorizado de previsão de necessidades que possam ocorrer 

durante esse período (Silva, 2012). Por outro lado, a sustentabilidade requer o controlo e 

planeamento dos recursos económicos de maneira a atingir a maior eficácia possível durante o seu 

ciclo de vida (Daniotti et al., 2007).  

Por conseguinte, a previsão da vida útil dos materiais e dos seus componentes assume uma 

importância extrema na construção de um edifício, sendo que a existência de dados relativos à vida 
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útil dos materiais utilizados é essencial para garantir uma maior durabilidade das construções, 

permitindo uma correta seleção, uso e manutenção dos mesmos (Masters et al., 1987). 

Desta forma, na tentativa de normalizar a temática da durabilidade, foram efetuados estudos que 

relacionam todos os intervenientes na conceção de um edifício. Relacionaram-se os materiais, a sua 

interação com o ambiente, os mecanismos de degradação e, por fim, a conceção de metodologias 

que permitem a integração de durabilidade no projeto (Pinto, 2011). 

2.4. Agentes e mecanismos de degradação  

No processo de degradação de um determinado elemento construtivo é necessário ter em conta os 

agentes de degradação que intervém de forma isolada ou combinada, afetando a durabilidade do 

material, nomeadamente as argamassas e rebocos. No desenvolvimento de soluções para a 

durabilidade é fundamental identificar os agentes de degradação relevantes, tais como, a 

temperatura, radiação solar, chuva, humidade, vento, entre outros., uma vez que diferentes materiais 

reagem de forma diferente aos agentes a que estão sujeitos (Maia, 2016). 

Tendo em conta que a durabilidade dos materiais utilizados na construção é sujeita a inúmeras 

ações, torna-se relevante conhecer os agentes de degradação responsáveis pela alteração das suas 

características. Na análise dos agentes de degradação, determinados aspetos devem ser 

considerados, tais como (André, 2012): 

• Localização geográfica do edifício; 

• Condições climáticas a que o edifício está sujeito; 

• Tipo de material utilizado e a função que o mesmo desempenha; 

• Ação simultânea de um conjunto de agentes que pode aumentar ou diminuir a intensidade de 

degradação; 

• Previsão da possível degradação no edifício. 

Segundo Flores-Colen et al. (2006), a água apresenta-se como um dos maiores agentes de 

degradação das argamassas, uma vez que promove a manifestação de outros agentes, 

nomeadamente, agentes biológicos. A ação da água assume maior preponderância quando dissolve 

e transporta substâncias, nomeadamente poluentes atmosféricos e sais solúveis, que intensificam o 

efeito de degradação da água (Sousa et al., 2005). 

A norma ISO 15686-1 (2011) define o conceito de degradação como sendo a alteração ao longo do 

tempo da composição, microestrutura e propriedades de um produto, material ou componente que 

resulta numa redução do seu desempenho. Na mesma norma, são definidos também os agentes de 

degradação dos edifícios e seus componentes, de acordo com a sua natureza e classe, como se 

pode observar na Tabela 2.4. É importante referir que os agentes exteriores têm origem na atmosfera 

e solo enquanto os interiores na ocupação ou projeto e instalações. 
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Tabela 2.4 – Agentes de degradação classificados quanto à sua natureza e classe (ISO 15686-1,2011) 

Natureza Classe Agentes 

Mecânica 

Gravitacionais Neve e chuva 

Forças aplicadas e deformações impostas ou 

restringidas 
Gelo e deslizamento de terras 

Energia cinética Impactos, tempestades de areia 

Vibrações e ruídos Tráfego, equipamentos domésticos 

Eletromagnética 

Radiação 
Radiação solar ou ultravioleta, radiação 

radiativa 

Eletricidade Reações eletrolíticas, iluminação 

Magnetismo Campos magnéticos 

Térmica 

 

Níveis extremos ou variações acentuadas de 

temperatura 

Calor,frio,choques térmicos, fogo 

Química 

Água e solventes Humidade do ar, água no solo, álcool 

Agentes oxidantes Oxigénio, desinfetantes, lixívia 

Agentes redutores Sulfuretos, amónia, agentes de combustão 

Ácidos Ácido carbónico, excrementos 

Álcalis (base) Cal, hidróxidos 

Sais Nitratos, fosfatos, cloretos 

Quimicamente neutros Calcário, gordura, óleo, tinta 

Biológica 
Plantas e microrganismos Bactérias, fungos, bolores, raízes 

Animais Roedores, térmitas, vermes, aves 

Segundo Addleston (1992), Aguiar et al. (1997) e PSA (1989), as principais causas de degradação 

podem ser classificadas da seguinte forma (Tabela 2.5): 

Tabela 2.5 – Principais causas de degradação de argamassas de revestimento (Addleston, 1992), (Aguiar et 
al.,1997) e (PSA,1989) 

Natureza Classe 

Ação da água Humidade, gelo, sais solúveis 

Eletromagnética 

Algas, fungos, líquenes, briófitas, plantas 

diversas, bactérias, animais de pequeno 

porte 

Térmica 
Retração, vento, temperatura, deformações 

no suporte, ações acidentais 

Química 
Tecnologia, manutenção, turismo, 

vandalismo, poluição 
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Noutro estudo realizado por Batchelor et al. (2011), os mecanismos de degradação dos materiais são 

agrupados em quatro categorias distintas, classificando-os como: 

• Ação mecânica direta: desgaste, fadiga, rotura e deformação; 

• Aquecimento ou radiação: degradação térmica e energia de radiação; 

• Agentes químicos: corrosão, oxidação, agentes biológicos e bioquímicos; 

• Combinação de dois ou mais mecanismos enunciados anteriormente (por exemplo: desgaste 

em ambientes corrosivos). 

Por outro lado, na Tabela 2.6 encontram-se classificados os agentes que afetam o desempenho das 

construções segundo a norma BS-7543 (2003). 

2.5. Metodologias de avaliação da durabilidade 

Na avaliação do desempenho de um material devem ser considerados os fatores que afetem a sua 

durabilidade, nomeadamente, o clima, as condições de exposição e as solicitações decorrentes da 

sua utilização.  

A combinação das metodologias envelhecimento acelerado e gelo / degelo irá possibilitar aferir uma 

maior aproximação à realidade dos resultados, permitindo uma comparação entre ambos e a 

validação ou não dos resultados obtidos nos ensaios de curta duração. A desvantagem dos ensaios 

de longa duração é a sua morosidade. A execução dos ensaios tem como objetivo avaliar o 

desempenho do material de construção obtendo uma revisão da sua vida útil.  

Segundo a norma ISO 15686-2 (2012), os meios para obter dados sobre o envelhecimento a longo 

prazo dos produtos de construção, são os seguintes:   

• Ensaios de campo – é fundamental o registo das condições ambientais e dos seus efeitos, 

uma vez que os resultados variam de acordo com um determinado local e a um determinado 

período de tempo; 

• Ensaios de longa duração in situ – a vida útil do produto de construção é avaliada tendo em 

conta as suas condições normais de utilização, registando-se neste caso a degradação 

esperada causada pelo uso; 

• Ensaios em edifícios experimentais – são edifícios concebidos para ensaiar os materiais e os 

componentes, expostos a condições monitorizadas e controladas, fornecendo informações 

importantes acerca da degradação dos produtos ensaiados e permitem, regra geral, obter 

conclusões sobre a fiabilidade dos dados; 

• Inspeção de edifícios – tratamento de dados estatísticos tendo por base a inspeção do maior 

número de edifícios possíveis. Contudo, o alcance dos dados pode ser condicionado pela 

ausência de informação sobre a história do edifício e pela dificuldade em caracterizar as 

condições ambientais a que o próprio edifício esta sujeito. 
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Tabela 2.6 - Agentes relevantes para o desempenho da construção (BS-7543, 2003). 

Natureza Classe 

Origem 

Externo ao edifício Interno ao edifício 

Atmosfera Solo Ocupação Consequências de projeto 

Agentes 
mecânicos 

Gravitacionais 
Ações permanentes, 

sobrecarga, ação da neve e da 
chuva 

Pressão sobre o solo, 
pressão da água 

Cargas móveis Cargas fixas 

Forças aplicadas e 
deformações impostas ou 

restringidas 

Expansão e contração, 
formação de gelo 

Subsidência, 
deslizamento, elevação 

Manipulação de forças 
Retração, deformação, forças 

e deformações impostas 

Energia cinética 
Impactos externos, vento, 
granizo, choque hidráulico 

Sismos Impactos internos, desgaste Golpe de aríete 

Vibrações e ruídos 
Vibrações devidas a ventos, 

relâmpagos, tráfego ou 
equipamentos 

Vibrações devidas a 
tráfego ou equipamentos 

Vibrações e ruídos devidos a 
música e aparelhos 

domésticos 
Ruídos e vibrações 

Agentes 
eletromagnéticos 

Radiação Solar, UV, radioatividade Radioatividade Radioatividade, lâmpadas Superfície de radiação 

Eletricidade Relâmpagos Correntes parasitas - Eletricidade estática 

Magnetismo - - Campos magnéticos Campos magnéticos 

Agentes térmicos 
Níveis extremos ou 

variações acentuadas de 
temperatura 

Calor, geada, choque térmico Calor, geada Calor do utilizador, tabaco Aquecimento, fogo 

Agentes químicos 

Água e solventes 
Humidade do ar, condensação, 

precipitação 
Águas superficiais e 

subterrâneas 
Condensação, detergentes, 

álcool 
Abastecimento de águas, 

águas residuais, infiltrações 

Agentes oxidantes 
Oxigénio, ozono, óxidos de 

azoto 
Potenciais 

eletroquímicos positivos 
Desinfetantes 

Potenciais eletroquímicos 
positivos 

Agentes redutores - Sulfuretos 
Agentes de combustão, 

amoníaco 

Agentes de combustão, 
potenciais eletroquímicos 

negativos 
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Tabela 2.6 - Agentes relevantes para o desempenho da construção (BS-7543, 2003). 

 

Agentes químicos 

Ácidos 
Ácido carbónico, excrementos 

de pássaros 
Ácido carbónico, ácido 

húmico 
Ácido cítrico, ácido carbónico 

Ácido sulfúrico, ácido 
carbónico 

Bases - Cal 
Hidróxido de sódio, potássio e 

amónio 
Hidróxido de sódio e cimento 

Sais Nevoeiro 
Nitratos, fosfatos, 
cloretos, gesso 

Cloretos Cloretos, sulfatos, gesso 

Substâncias neutras Poeira Calcário, sílica Gordura, óleo, tinta Gordura, óleo, poeira 

Agentes 
biológicos 

Plantas e micróbios 
Bactérias, sementes, bolores, 

fungos, algas 
Bactérias, bolores, 

fungos, raízes 
Bactérias, fungos, bolores 

Necessária exclusão de 
humidade, ventilação 

Animais Insetos, pássaros 
Roedores, térmitas, 

carunchos 
Animais domésticos - 
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Os ensaios acelerados de curta duração consistem na exposição dos materiais em laboratório, 

simulando o melhor possível os ambientes a que está sujeito e, consequentemente, aos seus agentes 

de degradação.  

Os métodos para avaliação da durabilidade das argamassas em estudo foram ensaiados in situ e 

serão explicados de seguida. 

2.5.1. Gelo / degelo 

A durabilidade é uma das principais características de uma argamassa para construção. Quanto 

maior a resistência à ação de agentes de degradação maior a durabilidade de uma argamassa. 

Climas áridos, soalheiros e frios são favoráveis a agentes de degradação como o vento, sol e os 

ciclos gelo / degelo (Botas, 2009). 

A durabilidade de uma argamassa aos ciclos gelo / degelo depende da capacidade de absorção de 

água e da velocidade com que a mesma é realizada. Uma argamassa com uma estrutura mais 

porosa tem uma maior capacidade de resistir à tensão provocada pelo aumento de volume da água 

quando passa ao estado sólido (Cunha et al., 2014). 

Segundo Botas (2009) a durabilidade de uma argamassa aos ciclos gelo / degelo depende da sua 

competência para: 

• Resistir à penetração da água; 

• Dissipar água rapidamente para prevenir a saturação; 

• Ter uma estrutura porosa capaz de resistir à tensão provocada pelo aumento de volume de 

água quando passa ao estado sólido. 

Este ensaio consiste em submeter as argamassas a ciclos de temperaturas positivas e negativas. 

Quando sujeitas a temperaturas negativas, a água que se encontra no interior da argamassa congela 

e, deste modo, aumenta o seu volume. Se os poros das argamassas não se encontrarem saturados 

surgem poucos problemas uma vez que a água congelada é inferior ao volume dos poros. Por 

oposição, se os poros se encontrarem saturados, ou praticamente saturados, o aumento do volume 

da argamassa provocado pelo congelamento da água dá origem a pressões exercidas nas paredes 

dos poros, ou seja, na microestrutura das argamassas, originando fissuração e até mesmo a 

destruição parcial de alguns elementos em análise (Cunha et al., 2014). 

Os ensaios de resistência aos ciclos gelo / degelo não são abordados em nenhum documento 

normativo. As únicas normas acerca da determinação da resistência de ciclos gelo / degelo são para 

betão e pedra natural.  
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2.5.2. Envelhecimento acelerado 

O ensaio de envelhecimento acelerado visa a aplicação de solicitações (temperatura e humidade) em 

condições extremas e ciclicamente, avaliando desta forma a durabilidade das argamassas (Penacho, 

2012).  

A norma europeia EN 1015-21 (CEN, 2002) define uma metodologia para o ensaio de 

envelhecimento acelerado. O procedimento reside em submeter as argamassas em duas séries de 

ciclos de calor / gelo e gelo / degelo, fazendo oito repetições sucessivas do ciclo de cada uma das 

séries. Como tal, são realizadas simulações de eventuais condições de exposição solar, gelo e 

chuvas intensas, que podem afetar características fundamentais nas argamassas de revestimento. 

Entre os dois ciclos, os provetes devem ser mantidos às condições de 20 ± 2º C e 65 ± 5 % de 

humidade relativa durante pelo menos 48 horas. 

Na Tabela 2.7 encontra-se representado detalhadamente o procedimento de ensaio segundo a norma 

EN 1015-21 (2002): 

Tabela 2.7 - Procedimento da metodologia de envelhecimento acelerado (EN 1015-21,2002) 

Ciclos Procedimento 

Calor - gelo 

Aquecimento com infra vermelhos de maneira a manter a temperatura de revestimento a 60ºC 

± 2ºC, durante 8 h, seguido de arrefecimento numa arca frigorífica a -15 ± 1ºC durante 15 h ± 

15min 

Gelo - degelo 
Aspersão dos provetes com água a 20 ± 2ºC durante 8 h ± 15min, seguido de arrefecimento 

numa arca frigorífica a -15 ± 1ºC durante 15 h ± 15min 

Existem outras metodologias de avaliação de durabilidade, a maioria adotados do betão para outro 

tipo de materiais, como o ensaio de nevoeiro salino (resistência à corrosão), ensaio na presença de 

soluções aquosas de hidróxido de sódio (reação álcalis-sílica) e o ensaio de Kesternich (simulação de 

um ambiente industrial contento SO2) mas que não serão abordados nesta dissertação. 

2.6. Estudos sobre avaliação da durabilidade em argamassas 

Uma vez que o estudo de argamassas com incorporação de agregados leves e isolantes é um tema 

recente na indústria da construção, não existem estudos relativos à durabilidade das mesmas 

argamassas. Como tal, foram recolhidos estudos de durabilidade de outras argamassas para 

comparar os seus comportamentos e tendências quando sujeitos a ciclos de gelo / degelo e a ciclos 

de envelhecimento acelerado. 

2.6.1. Gelo / degelo 

Como referido, os ensaios de resistência aos ciclos gelo / degelo não são abordados em nenhum 

documento normativo, sendo desta maneira diversificada as metodologias optadas por cada autor. 

Botas (2009) estudou argamassas com cal aérea, cal hidráulica, cal aérea mais cimento e 

argamassas de cal de ambos os tipos com introdutores de ar. Utilizou uma câmara simuladora dos 
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ciclos gelo/degelo e programou por dia dois ciclos com temperaturas máximas e mínimas de 10 e -

10ºC. Após 20 ciclos gelo / degelo houve redução de massa em todos os provetes de cada 

argamassa. As argamassas com introdutores de ar obtiveram perdas entre os 1,7% e os 4,3%. 

Também Lourenço (2010) estudou argamassas de cal aérea mas com adição de EPS e cortiça. Foi 

usada uma arca programada para que efetuasse um ciclo por dia com temperatura máxima e mínima 

de 18 e -36ºC. A arca era ligada para o ciclo gelo durante 3 horas e no final desse tempo a arca era 

desligada e aberta de modo a atingir os 18ºC. Em ambas as argamassas estudadas, houve redução 

de massas inferiores a 2%. O módulo de elasticidade foi inferior e a velocidade das ondas ultra-

sónicas superior ao valor inicial. 

Trigo (2014) optou por um procedimento adaptado à norma EN 1348 (CEN, 2007) e analisou as 

argamassas de reboco com hidrófugos, com aceleradores de presa e argamassas de camada de 

base para ETICS. Após 25 ciclos gelo / degelo avaliou-os à compressão verificando uma ligeiro 

aumento da resistência, provocados pela incorporação de cimento cimento de sulfoaluminato de 

cálcio. 

2.6.2. Envelhecimento acelerado 

Ferrándiz-Mas & Garcia-Alcocel (2013) analisaram a durabilidade de uma argamassa com matriz 

cimentícia e com uma substituição parcial de EPS por cimento. Após os ciclos de calor-gelo e gelo-

degelo, verificaram que a adição de EPS produziu um efeito positivo na resistência à compressão nos 

provetes, sendo os provetes com maior durabilidade os que apresentaram maior percentagem de 

EPS. Concluíram também que a adição de EPS nas argamassas, provoca um efeito de absorção da 

pressão de cristalização do gelo, contribuindo para o aumento da durabilidade e que a adição ainda 

de superplastificantes melhora a durabilidade das argamassas. 

Hannawi & Prince-Agbodjan (2015) verificaram que após os ciclos de calor-gelo, a resistência das 

argamassas com adição de poliéster com epóxi à compressão e à flexão aumentaram, devido à 

formação de novos compostos hidratos formados durante os ciclos (observados através da análise da 

microestrutura).  

Longhi (2012) analisou argamassas industriais cimentícia são envelhecimento acelerado tendo 

verificado que após os ciclos calor-gelo e gelo-degelo, as argamassas sofreram um aumento de 

velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas e um aumento da resistência à compressão. 

2.7. Síntese do capítulo 

As argamassas desempenham um papel fundamental no sector da construção, sendo normalmente 

usadas com a função de revestimento, constituindo assim a primeira barreira de proteção de um 

edifício face às ações externas. Atualmente, como os requisitos para garantir o conforto térmico, 

acústico e ambiental são cada vez mais exigentes, torna-se necessário desenvolver argamassas de 

revestimento que permitam desempenhar essas exigências, não comprometendo as características 

mecânicas. 
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Neste sentido, surgem as argamassas com agregados leves e isolantes, mais concretamente, 

argamassas térmicas, caracterizadas por um coeficiente térmico inferior a 0,1 ou 0,2 W/m.K 

(classificadas como T1 ou T2, respetivamente) e com massa volúmica inferior a 600kg/m3. Estas 

argamassas resultam da substituição, total ou parcial, da areia por agregados isolantes, como o 

granulado de cortiça expandida, argila expandida, aerogel supercrítico ou subcrítico, perlite e 

granulado de poliestireno expandido. São ainda utilizados adjuvantes, uma vez que a substituição da 

areia por este tipo de agregados provoca uma diminuição da resistência à compressão e do módulo 

de elasticidade dinâmico, ou seja, argamassas menos resistentes embora com maior capacidade de 

deformação. 

Como os estudos relativos à durabilidade deste tipo de argamassas são escassos, foi realizada uma 

campanha experimental, descrita no próximo capítulo, com o objetivo de contribuir para a 

investigação do tema. 
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3. Caracterização do trabalho experimental 

3.1. Considerações gerais 

A presente campanha experimental tem como objetivo principal a análise da durabilidade de 

argamassas térmicas. Neste capítulo serão descritas as metodologias e os ensaios associados ao 

estudo das argamassas, sendo feita previamente, uma caracterização das argamassas e dos seus 

constituintes.  

Numa primeira fase, realizou-se uma seleção e caracterização dos materiais adotados na produção 

das argamassas, assim como a metodologia utilizada na sua caracterização.  

De seguida, descreve-se a composição das argamassas, os provetes utilizados e os ensaios no 

estado fresco, mais concretamente os ensaios de espalhamento e massa volúmica. Numa última 

fase, são descritas as metodologias e os ensaios realizados em cada argamassa, com a finalidade de 

avaliar o seu comportamento a longo prazo. 

3.2. Descrição geral do plano de ensaios 

3.2.1. Campanha preliminar (Fase 1) 

A campanha preliminar teve como ponto de partida 6 argamassas já produzidas no âmbito do estudo 

de Júlio et al. (2016), tendo cinco cimento como ligante e apenas uma com 50% de cimento e 50% de 

cinzas volantes. As argamassas contêm adjuvantes sendo diferentes as percentagens utilizadas em 

cada uma. Esta campanha também teve como finalidade avaliar a metodologia gelo/degelo utilizada 

uma vez que o laboratório de construção do Instituto Superior Técnico não possui nenhuma câmara 

climática e, determinar qual a argamassa das 6 produzidas que possui melhor comportamento ao 

ciclos gelo/degelo para utilizar a mesma numa Fase 2 com diferente metodologia (envelhecimento 

acelerado).  

A Tabela 3.1 indica as constituições das argamassas na fase 1. 

Tabela 3.1 - Composição das argamassas na campanha preliminar 

Argamassas 

Ligante em 
massa (%) 

Distribuição de agregados em volume (%) 
Adições / Adjuvantes (% 

da massa de ligante) 

CEM 
42,5 I 

R 

Cinzas 
volante

s 

Aerogel 
Supercrít

ico 

Aeroge
l 

Subcrít
ico 

Granulad
o de 

cortiça 
expandid

a 

Argila 
expandid

a 
Perlite 

Éter de 
celulos

e 

Tensio
ativos 

Resina 
em pó 

CI100AG 100 
  

100 
   

0,075 0,5 2 

CI60AG20GC
15AE5P 100 

  
60 20 15 5 0,075 0,5 2 

CI100AG * 100 
  

100 
   

0,075 0,5 2 

CI60AG20GC
15AE5P  100 

  
60 20 15 5 0,075 0,3 2 

CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 50 50 60 
 

20 15 5 0,075 1,2 2 

CI60AGs20GC
15AE5P 

 100 
 

60 
 

20 15 5 0,075 1,2 2 

Legenda: * - diferente da primeira na relação a/c 
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Para a Fase 1 foram realizados ensaios de compressão, condutibilidade térmica, velocidade de 

propagação das ondas ultra-sónicas e módulo de elasticidade dinâmico com o intuito de avaliar a 

durabilidade das diferentes argamassas, como se encontra sintetizado na Tabela 3.2 

Tabela 3.2 – Síntese dos ensaios realizados no âmbito desta dissertação 

Procedimento Ensaio 
Tipo de 
Provete 

Número de 
medições por 

argamassa 

Número de 
provetes por 
argamassa 

Número de 
medições 

por provete 

Gelo-degelo 

Resistência à compressão Prisma 6 3 3 

Ultra-sons Prisma 180 3 9 

Módulo de elasticidade 
dinâmico 

Prima reduzido 
20 1 1 

Condutibilidade térmica Cilindro 2 1 1 

3.2.2. Campanha experimental (Fase 2) 

A campanha experimental teve como objetivo avaliar a durabilidade de três argamassas térmicas, 

analisando e comparando o seu comportamento com uma argamassa de referência. Todas as 

argamassas foram formuladas em laboratório tendo como único ligante o cimento. Como agregados, 

foi feita uma seleção de agregados leves sob a forma de granulado de cortiça expandida, aerogel 

híbrido supercrítico isogel e granulado de EPS (poliestireno expandido). Foi utilizada uma 

percentagem de substituição de 100% de agregado para cada uma das argamassas. Como referido, 

foi ainda realizada uma argamassa de referência tendo como agregado único a areia. O traço 

volumétrico utilizado para todas as argamassas foi de 1:4, por ser o traço utilizado nos trabalhos 

inseridos no projeto de investigação. Na Tabela 3.3, encontra-se representada a percentagem de 

substituição de agregados, granulometria e a utilização ou não de adjuvantes nas argamassas. 

Tabela 3.3 - Composição das argamassas doseadas em laboratório 

Argamassas  Ligante 
Agregado / % adição 

(em volume) 

Dimensão 

Agregado 

Isolante 

(mm) 

Outros 

agregados 

Adições / 

Adjuvantes 

AREF 

CEM II B/L 32,5 
N 
 

- n/a 
Areia 

Mesquita 
Não 

BGC 
100% Granulado de 

cortiça 
0,5 - 2 - Sim 

CAG 100% Aerogel ≤ 2 - Sim 

DEPS 
100% Granulado de 

EPS 
2 - 4 - Sim 

Legenda: n/a – não aplicável 

Para cada argamassa, produziram-se 6 provetes prismáticos normalizados 160x40x40 mm, 1 provete 

prismático reduzido 60x20x20 mm e 2 provetes cilíndricos de diâmetro 60 mm e 20 mm de 

espessura. Posteriormente, as argamassas produzidas foram divididas em dois procedimentos 
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experimentais para avaliar a sua durabilidade em ciclos gelo/degelo e em ciclos de envelhecimento 

acelerado.  

Para o procedimento de gelo/degelo foram utilizados 3 provetes prismáticos normalizados, analisados 

quanto a sua variação de massa, resistência à compressão e ultra-sons; 1 provete cilíndrico para 

avaliar a condutibilidade térmica da argamassa ao longo dos ciclos e 1 provete prismático reduzido 

para avaliar o módulo de elasticidade dinâmico.  

Por outro lado, para avaliar o comportamento de cada argamassa a ciclos de envelhecimento 

acelerado, utilizaram-se 3 provetes prismáticos normalizados para estudar a sua variação de massa 

ao longo dos ciclos e a sua resistência à compressão e 1 provete cilíndrico para avaliar a 

condutibilidade térmica antes e depois dos ciclos. Os provetes sujeitos a ciclos de envelhecimento 

acelerado foram ensaiados no Núcleo de Revestimentos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Na Tabela 3.4 encontra-se uma síntese dos provetes e dos ensaios realizados: 

Tabela 3.4 - Quadro síntese das metodologias e ensaios 

Procedimento Ensaio Tipo de Provete 

Gelo-degelo 

Resistência à compressão Prisma 

Ultra-sons Prisma 

Módulo de elasticidade dinâmico Prima reduzido 

Condutibilidade térmica Cilindro 

Envelhecimento acelerado 

Resistência à compressão Prisma 

Ultra-sons Prisma 

Condutibilidade térmica Cilindro 

3.3. Caracterização dos materiais constituintes das argamassas  

3.3.1. Areia 

Na produção das argamassas utilizou-se areia lavada Mesquita com dimensão 0/2 mm. A areia foi 

peneirada de forma a se obter seis frações de diâmetros compreendidos entre os 0,063 mm e os 2 

mm. Na Tabela 3.5 encontra-se representada a distribuição granulométrica da curva adotada para a 

“areia lavada 0/2 Mesquita”. 

Tabela 3.5 - Distribuição granulométrica da curva utilizada na areia 

Designação 
<0,063 

mm 
0,063 a 0,125 

mm 
0,125 a 0,250 

mm 
0,250 a 0,500 

mm 
0,500 a 1,000 

mm 
1,000 a 2,000 

mm 

Areia lavada 0/2 
Mesquita 

0,50 0,50 17,00 59,00 22,00 1,00 

Após a secagem da areia, procedeu-se à determinação da baridade ou massa volúmica aparente, 

com o procedimento adaptado de NP EN 1097-3 (2002). 
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3.3.2. Cimento 

O cimento utilizado na produção das argamassas foi cimento Portland do tipo, da classe CEM 42,5 I 

R para a Fase 1 e CEM II B/L 32,5 N para a Fase 2. Optou-se pela utilização deste tipo de cimento 

uma vez que é o correntemente utilizado na produção de argamassas de revestimento em Portugal. 

Tal como a areia, também a baridade do cimento foi determinada de acordo com o procedimento 

referido. 

3.3.3. Agregados leves 

Os agregados utilizados em substituição da areia foram o granulado de cortiça expandida, aerogel 

supercrítico, granulado de EPS, argila expandida, aerogel subcritico e perlite (Figuras 3.1 a 3.6).  

   

 

 

 

Figura 3.1 – Granulado de cortiça 

expandida 
Figura 3.2 – Aerogel supercrítico Figura 3.3 – Granulado de EPS 

    

 

 

Figura 3.4 – Argila expandida Figura 3.5 – Aerogel subcrítico Figura 3.6 – Perlite 

Antes da determinação da baridade, a cortiça e a argila expandida foram peneiradas de forma a 

obterem-se diâmetros compreendidos entre [0,5 a 1 mm] e [1 a 2 mm] de forma a obter uma 

granulometria semelhante à utilizada por Vale (2014), Melo (2014) e Afonso (2016). 

Na Tabela 3.6 encontra-se representada a distribuição granulométrica da curva adotada para o 

granulado de cortiça expandida e para a argila expandida. 
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Tabela 3.6 - Distribuição granulométrica da curva utilizada no granulado de cortiça expandida 

Designação 
<0,063 

mm 
0,063 a 

0,125 mm 
0,125 a 

0,250 mm 
0,250 a 

0,500 mm 
0,500 a 

1,000 mm 
1,000 a 

2,000 mm 

Granulado de cortiça 
expandida e argila expandida 

- - - - 17,75 82,25 

Por outro lado, o aerogel de sílica e o aerogel subcrítico não necessita de peneiração e não segue 

nenhuma curva granulométrica específica uma vez que se trata de um agregado com proporção 

homogénea e com alguma fragilidade. O granulado de EPS foi peneirado de modo a se obter uma 

granulometria semelhante por Brás et al. (2013) (2 mm). Utilizou-se granulado de EPS com 

dimensões entre os 2-4 mm. O ensaio de baridade realizou-se com o mesmo procedimento ao 

utilizado nos restantes materiais. 

Em suma, os resultados médios do ensaio de baridade (adaptado de NP EN 1097-3, IPQ 2002) dos 

materiais utilizados na formulação das argamassas encontram-se na Tabela 3.7.  

Tabela 3.7 - Baridade média dos agregados constituintes das argamassas 

Agregado Baridade (kg/m3) 

Areia mesquita 1334,6 

Granulado de cortiça 
expandida 

51,9 

Aerogel 66,9 

Granulado de EPS 11,0 

Argila expandida 431,0 

Perlite 110,2 

Aerogel B1 subcrítico 305,6 

3.3.4. Adjuvantes 

Na produção das argamassas foram utilizados três adjuvantes distintos - tensioativos, éter de 

celulose e resina em pó (Figura 3.7). Os tensioativos têm como objetivo introduzir ar na mistura e 

facilitar a mistura do aerogel com a água de amassadura. Por outro lado, a resina impede a 

segregação dos agregados e o éter de celulose melhora a trabalhabilidade das argamassas (Afonso, 

2015). 

 

Figura 3.7 - Tensioativos, resina e éter de celulose em pó 
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3.4. Produção das argamassas 

Na produção das 4 formulações de argamassa teve-se como ponto de partida relações a/c obtidas 

através de um processo tentativa e erro de outros alunos inseridos no projeto de investigação, 

cumprindo os requisitos de consistência estabelecidos na norma EN 1015-3 (CEN,1999). 

Na produção da argamassa de referência, AREF, adotou-se uma relação a/c unitária, tendo sido 

utilizado como referência o estudo de Soares (2015). Em relação à argamassa com 100% de 

incorporação de granulado de cortiça, BGC, adotou-se uma relação a/c de 0,79, tendo como ponto de 

partida a relação de 0,76, utilizada por Carrajola et al. (2015). Na produção de argamassa com 100% 

de aerogel, CAG, foi utilizada uma relação a/c de 0,63 estudada por Soares (2015). Por fim, para a 

argamassa com incorporação de 100% de granulado de EPS, DEPS, obteve-se uma relação a/c de 

0,63, tendo como ponto de partida as argamassas produzidas por Melo (2014) e Vale (2014) com 

85% de incorporação de granulado de EPS com uma relação de 0,5. 

Na Tabela 3.8 encontra-se uma síntese das composições de cada uma das argamassas: 

Tabela 3.8 - Quadro síntese das argamassas produzidas em laboratório 

Argamassas Ligante 

Agregado/ 
% adição 

(em 
volume) 

Dimensão 
Agregado 
Isolante 

(mm) 

Outros 
agregados 

Adições / Adjuvantes (% da 
massa de ligante) 

Relação 
a/c Éter de 

celulose 

Tensioa

tivos 

Resina 

em pó 

AREF 

CEM II 
B/L 32,5 

N 
 

- n/a 
Areia 

Mesquita 
- - - 1,00 

BGC 
100% 

Granulado 
de cortiça 

0,5 - 2 - 0,075 0,5 2 0,79 

CAG 
100% 

Aerogel 
 ≤ 2 - 0,075 0,5 2 0,63 

DEPS 
100% 

Granulado 
de EPS 

2 - 4 - 0,075 0,5 2 0,63 

Legenda: n/a – não aplicável 

A produção das argamassas foi realizada de acordo com a norma EN 1015-2 (1998), sendo que os 

equipamentos utilizados para a mistura dos componentes da argamassa são de acordo com a NP EN 

196-1 (IPQ,2006), nomeadamente: balança com precisão de 0,01 g; misturadora; colher de pedreiro; 

e espátula. 

O procedimento usado foi o seguinte (EN 1015-2 (1998)): 

1) pesa-se todos os constituintes da argamassa; 

2) mistura-se todos os componentes em seco da argamassa à exceção da água num recipiente 

fechado; 

3) introduz-se a água no recipiente da misturadora; 

4) adiciona-se a mistura reservada no recipiente fechado; 
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5) colocar na misturadora, em rotação lenta, durante 15 segundos seguidos de uma paragem de 

60 segundos; 

6) reiniciar a misturadora durante 75 segundos em rotação lenta. 

É importante referir que para a produção da argamassa com incorporação de 100% de aerogel de 

sílica, após a paragem dos 60 segundos, o tempo de mistura seguinte foi de 60 segundos pois 

adquire mais rápido a consistência desejada que as restantes argamassas. 

Para cada argamassa foram produzidos 9 provetes: 6 provetes prismáticos normalizados de 

40x40x160 mm3, 2 provetes cilíndricos com diâmetro de 60 mm e espessura 20 mm e 1 provete 

prismático reduzido de dimensões 20x20x80 mm3 (Figuras 3.8 a 3.10). 

  

 

 

 

Figura 3.8 – Moldes dos provetes 

prismáticos 40x40x160 mm 
Figura 3.9 – Moldes dos provetes 

cilíndricos com 60 mm de diâmetro 

Figura 3.10 – Moldes dos provetes 

prismáticos normalizados 20x20x80 
mm 

Foram proporcionadas condições de cura idênticas para todos os provetes numa câmara seca, 

condicionada a uma temperatura de 20 ± 5ºC e a uma humidade relativa de 65 ± 5 % sendo que os 

moldes foram introduzidos em sacos de polietileno. Após 7 dias, os moldes são retirados dos sacos e, 

posteriormente, desmoldados. A desmoldagem ocorreu 7 dias após a produção uma vez que se trata 

de argamassas pouco resistentes. 

3.4.1. Provetes prismáticos normalizados 

Os moldes normalizados são constituídos por 3 cofragens prismáticas de dimensões 40x40x160 mm3 

de acordo com a norma NP EN 196-1 (IPQ, 2006). Os equipamentos necessários para a produção 

dos provetes foram: moldes metálicos; pincel e óleo descofrante; pilão; e colher de pedreiro. 

O procedimento utilizado para a sua produção é conforme a norma NP EN 196-1 (IPQ, 2006): 

1) montagem do molde e limpeza da superfície; 

2) aplica-se o óleo descofrante; 

3) com a colher de pedreiro, colocar a primeira camada de argamassa em cada molde do 

provete, cerca de metade da sua capacidade; 

4) compactação da primeira camada através de 25 pancadas com um pilão normalizado (Ø 12 

mm) (Figura 3.11); 
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5) aplica-se uma segunda camada de argamassa compactando novamente com 25 pancadas 

usando um pilão metálico; 

6) com a colher de pedreiro, remove-se a argamassa em excesso e alisa-se a superfície do 

molde (Figura 3.12); 

7) coloca-se o molde nas condições de cura adequadas, dentro de um saco de polietileno, 

durante 7 dias; 

8) após o sétimo dia, desmolda-se os provetes e mantêm-se na câmara de cura até atingirem os 

28 dias (Figura 3.13). 

  

 

 

Figura 3.11 – Compactação da 

primeira camada 
Figura 3.12 – Alisamento da 

superfície do molde 

Figura 3.13 – Provetes após 

desmoldagem na câmara de cura 

3.4.2. Provetes prismáticos reduzidos 

Os moldes normalizados são constituídos por 3 cofragens prismáticas de dimensões 20x20x80 mm3 

de acordo com a norma NP EN 196-1 (IPQ,2006). O estudo das argamassas em provetes reduzidos 

pode ser considerado vantajoso, precisamente na recolha menos invasiva e na análise de amostras 

recolhidas in-situ, permitindo obter uma maior quantidade de informação sobre o revestimento em 

estudo.  

Na produção dos provetes utilizaram-se os seguintes equipamentos e ferramentas: moldes metálicos; 

pincel e óleo descofrante; pilão; e colher de pedreiro. O procedimento utilizado para a sua produção 

foi segundo a norma NP EN 196-1 (IPQ,2006), descrito anteriormente. 

3.4.3. Provetes reduzidos cilíndricos 

Com o objetivo de avaliar a condutibilidade térmica das argamassas, produziram-se dois provetes de 

cada argamassa com diâmetro de 60 mm e 20 mm de espessura.  

O equipamento necessário para a produção dos provetes foi o seguinte: moldes cilíndricos; pincel e 

óleo descofrante; pilão; e colher de pedreiro. O procedimento adotado foi igual aos restantes provetes 

anteriormente descritos. 
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3.5. Ensaios realizados no ensaio fresco 

3.5.1. Consistência por espalhamento 

O ensaio da consistência por espalhamento avaliada de acordo com a norma europeia EN 1015-3 

(1999), permite avaliar no estado fresco a fluidez e a trabalhabilidade de uma argamassa, estimando 

a quantidade de água a adicionar à argamassa de maneira a atingir a consistência pretendida.  

A consistência da argamassa é medida através da média dos diâmetros de espalhamento de 

argamassa após ser submetida a um determinado número de pancadas verticais. 

O material utilizado para a realização deste ensaio foi o seguinte: mesa de espalhamento; molde 

troncocónico; pilão; colher de pedreiro; craveira e um pano húmido. 

 

A realização deste ensaio ocorreu segundo o seguinte procedimento (adaptado de EN 1015-3 

(1999)): 

1) humedecer a mesa de espalhamento e o interior do molde troncocónico com o pano húmido; 

2) colocação do molde no centro da mesa de espalhamento; 

3) introdução da argamassa no molde troncocónico em duas camadas devidamente 

compactadas com o pilão; a compactação deve ser feita com 10 pancadas verticais, de forma 

a assegurar um enchimento uniforme no molde (Figura 3.14); 

4) alisamento da superfície superior do molde, retirando-se o excesso de material acumulado 

com a colher de pedreiro seguido de uma limpeza da superfície livre da mesa de 

espalhamento; 

5) remoção do molde após 15 segundos e aplicação de 15 pancadas na mesa, com frequência 

de uma pancada por segundo (Figura 3.15); 

6) medição, com auxílio de uma craveira, do diâmetro de espalhamento da argamassa em duas 

direções ortogonais (Figura 3.16). 

  

 

 

 

Figura 3.14 – Compactação 

com o pilão 
Figura 3.15 – Remoção do 

cone troncocónico e aplicação 
de 15 pancadas na mesa 

Figura 3.16 – Espalhamento 

da argamassa 
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O valor de espalhamento das argamassas é determinado através da equação 3.1. 

 
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚𝑚) =

𝐷1 + 𝐷2

2
 

 

(3.1) 

Sendo que: 

𝐷1- diâmetro da argamassa, após o ensaio de espalhamento (mm); 

𝐷2- diâmetro ortogonal ao 𝐷1 (mm). 

Segundo a norma EN 1015-2 (1998), o valor do diâmetro médio está diretamente relacionado com a 

massa volúmica, no estado fresco, conforme apresentado na Tabela 3.9. Desta forma, a relação a/c 

de cada argamassa foi determinada por tentativa e erro com o intuito de cumprir os requisitos 

estabelecidos. 

Tabela 3.9 – Relação entre a massa volúmica e o espalhamento no estado fresco (EN 1015-2 (1998)) 

Massa volúmica 

(kg/m3) 

Espalhamento 

(mm) 

> 1200 175 ± 10 

> 600 a < 1200 160 ± 10 

> 300 a < 600 140 ± 10 

< 300 120 ± 10 

É importante referir que os limites estabelecidos na norma podem ser alterados no caso das 

argamassas sem adjuvantes na sua composição. 

3.5.2. Massa volúmica aparente 

O ensaio para a determinação da massa volúmica aparente de uma argamassa, no estado fresco, 

efetuou-se segundo a norma EN 1015-6 (CEN,1998), calculada através do quociente entre a massa a 

argamassa em estado fresco e o volume por ela ocupada.  

O material utilizado para a realização deste ensaio foi o seguinte: recipiente cilíndrico metálico com 1 l 

de capacidade; balança com precisão de 0,1 g; colher de pedreiro; e um pano húmido. 

A realização deste ensaio ocorreu segundo o seguinte procedimento (adaptado de EN 1015-6 

(1998)): 

1) pesa-se o recipiente cilíndrico metálico vazio e regista-se a sua massa; 

2) com uma colher de pedreiro, colocar a argamassa de maneira a preencher metade do 

recipiente; 

3) compactação da argamassa com 4 pancadas, oscilando o recipiente em 4 direções distintas; 

4) enchimento do resto do recipiente com a argamassa e repetição da compactação; 
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5) alisamento da superfície do recipiente, retirando-se o excesso de material acumulado com a 

colher de pedreiro; 

6) limpeza exterior do recipiente com um pano húmido; 

7) pesagem do recipiente cheio de argamassa e registo do valor. 

A massa volúmica aparente da argamassa, no estado fresco, pode ser calculada pela equação 3.2. 

 
𝜌𝑚 =

𝑀𝑐ℎ𝑒𝑖𝑜 + 𝑀𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 
(3.2) 

Sendo que: 

𝜌𝑚 - massa volúmica da argamassa no estado fresco (kg/m3); 

𝑀𝑐ℎ𝑒𝑖𝑜 - massa do recipiente cheio (kg); 

𝑀𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜 - massa do recipiente vazio (kg); 

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 - volume do recipiente (1 l = 0,001 m3). 

3.6. Metodologias e ensaios realizados no estado endurecido 

3.6.1. Metodologias de durabilidade 

3.6.1.1. Envelhecimento artificial acelerado 

Tendo como objetivo avaliar a durabilidade das argamassas aos agentes de degradação, procedeu-

se ao envelhecimento acelerado dos provetes, submetendo-os a ações combinadas de temperatura, 

chuva e radiação infravermelha. Este ensaio é muito importante para avaliar a durabilidade das 

argamassas uma vez que os agentes climáticos mencionados são os principais agentes de 

degradação das argamassas. O ensaio de envelhecimento artificial acelerado foi realizado segundo a 

norma EN 1015-21 (2002) e pretende-se reproduzir o envelhecimento normal dos provetes das 

argamassas através de ciclos de envelhecimento acelerado.  

O material utilizado para a realização deste ensaio consistiu em: câmara de envelhecimento; e arca 

frigorífica. 

A realização deste ensaio ocorreu segundo a norma EN 1015-21 (2002): 

i) aplicam-se 8 ciclos de calor-gelo, onde cada ciclo é composto por: 

a. aquecimento dos provetes, por infravermelhos, a 60 ± 2ºC durante 8 h ± 15min 

(Figuras 3.17 e 3.18 

b. colocação dos provetes num ambiente condicionado com 20 ± 2ºC e 65 ± 5 % de HR 

durante 30 min ± 2min; 

c. arrefecimento numa arca frigorífica a -15 ± 1ºC durante 15 h ± 15min; 

d. colocação dos provetes num ambiente condicionado com 20 ± 2ºC e 65 ± 5 % de HR 

durante 30 min ± 2min; 
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ii) antes de iniciar os ciclos de gelo-degelo, e após o término dos ciclos de calor-gelo submetem-

se os provetes a condições normalizadas de 20 ± 2ºC e 65 ± 5 % de humidade relativa 

durante, pelo menos, 48 h. 

  

Figura 3.17 – Aquecimento dos provetes por 

infravermelhos 
Figura 3.18 – Interior da câmara de infravermelhos 

iii) aplicam-se os 8 ciclos de gelo-degelo, onde cada ciclo é constituído por:  

a. aspersão dos provetes com água a 20 ± 2ºC durante 8 h ± 15min (Figura 3.19); 

b. colocação dos provetes num ambiente condicionado com 20 ± 2ºC e 65 ± 5 % de HR 

durante 30 min ± 2min; 

c. Introdução dos provetes numa arca frigorífica a -15 ± 1ºC durante 15 h ± 15min 

(Figura 3.20); 

d. colocação dos provetes num ambiente condicionado com 20 ± 2ºC e 65 ± 5 % de HR 

durante 30 min ± 2min; 

iv) após o término dos ciclos gelo-degelo, submetem-se os provetes a condições normalizadas 

de 20 ± 2ºC e 65 ± 5 % de humidade relativa durante, pelo menos, 48 h. 

  

Figura 3.19 – Aspersão dos provetes em água Figura 3.20 – Arca frigorífica 

Os provetes normalizados que foram sujeitos a ciclos de envelhecimento acelerado são avaliados, 

após o processo de envelhecimento, ao nível da condutibilidade térmica, ultra-sons, variação de 

massa e resistência à compressão, posteriormente desenvolvidos nos capítulos seguintes. 
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3.6.1.2. Gelo / degelo 

Este procedimento foi adaptado da norma EN 1348 (CEN, 2007) e consiste na avaliação do estado 

de degradação dos provetes após a cura gelo-degelo.  

O equipamento necessário a realização deste ensaio consiste: arca frigorífica; estufa; câmara seca; 

balança para pesagem com resolução de 0,01 g; relógio temporizador; e recipiente para imersão dos 

provetes. 

O procedimento foi adaptado da norma EN 1348 (CEN, 2007): 

• coloca-se os provetes em imersão durante um período mínimo de 12 horas (Figura 3.21); 

• introduz-se os provetes na arca frigorífica, sujeitos a uma temperatura de -15 ± 3 °C durante 4 

horas (Figura 3.22); 

• de seguida, retira-se os provetes, mergulhando-os em água à temperatura de 20 ± 2 °C cerca 

de 4 horas; 

• retira-se os provetes e coloca-se na estufa a 60 °C; 

• avalia-se a variação de massa e ensaia-se a condutibilidade térmica, ultra-sons e módulo de 

elasticidade dinâmico à flexão e torção; 

• repete-se o ciclo anteriormente descrito até se atingir uma variação de massa superior a 30 % 

(Botas e Rato, 2010) ou então 20 ciclos. 

  

Figura 3.21 – Imersão dos provetes em água Figura 3.22 – Provetes em arca frigorífica 

3.6.2. Ensaios realizados antes e após envelhecimento 

3.6.2.1. Velocidade de propagação de ultra-sons 

Para a realização do ensaio de velocidade das ondas ultra-sónicas procedeu-se segundo a ficha de 

ensaio Fe Pa 43 (2010). Na campanha experimental foi apenas utilizado o método direto que consiste 

na emissão de ondas ultra-sónicas que, através de um transdutor emissor, atravessam a argamassa, 

sendo captadas por um transdutor recetor. 
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O material utilizado para a realização deste ensaio foi o seguinte: equipamento STEINKAMP 

ULTRASONIC TESTER BP-7 (Figura 3.23); régua e marcador. 

A realização deste ensaio ocorreu segundo o seguinte procedimento: 

• marcam-se os provetes: nas extremidades marca-se o centro de cada face do provete. 

• liga-se o equipamento e inicia-se a sua calibração; 

• encosta-se os transdutores ao provete e regista-se o tempo de propagação entre as faces 

externas do provete (Figura 3.24); 

• repete-se o último passo atrás descrito três vezes em cada provete. 

  

Figura 3.23 - Equipamento de medição dos ultra-sons Figura 3.24 - Medição pelo método direto 

Como o equipamento utilizado mede o tempo de transição em microssegundos é necessário, para 

cada medição, calcular o quociente entre as distâncias entre os dois pontos (mm) e o tempo medido 

pelo aparelho (µs) de forma a obter-se a velocidade de propagação da onda (𝑣) em metros por 

segundo (m/s), como enunciado na equação 3.3. 

 
𝑣(𝑚/𝑠) =

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑒 (𝑚𝑚)

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙ℎ𝑜 (µ𝑠)
 

(3.3) 

3.6.2.2. Resistência mecânica à compressão 

Os ensaios de determinação de resistência à compressão foram realizados de acordo com as 

indicações presentes na norma EN 1015-11 (1999) utilizando a máquina Universal de Ensaio, Form 

Test - Seider, modelo D-7940. O ensaio foi realizado aos 28 dias de idade de cada provete. 

O material utilizado para a realização deste ensaio foi uma máquina Universal de Ensaio, Form Test - 

Seider, modelo D-7940. 

A realização deste ensaio ocorreu segundo a norma EN 1015-11 (1999): 

• coloca-se os provetes na máquina de ensaio, garantindo que fiquem centrados com a face de 

moldagem em contacto com a máquina (Figura 3.25); 

• inicia-se o ensaio de compressão fazendo descer o prato superior da máquina até 

estabelecer contacto com o provete, aplicando forças crescentes, de modo contínuo e sem 

choques levando o provete à rotura (Figura 3.26); 



 

37 

 

• regista-se a carga máxima suportada pelo provete até à sua rotura. 

 

 

Figura 3.25 – Ensaio de resistência à compressão Figura 3.26 – Provete após o ensaio de compressão 

3.6.2.3. Módulo de elasticidade dinâmico 

O módulo de elasticidade dinâmico foi determinado através do equipamento GrindoSonic MK5 

“Industrial”, segundo a norma ASTM E1876-1 (ASTM, 2016), a partir da frequência da ressonância do 

modo de vibração à flexão e à torção.   

O material utilizado para a execução deste ensaio foi o equipamento GrindoSonic MK5 “Industrial”; e 

uma esponja. 

O procedimento (adaptado de E1876-01 (ASTM,2006) e do manual de instruções do aparelho) foi o 

seguinte: 

• liga-se o equipamento e calibra-se com auxílio a uma barra de calibração à flexão (9.38 kHz) 

e à torção (19.9 kHz); 

• modo de vibração à flexão (Figura 3.27): 

o apoiar o provete nos pontos nodais fundamentais, a uma distância de 0,224L de cada 

extremo do provete (sendo L o comprimento do provete); 

o coloca-se o sensor em contacto com o provete numa das faces laterais, alinhado com 

o suporte; 

o atingir no centro da face superior do provete com a baqueta e regista-se o valor. 

• modo de vibração à torção (Figura 3.28): 

o apoiar o provete ao longo do seu comprimento e atravessado transversalmente sobre 

os suportes; 

o coloca-se o sensor em contacto com a face superior do provete, alinhado com o 

suporte, aproximadamente a uma distância de 0,25L da extremidade; 

o atingir com a baqueta na face superior do provete, sobre os pontos nodais de flexão e 

junto à aresta do provete, e regista-se o valor. 
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Figura 3.27 – Modo de vibração à flexão Figura 3.28 – Modo de vibração à torção 

 

3.6.2.4. Condutibilidade térmica 

O ensaio de condutibilidade térmica foi realizado com o equipamento ISOMET 2114, de acordo com o 

manual de instruções do equipamento e a norma ASTM C518 que determina, através de uma sonda 

de superfície, o coeficiente de condutibilidade térmica tendo por base uma análise da resposta 

térmica do material ensaiado relativamente a impulsos térmicos. O equipamento é usado em 

materiais com espessuras mínimas de 20 mm e a respetiva sonda de superfície deve ser aplicada em 

superfícies planas, obtendo-se desta forma, valores mais precisos. Os ensaios foram realizados em 

provetes cilíndricos de diâmetro 99,5mm sendo utilizada a face mais plana do provete de maneira a 

maximizar o contacto da argamassa com a sonda. Com o intuito de minimizar o efeito de variação da 

temperatura e de humidade, utiliza-se película aderente para revestir o provete antes de iniciar o 

ensaio. 

O equipamento e outros acessórios utilizados para a realização deste ensaio foi o equipamento 

ISOMET 2114 (Figura 3.29); e uma placa de EPS. 

A realização deste ensaio ocorreu segundo o seguinte procedimento: 

• liga-se o equipamento à corrente elétrica (também funciona a bateria se tiver carregada); 

• define-se no equipamento o material a ensaiar e a gama de valores esperados; 

• coloca-se a sonda de superfície em cima do material que por sua vez está colocado acima de 

uma placa de EPS; 

• inicia-se o ensaio com uma duração aproximada de 30 ± 10 minutos (Figura 3.30); 

• regista-se os valores de condutibilidade térmica. 
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Figura 3.29 - Equipamento de medição do coeficiente 

de condutibilidade térmica 
Figura 3.30 – Ensaio em provete cilíndrico 

3.7. Síntese do capítulo  

Na campanha experimental, foram produzidas três argamassas com diferentes tipos de agregados 

leves e uma argamassa de referência. 

Para cada argamassa foram produzidos 2 provetes cilíndricos, com diâmetro de 60 mm e espessura 

20 mm, e 7 provetes prismáticos, sendo 6 de dimensões 40x40x160 [mm3] e 1 de dimensão 

20x20x80 [mm3].  

Após a produção das argamassas realizaram-se os ensaios no estado fresco determinando a 

consistência por espalhamento e a massa volúmica aparente. A caracterização das argamassas no 

estado endurecido foi realizada aos 28 dias de idade, sendo os provetes separados para duas 

metodologias (gelo/degelo e envelhecimento acelerado). Para cada uma das metodologias foram 

realizados ensaios de compressão, condutibilidade térmica, velocidade de propagação das ondas 

ultra-sónicas e módulo de elasticidade dinâmico (apenas no gelo/degelo) com o intuito de avaliar a 

durabilidade das diferentes argamassas, como se encontra sintetizado na Tabela 3.10. 

Tabela 3.10 – Síntese dos ensaios realizados no âmbito desta dissertação 

Procedimento Ensaio 
Tipo de 
Provete 

Número de 
medições por 

argamassa 

Número de 
provetes por 
argamassa 

Número de 
medições 

por 
provete 

Gelo-degelo 

Resistência à compressão Prisma 6 3 3 

Ultra-sons Prisma 180 3 9 

Módulo de elasticidade 
dinâmico 

Prima reduzido 
20 1 1 

Condutibilidade térmica Cilindro 2 1 1 

Envelhecimento 
acelerado 

Resistência à compressão Prisma 6 3 3 

Ultra-sons Prisma 180 3 9 

Condutibilidade térmica Cilindro 2 1 1 
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4. Apresentação e discussão de resultados 

4.1. Considerações gerais 

No presente capítulo, são apresentados e analisados os resultados obtidos nos ensaios realizados na 

campanha preliminar (Fase 1) e campanha experimental (Fase 2).  

Numa primeira fase (Fase 1) o objetivo foi avaliar o procedimento da metodologia dos ciclos gelo / 

degelo e determinar qual a argamassa que se comporta melhor nesse estudo. Foram produzidas 

nesta campanha experimental, cinco argamassas que contêm cimento como ligante e apenas uma 

com 50% de cimento e 50% de cinzas volantes. Os agregados utilizados nas composições das 

argamassas foram o aerogel supercrítico e subcrítico, granulado de cortiça expandida, argila 

expandida e perlite. Nesta campanha experimental ocorreu um problema ao nível na estufa, uma vez 

que esta apresentava uma anomalia, estando apenas 40º C e não nos 60ºC pretendidos, não 

secando totalmente os provetes. Na segunda fase (Fase 2) pretende-se, avaliar as características 

das argamassas antes e após ensaios de envelhecimento acelerado. As argamassas foram 

formuladas em laboratório tendo como único ligante o cimento. Os agregados usados na composição 

das argamassas foram o granulado de cortiça expandida, aerogel híbrido supercrítico isogel e 

granulado de EPS (poliestireno expandido). Foi utilizada uma percentagem de substituição de 100% 

de agregado para cada uma das argamassas. Por outro lado, procurou-se também correlacionar os 

resultados alcançados entre os vários ensaios com o intuito de caracterizar de uma forma mais 

completa a durabilidade das argamassas. Apesar dos estudos acerca da durabilidade das 

argamassas com incorporação de agregados leves e isolantes serem escassos, sempre que possível, 

os resultados são comparados com outros autores. 

4.2. Campanha preliminar (Fase 1) 

4.2.1. Argamassas sujeitas a ciclos gelo / degelo 

i) Resistência à compressão 

Na Tabela 4.1, podem ser observados os valores médios obtidos para a resistência à compressão. 

Os resultados individuais de cada argamassa encontram-se no anexo A1. 

Tabela 4.1 - Resistência à compressão nas argamassas antes e depois dos 20 ciclos gelo / degelo 

Argamassa 
Relação 

a/c 
Rc média antes do 
gelo / degelo (MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

Rc média depois 
do gelo / degelo 

(MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

CI100AG (1) 0,63 0,98 0,15 15 0,76 0,02 2 

CI60AG20GC
15AE5P 

(1)
  1,10 3,15 0,05 2 2,86 0,20 7 

CI100AG * (1) 0,77 1,36 0,03 2 0,99 0,15 15 

CI60AG20GC
15AE5P 

(2) 0,82 1,75 0,18 10 2,10 0,42 20 

CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) 1,30 0,61 0,02 4 s/m - - 

CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) 1,25 1,06 0,03 3 1,55 0,07 5 

Legenda: Rc – resistência à compressão; DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação; s/m – sem medição por rotura do 
provete; (1) – 0,075 % éter de celulose, 0,5 % tensioativos, 2 % resina em pó; (2) – 0,075 % éter de celulose, 0,3 % 
tensioativos, 2 % resina em pó; (3) – 0,075 % éter de celulose, 1,2 % tensioativos, 2 % resina em pó. 
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A resistência à compressão da argamassa cimentícia com aerogel supercrítico CI100AG é de 0,98 MPa 

e da argamassa CI100AG * é de 1,36 MPa, ou seja, a mudança de relação a/c de 0,63 para 0,77, 

respetivamente, tem uma influência positiva, não expectável, para o valor da resistência à 

compressão. Por outro lado, quando 40 % de aerogel é substituído por outros agregados (20% 

granulado de cortiça, 15% de argila expandida e 5% de perlite) como é o caso das argamassas 

CI60AG20GC
15AE5P 

(1)
 e CI60AG20GC

15AE5P 
(2), o valor da resistência à compressão sofre um aumento 

(superior aos 75%). A argamassa CI60AG20GC
15AE5P 

(1)
 apresenta um valor de resistência 80% superior à 

CI60AG20GC
15AE5P 

(2), devido à percentagem de tensioativos ser ligeiramente superior (0,2% superior). 

Comparando as argamassas com a incorporação de aerogel supercrítico, conclui-se que a introdução 

de uma maior percentagem desse mesmo agregado tem uma influência negativa na resistência à 

compressão (CI100AG é de 0,98 MPa enquanto, por exemplo, CI60AG20GC
15AE5P 

(1) apresenta um valor de 

3,15 MPa). 

Por outro lado, as argamassas com incorporação de aerogel subcrítico (CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) e 

CI60AGs20GC
15AE5P 

(3)  ) apresentam, maioritariamente, valores inferiores de resistência à compressão. A 

argamassa CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) obteve um valor de resistência à compressão de 0,61 MPa (55% 

inferior a CI100AG *) enquanto a CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) 1,06 MPa (22% inferior a CI100AG *) (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Diferença de valores de resistência à compressão das argamassas após 20 ciclos gelo / degelo 

Considerando após 20 ciclos gelo / degelo (Figura 4.1), apenas as argamassas com 100% cimento, 

argamassa com 60% de aerogel, 20% de granulado de cortiça expandida, 15% de argila expandida e 

5% de perlite), mais concretamente, CI60AG20GC
15AE5P 

(2) e CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) aumentaram, 

respetivamente, em 20,0% e 46,2% o valor da resistência à compressão. A argamassa 

CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) (argamassa com 50% cimento e 50% de cinzas volantes; argamassa com 

60% de aerogel supercrítico, 20% de granulado de cortiça expandida, 15% de argila expandida e 5% 

de perlite) não tem valor uma vez que a rotura dos provetes deu-se ao 3º ciclo (Figura 4.2). Desta 

forma, conclui-se que quanto maior a incorporação de aerogel e quanto maior for a relação a/c, 

menor será a sua resistência aos ciclos gelo / degelo. 
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Figura 4.2 - Rotura do provete CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) após 3 ciclos gelo / degelo 

 

ii) Velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas 

A velocidade de propagação das ondas ultra sónicas foi avaliada pelo método direto em cada ciclo, 

sendo apenas apresentados os valores médios no início e do fim do ciclo gelo / degelo na Tabela 4.2. 

Os resultados individuais nos 20 ciclos encontram-se no anexo A2. 

Tabela 4.2 - Velocidade média das argamassas no inicio e fim dos 20 ciclos gelo / degelo 

Argamassa 
Velocidade média antes 
do gelo / degelo (MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

Velocidade média 
depois do gelo / degelo 

(MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

CI100AG (1) 1471 27 2 1257 5 0 

CI60AG20GC
15AE5P 

(1)
  1717 18 1 1307 8 1 

CI100AG * (1) 1556 34 2 1265 3 0 

CI60AG20GC
15AE5P 

(2) 1708 11 1 1528 27 2 

CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) 586 15 3 s/m - - 

CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) 800 32 4 918 30 3 

Legenda: DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação; s/m – sem medição por rotura do provete; (1) – 0,075 % éter de 

celulose, 0,5 % tensioativos, 2 % resina em pó; (2) – 0,075 % éter de celulose, 0,3 % tensioativos, 2 % resina em pó; (3) – 

0,075 % éter de celulose, 1,2 % tensioativos, 2 % resina em pó. 

Ao fim dos 20 ciclos gelo / degelo, através da análise da Tabela 4.2, é possível observar que apenas 

a argamassa CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) (argamassa com 100% cimento; argamassa com 60% de aerogel 

supercrítico, 20% de granulado de cortiça expandida, 15% de argila expandida e 5% de perlite) não 

diminui a velocidade das ondas ultra-sónicas, aumentando o seu valor em 14,8 %. A argamassa que 

sofre uma maior redução de valor é a argamassa CI60AG20GC
15AE5P 

(1) (argamassa com 100% cimento; 

argamassa com 60% de aerogel subcrítico, 20% de granulado de cortiça expandida, 15% de argila 

expandida e 5% de perlite), diminuindo em 23,9 % o seu valor inicial antes dos ciclos gelo / degelo.  

 

Através da Figura 4.3, é possível afirmar que uma relação a/c maior na argamassa CI100AG provoca 

uma maior redução da velocidade das ondas ultra-sónicas. Por outro lado, a diferença de utilização 

de mais 0,2% de tensioativos na argamassa CI60AG20GC
15AE5P origina uma diferença de 18,7% de 

perdas de velocidade de propagação de ondas ultra-sónicas.  
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Figura 4.3 - Diferença de valores de velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas das argamassas após 

20 ciclos gelo / degelo 

Na Figura 4.4, está representada a evolução da velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas 

das argamassas em estudo ao longo dos ciclos gelo / degelo. Como se pode verificar, até ao 6º ciclo 

aumentam a sua velocidade de ondas ultra-sónicas e de seguida, até ao final dos ciclos, todas as 

argamassas reduzem o seu valor. Este decréscimo deve-se ao facto de nos ciclos anteriores a estufa 

utilizada para secar os provetes apresentar uma anomalia e estar apenas a 40º C e não nos 60ºC 

pretendidos, não secando totalmente os provetes, sendo prontamente corrigida para os restantes 14 

ciclos. 

 

Figura 4.4 – Evolução da velocidade dos provetes ao longo dos 20 ciclos 

iii) Variação ponderal 

A variação de massa foi medida em cada ciclo através da média dos 3 provetes prismáticos 

normalizados de cada argamassa. Na Tabela 4.3 estão presentes os valores da massa no início e no 

fim dos ciclos gelo / degelo. No anexo A3 encontram-se os valores ao longo de todos os ciclos. 
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Tabela 4.3 – Variação da massa nos 20 ciclos gelo / degelo 

Argamassa 
Massa antes do gelo / 

degelo (g) 
DP 
(g) 

CV 
(%) 

Massa média depois do 
gelo / degelo (g) 

DP 
(g) 

CV 
(%) 

CI100AG (1) 52,28 0,85 2 55,41 0,80 1 

CI60AG20GC
15AE5P 

(1)
  66,46 6,90 10 68,80 6,25 9 

CI100AG * (1) 56,08 7,01 13 59,88 6,14 10 

CI60AG20GC
15AE5P 

(2) 65,93 0,83 1 71,82 0,88 1 

CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) 75,89 5,08 7 s/m 4,15 - 

CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) 80,84 5,29 7 77,96 4,35 6 

Legenda: DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação; s/m – sem medição por rotura do provete; (1) – 0,075 % éter de 

celulose, 0,5 % tensioativos, 2 % resina em pó; (2) – 0,075 % éter de celulose, 0,3 % tensioativos, 2 % resina em pó; (3) – 

0,075 % éter de celulose, 1,2 % tensioativos, 2 % resina em pó. 

Analisando a Tabela 4.3 e a Figura 4.5, a subida mais acentuada de massa ocorre na argamassa 

CI60AG20GC
15AE5P 

(2) (argamassa com 100% cimento; argamassa com 60% de aerogel subcrítico, 20% 

de granulado de cortiça expandida, 15% de argila expandida e 5% de perlite), aumentando o seu 

valor em 8,9 % do valor inicial. À exceção da argamassa CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3)  que não apresenta 

valores finais, uma vez que a rotura se deu ao 3º ciclo e da argamassa CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) (argamassa 

com 100% cimento; argamassa com 60% de aerogel supercrítico, 20% de granulado de cortiça 

expandida, 15% de argila expandida e 5% de perlite) que diminui em cerca de 3,7 % da sua massa 

inicial, as restantes argamassas aumentam após serem sujeitas aos ciclos gelo / degelo. Esta quebra 

de massa deve-se ao facto de nestas argamassas ser utilizado aerogel subcrítico, tornando desta 

forma, a argamassa menos durável aos ciclos. 

 

Figura 4.5 – Diferença de massa nas argamassas após 20 ciclos gelo / degelo 

Através da Figura 4.6 é possível observar que no 6º ciclo há uma quebra de massa em todas as 

argamassas, mais uma vez devido ao facto de facto de nos ciclos anteriores a estufa utilizada para 

secar os provetes apresentar uma anomalia e estar apenas a 40º C e não nos 60ºC pretendidos, não 

secando totalmente os provetes. 

6,0

3,5

6,8

8,9

-3,7-,5,0

,0,0

,5,0

,10,0

Após os ciclos gelo / degelo

D
if

e
re

n
ça

 d
e

 m
as

sa
 (

%
)

CI100AG (1) CI60AG20GC15AE5P (1) CI100AG * (1)

CI60AG20GC15AE5P (2) CI50CV5060AGs20GC15AE5P (3) CI60AGs20GC15AE5P (3)



 

46 

 

 
Figura 4.6 - Massa dos provetes ao longo dos ciclos 

iv) Módulo de elasticidade dinâmico e coeficiente de Poisson 

O módulo de elasticidade dinâmico foi avaliado em cada ciclo sendo apenas apresentados os valores 

no início e do fim do ciclo gelo/degelo na Tabela 4.4. As argamassas CI100AG * (1) e CI60AG20GC
15AE5P 

(1)
  

não foram avaliadas neste ensaio. O coeficiente de Poisson foi calculado segundo o manual do 

equipamento GrindoSonic MK5 “Industrial”. Os resultados individuais nos 20 ciclos encontram-se no 

anexo A4.  

Tabela 4.4 – Módulo de elasticidade e coeficiente de poisson antes e após os 20 ciclos gelo/degelo 

Argamassa Ed antes do gelo / degelo (MPa) v Ed depois do gelo / degelo (MPa) v 

CI100AG (1) 768 0,3 902 0,3 

CI60AG20GC
15AE5P 

(2) 976 0,3 1184 0,3 

CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) 168 0,3 s/m 0,3 

CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) 414 0,3 s/m 0,3 

Legenda: Ed – módulo de elasticidade dinâmico; s/m – sem medição por rotura do provete; v – coeficiente de Poisson; (1) – 

0,075 % éter de celulose, 0,5 % tensioativos, 2 % resina em pó; (2) – 0,075 % éter de celulose, 0,3 % tensioativos, 2 % resina 

em pó; (3) – 0,075 % éter de celulose, 1,2 % tensioativos, 2 % resina em pó. 

Como se pode verificar pela Tabela 4.4 pela Figura 4.7, as argamassas CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) e 

CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) não apresentam valor final, uma vez que a rotura se deu ao 1º ciclo (Figura 4.8) e 

ao 11º ciclo (Figura 4.9), respetivamente. As restantes argamassas aumentaram por sua vez o valor 

do módulo de elasticidade dinâmico.  

 

Figura 4.7 – Módulo de elasticidade dos provetes ao longo dos ciclos 
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Figura 4.8 –  Rotura do provete B160.CV50CEM50 Figura 4.9 – Rotura do provete B160.CEM100  

v) Coeficiente de condutibilidade térmica 

No estudo da condutibilidade térmica ocorreram problemas ao nível da operacionalidade do 

equipamento de medição. Desta forma, apenas foi possível medir a condutibilidade térmica das 

argamassas até ao 5º ciclo gelo/degelo. Como tal, na Tabela 4.5 estão registados os valores no início 

da metodologia e ao fim de cinco ciclos. É importante salientar que as argamassas CI60AG20GC
15AE5P 

(1)
 

e CI60AG20GC
15AE5P 

(2) não foram avaliadas quanto a sua condutibilidade térmica. 

Tabela 4.5 – Coeficiente de condutibilidade térmica nas argamassas 

Argamassas 
Condutibilidade térmica λ (W/m.K) 

Inicial 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 

CI100AG (1) 0,080 0,079 0,084 s/e 0,083 0,085 

CI100AG * (1) 0,079 0,075 0,084 s/e 0,083 0,088 

CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) 0,082 0,081 0,082 s/e 0,079 - 

CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) 0,103 0,110 0,108 s/e 0,106 0,121 

Legenda: λ – condutibilidade térmica; s/e – sem medição por avaria do equipamento; s/m – sem medição por rotura do 

provete; (1) – 0,075 % éter de celulose, 0,5 % tensioativos, 2 % resina em pó; (2) – 0,075 % éter de celulose, 0,3 % 

tensioativos, 2 % resina em pó; (3) – 0,075 % éter de celulose, 1,2 % tensioativos, 2 % resina em pó. 

O coeficiente de condutibilidade térmica aumentou em todas as argamassas ao final do 5º ciclo. A 

argamassa que obteve um crescimento mais acentuado foi a argamassa CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) 

(argamassa com 100% cimento; argamassa com 60% de aerogel supercrítico, 20% de granulado de 

cortiça expandida, 15% de argila expandida e 5% de perlite), na ordem dos 18%, enquanto a CI100AG 

(1) e a CI100AG * (1) (argamassas com 100% cimento; 100% de aerogel subcrítico) aumentaram 6% e 

11%, respetivamente. Por outro lado a argamassa CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) (argamassa com 50% 

cimento e 50% de cinzas volantes; argamassa com 60% de aerogel supercrítico, 20% de granulado 

de cortiça expandida, 15% de argila expandida e 5% de perlite) teve a sua rotura no 4º ciclo, sendo a 

única argamassa em que o coeficiente de condutibilidade térmica diminuiu, sendo expetável a sua 

diminuição. 

4.2.2. Síntese da campanha preliminar 

De forma sucinta, na Tabela 4.6 está presente a maneira como as argamassas analisadas se 

comportaram em cada ensaio após serem sujeitas aos 20 ciclos gelo/degelo. As setas traduzem um 

aumento ou diminuição dos valores obtidos em cada argamassa. Estas setas têm cores distintas 
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conforme a alteração dos valores ser favorável, desfavorável ou pouco representativa, 

respetivamente verde, vermelho ou cor-de-laranja.  

Tabela 4.6 - Síntese do comportamento das argamassas nos ensaios realizados na Fase 1 

Argamassa 

Ensaios de avaliação da durabilidade ao gelo/degelo 

Resistência à 
compressão 

Velocidade das 
ondas ultra-

sónicas 

Variação 
ponderal 

Condutibilidade 
Térmica 

Módulo de 
elasticidade 

dinâmico 

CI100AG (1) ↘ 22,4 % ↘ 14,6 % ↔ 6,0 % ↔ 6,3 % ↗ 17,4 % 

CI60AG20GC
15AE5P 

(1)
  ↘ 9,2 % ↘ 23,9 % ↔ 3,5 % n/a n/a 

CI100AG * (1) ↘ 27,2 % ↘ 18,7 % ↔ 6,8 % ↗ 11,4 % n/a 

CI60AG20GC
15AE5P 

(2) ↗ 20,0 % ↘ 10,5 % ↔ 8,9 % n/a ↗ 21,3 % 

CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) s/m s/m s/m s/m s/m 

CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) ↗ 46,2 % ↗ 14,8 % ↔ 3,7 % ↗ 17,5 % s/m 

Legenda:  

Verde - Traduz uma melhoria de desempenho da argamassa; 
Vermelho - indica que a argamassa apresenta um pior desempenho que inicialmente (superior a 10 %); 
Laranja - indica que a argamassa apresenta um desempenho semelhante ao inicial (inferior a 10 %); 
n/a - não avaliado;  
s/m - sem medição devido à rotura do provete; 
(1) – 0,075 % éter de celulose, 0,5 % tensioativos, 2 % resina em pó; (2) – 0,075 % éter de celulose, 0,3 % tensioativos, 2 % 
resina em pó; (3) – 0,075 % éter de celulose, 1,2 % tensioativos, 2 % resina em pó. 

Tal como se esperava, as argamassas com aerogel supercrítico passado um número reduzido de 

ciclos gelo / degelo atingiram a rotura, sendo que desta forma não seja apresentado o desempenho 

da argamassa CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) na Tabela 4.6. 

Após a avaliação das argamassas aos 20 ciclos gelo/degelo e pela análise da Tabela 4.6 foi feita a 

escolha da argamassa CI100AG (1) para a campanha experimental descrita a seguir. Como o tema da 

dissertação é acerca da durabilidade em argamassas com agregados leves e isolantes, o fator 

decisivo foi o coeficiente de condutibilidade térmica, sendo a argamassa CI100AG (1) a que apresenta 

menor coeficiente (0,085 W/m.K), como era expectável, após os ciclos gelo/degelo sem apresentar 

sinais de rotura.  

Apesar de algumas condicionantes experimentais ao nível da estufa, considera-se os resultados 

aceitáveis em termos comparativos das argamassas. 

4.3. Campanha experimental (Fase 2) 

4.3.1. Caracterização das argamassas no estado fresco 

4.3.1.1. Massa volúmica aparente no estado fresco 

O ensaio da massa volúmica aparente realizou-se 3 vezes em cada formulação das 4 argamassas 

estudadas (100% areia, 100% granulado de cortiça, 100% de aerogel supercrítico e 100% de 

granulado de EPS). Os resultados médios encontram-se presentes na Tabela 4.7. No anexo A5, 

encontram-se presentes os valores individuais de cada ensaio. 
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Tabela 4.7 - Massa volúmica das argamassas produzidas 

Argamassas Massa volúmica (kg/m3) DP (kg/m3) CV (%) 

AREF 1893 10.53 0.56 

BGC 508 13.02 2.56 

CAG 607 9.18 1.51 

DEPS 432 15.97 3.70 

Legenda: DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação; REF = Areia; GC = granulado de cortiça expandida; AG = aerogel 

supercrítico; EPS = poliestireno expandido 

Analisando as argamassas produzidas e comparando com os estudos inseridos no projeto de 

investigação, verifica-se que o valor médio de massa volúmica no estado fresco da argamassa AREF 

(1893 kg/m3), para o mesmo traço volumétrico 1:4, tem um valor semelhante ao obtido por Afonso 

(2015), 1876 kg/m3 e ligeiramente inferior a Carrajola et al. (2015), 1997 kg/m3 e a Melo (2014) 2105 

kg/m3.  

A argamassa com granulado de cortiça (BGC) apresentou um valor de 508 kg/m3 de massa volúmica 

aparente, tendo um valor semelhante ao obtido por Carrajola et al. (2015), 493 kg/m3. Lazera (2016) e 

Lazera  et al. (2016) obtiveram um valor de 574 kg/m3, ligeiramente superior a BGC. Por outro lado, 

Melo (2014) e Vale (2014) estudaram uma argamassa com incorporação de 80% de granulado de 

cortiça em que o valor da massa volúmica aparente rondava os 1056 kg/m3.  

Em relação às argamassas com aerogel supercrítico CAG, foram as que registaram maiores valores de 

massa volúmica (607 kg/m3). Apresentam um valor superior a Afonso (2015), com 508 kg/m3 e inferior 

ao de Júlio et al. (2015), 758 kg/m3 devido ao facto de esta última conter apenas 60% de aerogel na 

composição da argamassa.  

Por fim, para a argamassa com poliestireno expandido DEPS obteve-se um valor de massa volúmica 

no estado fresco de 432 kg/m3, inferior ao obtido por Vale (2014) e Melo (2014), 662 kg/m3, uma vez 

que a argamassa dos autores apenas contém 85% de incorporação de EPS e 15% de areia 

mesquita. 

4.3.1.2. Consistência por espalhamento 

O ensaio de espalhamento realizou-se 3 vezes para cada formulação de argamassa. Os valores 

médios obtidos encontram-se apresentados na Tabela 4.8. Os resultados individuais encontram-se no 

anexo A6. 

Tabela 4.8 - Resultados médios do ensaio de consistência por espalhamento 

Argamassas Relação a/c Espalhamento médio (mm) DP (mm) CV (%) 

AREF 1,00 181 1 1 

BGC 0,79 147 1 1 

CAG 0,63 135 1 1 

DEPS 0,63 165 1 1 
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Legenda: DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação; REF = Areia; GC = granulado de cortiça expandida; AG = aerogel 

supercrítico; EPS = poliestireno expandido 

Através da Tabela 4.8 é possível observar que os valores de espalhamento obtidos encontram-se 

dentro dos intervalos previstos na norma EN 1015-2 (1998), tendo em conta a massa volúmica 

aparente das argamassas no estado fresco.  

A argamassa cimentícia de areia AREF, com um espalhamento de 181 mm, encontra-se no intervalo 

recomendado 175 ± 10 mm. Carrajola et al. (2015), obteve, igualmente, um espalhamento de 181 mm 

com a mesma relação a/c. Por outro lado, Afonso (2015) apresentou um valor de espalhamento na 

ordem dos 173 mm. 

A argamassa com granulado de cortiça BGC
, com uma relação a/c de 0,79, apresentou um valor de 

espalhamento de 147 mm, cumprindo assim os limites recomendados na norma EN 1015-2 (1998). 

Carrajola et al. (2015), com a mesma composição, obteve uma relação a/c de 0,76 e um 

espalhamento de 138 mm. Melo (2014) e Vale (2014) estudaram uma argamassa com incorporação 

de 80% de granulado de cortiça expandida, tendo obtido um espalhamento de 158 mm.  

Em relação à argamassa aerogel CAG, determinada através da Fase 1 - campanha experimental, 

registou-se um valor de espalhamento de 135 mm e uma relação a/c de 0,63. Afonso (2015), com 

uma argamassa de composição semelhante, obteve uma consistência por espalhamento de 157 mm. 

Esta diferença considerável pode dever-se à sensibilidade do processo de mistura, uma vez que as 

argamassas contêm uma percentagem muito reduzida de adjuvantes. 

A argamassa DEPS, com uma relação a/c igual à argamassa BGC, apresentou um valor de 

espalhamento de 165 mm, superior a 147 mm. Isto deve-se ao facto de haver maior absorção de 

água nos granulados de cortiça, quando comparados com EPS (Brás et al., 2013). Vale (2014) e Melo 

(2014) estudaram uma argamassa com 85% de granulado de EPS sem adjuvantes, com diâmetros 

de agregado entre os 3,4 - 4 mm, tendo obtido um espalhamento de 151 mm. Igualmente, Brás et al. 

(2013) obteve, para uma argamassa com incorporação de 80% de EPS e uma relação a/c de 0,6, um 

valor de 160 mm de espalhamento, sem a introdução de adjuvantes nem adições. 

4.3.2. Caracterização das argamassas no estado endurecido 

Neste subcapítulo são apresentados os valores obtidos nos ensaios realizados no estado endurecido 

em cada metodologia de durabilidade, determinando-se a massa volúmica no estado endurecido, 

resistência à compressão, velocidade de propagação de ultra-sons, coeficiente de condutibilidade 

térmica, módulo de elasticidade dinâmico e a variação ponderal das argamassas produzidas. 

4.3.2.1. Massa volúmica no estado endurecido 

Os valores médios da massa volúmica no estado endurecido encontram-se presentes na Tabela 4.9. 

No anexo A7 encontram-se os resultados individuais de cada ensaio. 
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Tabela 4.9 - Massa volúmica no estado endurecido das argamassas produzidas 

Argamassas Massa volúmica (kg/m3) DP (kg/m3) CV (%) 

AREF 1823 31,00 1,70 

BGC 443 6,81 1,54 

CAG 438 22,67 5,18 

DEPS 458 17,64 3,85 

Legenda: DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação; REF = Areia; GC = granulado de cortiça expandida; AG = aerogel 

supercrítico; EPS = poliestireno expandido 

Analisando e comparando mais uma vez com os estudos inseridos no projeto de investigação 

Nanorender, verifica-se que o valor médio de massa volúmica no estado endurecido da argamassa 

AREF (1823 kg/m3) apresenta um valor próximo ao obtido por Pereira (2016) (1730 kg/m3), por Afonso 

(2015) (1787 kg/m3) e inferior ao obtido por Vale (2014) (2105 kg/m3). 

Borges (2016) estudou uma argamassa de igual composição à BGC obtendo 487 kg/m3, semelhante 

ao valor obtido neste estudo de 443 kg/m3. Por outro lado, Melo (2014) e Vale (2014) estudaram uma 

argamassa com incorporação de 80% de granulado de cortiça em que o valor da massa volúmica tem 

uma diferença bastante significativa no estado endurecido, 855 kg/m3. 

A argamassa CAG apresentou um valor de 438 kg/m3 de massa volúmica, tendo um valor semelhante 

ao obtido por Borges (2016) 462 kg/m3 e inferior ao de Afonso (2015), na ordem dos 508 kg/m3, 

calculado pelo método geométrico.  

Por fim, para a argamassa com poliestireno expandido DEPS obteve-se um valor de massa volúmica 

de 432 kg/m3, inferior ao obtido por Vale (2014) e Melo (2014), 683 kg/m3, uma vez que a argamassa 

dos mesmos apenas contém 85% de incorporação de EPS e não apresenta adjuvantes na sua 

composição. 

4.3.2.2. Argamassas sujeitas a ciclos de envelhecimento acelerado 

A metodologia de envelhecimento artificial acelerado foi efetuada para simular o envelhecimento 

sofrido pelas argamassas através de oito ciclos de calor – gelo, seguidos de oito ciclos de gelo - 

degelo. Foram utilizados três provetes prismáticos e um provete cilíndrico de cada uma das 

argamassas. 

i)  Velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas 

A velocidade de propagação de ondas ultra-sónicas foi determinada apenas segundo o método direto 

nos provetes normalizados. Os valores médios resultantes encontram-se presentes na Tabela 4.10, 

antes e após serem sujeitos aos ciclos de envelhecimento acelerado.  

Os valores individuais de cada ensaio encontram-se no anexo A8. 
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Tabela 4.10 - Velocidade de propagação de ultra-sons antes e após os ciclos de envelhecimento acelerado (oito 

ciclos de calor – gelo, seguidos de oito ciclos de gelo – degelo) 

Argamassa 
Velocidade média antes do 

EA (µs) 
DP 
(µs) 

CV 
(%) 

Velocidade média depois do 
EA (µs)) 

DP 
(µs) 

CV 
(%) 

AREF 1986 2 5 1951 1 3 

BGC 915 2 2 934 2 2 

CAG 908 1 1 974 3 3 

DEPS 1192 1 1 1249 1 1 

Legenda: EA - envelhecimento acelerado; DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação; REF = Areia; GC = granulado de 

cortiça expandida; AG = aerogel supercrítico; EPS = poliestireno expandido 

Verifica-se que a velocidade média dos ultra-sons aos 28 dias de idade da argamassa de referência 

AREF é superior às restantes argamassas com substituição do agregado de areia. Apresenta uma 

velocidade de 1986 m/s. Vale (2014) estudou uma argamassa de igual composição mas sem 

adjuvantes tendo obtido 3285 m/s. Afonso (2015) e Borges (2016) estudaram uma argamassa de 

igual composição à de AREF
 e obtiveram uma velocidade das ondas ultra-sónicas, respetivamente, 

2962 m/s e 3131 m/s. Esta diferença deve-se ao facto de o processo de mistura e das dosagens de 

adjuvantes serem diferentes. 

O valor obtido, antes dos ciclos de envelhecimento acelerado, para a argamassa com granulado de 

cortiça expandida BGC (915 m/s) aproxima-se dos valores obtidos por Afonso (2015), que obteve para 

uma argamassa de igual composição 922 m/s.  

Vale (2014) estudou uma argamassa com incorporação de 80% de granulado de cortiça tendo obtido 

uma velocidade de 1674 m/s. Desta forma, é possível afirmar que quanto maior a percentagem de 

agregado leve de substituição, menor será a velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas, 

como seria expectável.  

A argamassa DEPS é a argamassa com agregados leves e isolantes que apresenta maior valor de 

velocidade de propagação (1192 m/s). Este valor é bastante inferior ao obtido por Vale (2014), que 

obteve 2176 m/s para uma argamassa com 85% de incorporação de EPS como agregado. Tal 

diferença pode dever-se ao facto de não ter sido utilizado adjuvantes nas argamassas de Vale (2014). 

É possível observar pela Tabela 4.10 e pela Figura 4.10, que as argamassas após sujeitas aos 20 

ciclos de envelhecimento acelerados, sofrem alterações ao nível da velocidade de propagação das 

ondas ultra-sónicas. A argamassa AREF teve uma ligeira redução na velocidade de propagação de 

ondas ultra sónicas, registando-se o valor de 1951 m/s, inferior aos 1986 m/s. As argamassas com 

substituição de agregados mostram valores de velocidade mais baixos que a argamassa de 

referência. Ao contrário da argamassa AREF, as restantes argamassas não sofreram alterações 
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significativas de valor após os ciclos de envelhecimento acelerado, sendo a argamassa com 

incorporação de aerogel de sílica supercrítico a que registou diferença pouco significativa na ordem 

dos 7,3 % superior à sua velocidade de propagação inicial. 

 

Figura 4.10 - Percentagem de variação da velocidade de propagação das ondas ultra sónicas 

Desta forma, é possível concluir que os ciclos climáticos são responsáveis por dois efeitos contrários. 

Por um lado, a argamassa de referência quando sujeita a variações térmicas e à formação de gelo, 

pode ter formado microfissuras, embora não detetadas a olho nu e que podem explicar a diminuição 

da velocidade de propagação das ondas, tornando a argamassa menos compacta. Por outro lado, no 

caso das argamassas com agregados leves e isolantes, os ciclos climáticos podem potenciar a 

hidratação tardia do cimento sobretudo nos ciclos de gelo-degelo, aumentando desta forma os 

valores de velocidade após o envelhecimento acelerado, influenciando assim os resultados (Farinha, 

2015).  

Longhi (2012) estudou argamassas sujeitas ao envelhecimento acelerado, tendo obtido valores de 

velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas superiores aos iniciais, provocados pela formação 

de matéria existente entre os vazios e os poros da argamassa, provocando a absorção da água livre, 

hidratando e tornando as argamassas mais resistentes e menos porosas, tal como os verificados 

nesta campanha experimental. 

ii) Resistência à compressão 

Na Tabela 4.11 encontram-se representados os valores médios de resistência à compressão das 

diferentes argamassas, antes e depois dos 16 ciclos de envelhecimento acelerado, assim como o 

desvio-padrão e o coeficiente de variação. É importante salientar que a resistência à compressão 

inicial foi feita aos 28 dias de idade.  

Os resultados individuais de cada argamassa encontram-se no anexo A9. 
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Tabela 4.11 - Resultados da resistência à compressão antes e depois dos ciclos de envelhecimento acelerado 

Argamas
sa 

Rc média antes 
do EA (MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

Classificação 
Rc média depois 

do EA (MPa) 
DP 

(MPa) 
CV 
(%) 

Classificação 

AREF 17.81 1.89 11 - 14.86 2.19 15 - 

BGC 1.18 0.05 5 CS I ou CS II 1.26 0.02 2 CS I ou CS II 

CAG 0.83 0.02 3 CS I 0.85 0.05 6 CS I 

DEPS 2.11 0.18 9 CS I ou CS II 2.34 0.09 4 CS I ou CS II 

Legenda: Rc - resistência à compressão; EA – envelhecimento acelerado; DP – desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 

Todas as argamassas com agregados leves e isolantes produzidas cumprem, antes do EA,o valor 

exigido às argamassas térmicas definido na norma EN 998-1 (CEN, 2010), obtendo a classificação 

mínima de CS I. A resistência à compressão aos 28 dias de idade da argamassa AREF (17,81 MPa) é 

superior às restantes, como expectável. 

Em relação às argamassas com incorporação de agregados leves e isolantes, antes dos ciclos de 

envelhecimento acelerado, a argamassa BGC obteve o valor de 1,18 MPa para a resistência à 

compressão aos 28 dias. Afonso (2015) produziu, do mesmo modo, uma argamassa com 100% de 

granulado de cortiça tendo obtido uma resistência à compressão de 0,91 MPa, enquanto Borges 

(2016) um valor de 1,37 MPa, para a mesma relação a/c. 

Por outro lado, Vale (2014) numa argamassa com 80% do mesmo agregado, obteve um valor 

superior, 2,08 MPa. Conclui-se, desta forma, que a introdução de uma maior percentagem de 

granulado de cortiça tem um efeito negativo na resistência à compressão das argamassas.  

A argamassa CAG, com 100% aerogel como agregado, obteve 0,83 MPa de resistência à 

compressão. Afonso (2015) e Borges (2016) produziram argamassas com formulações semelhantes 

tendo obtido valores na mesma ordem de grandeza, 1,00 MPa e 0,78 MPa, respetivamente. Na Fase 

1 também foi avaliada a resistência à compressão aos 28 dias de idade, registando-se 1,16 MPa para 

a referida argamassa. 

De todas as argamassas com agregados leves e isolantes produzidas, a argamassa DEPS é a que 

regista maior valor de resistência à compressão, tendo sido obtido o valor de 2,11 MPa. Vale (2015) 

estudou uma argamassa com incorporação de 85% do mesmo agregado sem adjuvantes, tendo 

obtido valores de 2,30 MPa. Na Figura 4.11 é possível verificar a alteração de valores das 

argamassas quando sujeitas aos ciclos de envelhecimento acelerado. 
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Figura 4.11 – Variação da resistência à compressão aos ciclos de envelhecimento acelerado 

Através da análise da Figura 4.11, apenas a argamassa de referência AREF perde resistência à 

compressão após o envelhecimento acelerado. As argamassas BGC, CAG e DEPS aumentam 

ligeiramente a sua resistência, aumentando em 6,8 %, 2,4 % e 10,9 % respetivamente. Desta forma, 

conclui-se que as argamassas com agregados leves e isolantes aumentam ligeiramente as suas 

propriedades ao nível da resistência à compressão quando sujeitas a ciclos de calor-gelo e 

humidade-gelo ao contrário da argamassa de referência. Ferrándiz-Mas & Garcia-Alcocel (2013) 

(argamassas com EPS), Hannawi & Prince-Agbodjan (2015) (argamassas com policarbonato) e 

Longhi (2012) (argamassas industriais cimentícias) avaliaram a resistência à compressão das 

argamassas com diferentes percentagens de agregados. Todos os autores concluíram que, após o 

envelhecimento acelerado, há um aumento da resistência à compressão.  

Com o objetivo de se proceder a uma melhor avaliação das propriedades de durabilidade das 

argamassas, efetuaram-se correlações entre os resultados das técnicas de ensaio em cada 

metodologia, complementando assim os resultados já obtidos. Na Figura 4.12 encontram-se 

relacionados os parâmetros de resistência à compressão com a velocidade de propagação das ondas 

ultra-sónicas, antes e após os ciclos de envelhecimento acelerado. Esta análise é feita apenas para 

as argamassas com agregados leves e isolantes uma vez que a inclusão da argamassa de referência 

iria provocar uma grande discrepância nos resultados. 

 

Figura 4.12 - Relação entre os resultados de velocidade de propagação das ondas com a resistência à 

compressão (Rc) 

Pela análise da Figura 4.12, verifica-se uma elevada correlação entre a velocidade de propagação 

das ondas e com a resistência à compressão das argamassas (R2=0.94). Como tal, as argamassas 
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que tem maior velocidade de propagação de ultra-sons são as que têm um valor superior de 

resistência à compressão e de massa volúmica. Quer antes quer depois do envelhecimento 

acelerado, a argamassa DEPS em ambos os parâmetros (velocidade das ondas ultra-sónicas e a 

resistência à compressão) mantém-se superior às restantes. Apesar de a correlação diminuir após o 

ensaio de envelhecimento acelerado os valores das argamassas são muito semelhantes aos iniciais. 

iii) Coeficiente de condutibilidade térmica 

Os resultados referentes ao coeficiente de condutibilidade térmica de cada argamassa encontram-se 

presentes na Tabela 4.12, medidos através dos provetes cilíndricos aos 28 dias e após o ensaio de 

envelhecimento acelerado. Ainda na Tabela 4.12, encontra-se indicada a classificação de cada uma 

das argamassas produzidas através do seu coeficiente de condutibilidade térmica, segundo a norma 

EN 998-1 (CEN,2010). A norma referida classifica as argamassas como térmicas (classe T2) se o 

valor de condutibilidade for inferior a 0,2 W/m.K. Se o valor for inferior a 0,1 W/m.K a classe será T1.  

Tabela 4.12 - Coeficiente de condutibilidade térmica aos 28 dias e no fim do EA 

Argamassa 
Agregado/ % 
adição (em 

volume) 

λ  antes do EA 
(W/m.K) 

λ  depois do EA 
(W/m.K) 

Classificação 
EN 998-1 

AREF - 1.18 2.12 n/a 

BGC 
100% Granulado 

de cortiça 
0.08 0.10 T1 

CAG 
100% Aerogel de 
sílica supercrítico 

0.07 0.07 T1 

DEPS 
100% Granulado 

de EPS 
0.11 0.13 T2 

Legenda: λ  - coeficiente de condutibilidade térmica; EA – envelhecimento acelerado; DP – desvio padrão; CV - coeficiente de 

variação; n/a - não aplicável 

Como se pode verificar, as argamassas com agregados leves e isolantes apresentam valores 

inferiores a 0,10 e 0,20 W/m.K sendo classificadas como T1 e T2, respetivamente. Afonso (2015) 

produziu argamassas com formulações semelhantes às argamassas AREF, BGC e CAG, tendo obtido 

valores para a condutibilidade térmica aos 28 dias de 1,54, 0,10 e 0,09 W/m.K, respetivamente. 

Borges (2015) estudou igualmente argamassas com 100% de granulado de cortiça tendo obtido 0,09 

W/m.K e 1,64 W/m.K para a argamassa de referência. Por outro lado, Vale (2014) e Melo (2014) para 

argamassas com 80% de granulado de cortiça e 85% de EPS como agregado de substituição 

obtiveram 0,27 e 0,23 W/m.K, respetivamente. 

Por outro lado, Pereira (2016) estudou uma argamassa de referência, uma argamassa de granulado 

de cortiça expandida e uma argamassa com 100% de aerogel de sílica supercrítico com composição 

semelhante ao deste estudo, submetendo as mesmas a altas temperaturas (até 250º). Após os 

ensaios a altas temperaturas, todas as argamassas registaram valores de coeficiente de 

condutibilidade térmica (1,987 W/m.K, 0,10 W/m.K 0,07 W/m.K, respetivamente) inferiores ao valor 

inicial (1,25 W/m.K, 0,08 W/m.K e 0,06 W/m.K, respetivamente). Como tal, a argamassa AREF, 
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apresenta uma menor resistência e uma menor capacidade de condutibilidade térmica quando sujeita 

a climas de gelo/degelo quando comparado com temperaturas mais elevadas.  

No final dos ciclos do envelhecimento acelerado todas as argamassas produzidas, aumentaram o seu 

coeficiente de condutibilidade térmica à exceção da argamassa com aerogel CAG que não sofreu 

alterações significativas como se pode verificar na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Variação da condutibilidade térmica ao fim do envelhecimento acelerado 

O coeficiente de condutibilidade térmica que registou maior aumento foi a argamassa AREF (79,7%), 

sendo o seu valor aos 28 dias de idade 1,18 W/m.K e após os ciclos de envelhecimento acelerado 

2,12 W/m.K, piorando o seu comportamento térmico. Como era previsto, a argamassa BGC aumentou 

25 % e a argamassa de DEPS 18,2 %. Por fim, o valor de condutibilidade térmica da argamassa CAG 

teve um ligeiro incremento de 4,6 %, sendo a que regista menor coeficiente no final dos ciclos de 

envelhecimento acelerado. 

Nas Figuras 4.14 e 4.15 encontram-se representados os provetes cilíndricos, respetivamente, antes e 

depois dos ciclos de envelhecimento acelerado. Como é possível observar, o provete cilíndrico CAG é 

o que apresenta um maior estado avançado de degradação, seguido do provete BGC. As argamassas 

AREF e DEPS não apresentam diferenças significativas em relação ao estado inicial. 

 
 

Figura 4.14 – Provetes cilindricios aos 28 dias de idade Figura 4.15 – Provetes cilindricos após os ciclos de 

envelhecimento acelerado 

Na Figura 4.16, é possível verificar a relação entre a velocidade de propagação das ondas ultra-

sónicas com a condutibilidade térmica, antes e após os ciclos de envelhecimento acelerado. 
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Figura 4.16 - Relação entre os resultados de velocidade de propagação das ondas com condutibilidade térmica 

(λ) 

A relação entre a condutibilidade térmica e a velocidade de propagação das ondas, verifica-se, à 

semelhança da relação anterior com a resistência à compressão, uma correlação elevada (R2=0.95) 

entre os dois parâmetros antes de as argamassas serem sujeitas aos ciclos de envelhecimento 

acelerado. 

Desta forma, as argamassas com maior coeficiente de condutibilidade térmica são as que 

apresentam maior velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas. Após os ciclos de 

envelhecimento acelerado, existe uma diminuição significativa do coeficiente de determinação 

(R2=0.66) e, consequentemente, no crescimento linear uma vez que a argamassa CAG aumenta a sua 

velocidade aos ultra-sons superando a argamassa BGC.  

A Figura 4.17 relaciona a resistência à compressão com a condutibilidade térmica das argamassas 

com agregados leves e isolantes, antes e depois de serem submetidos aos ciclos de envelhecimento 

acelerado. 

 
Figura 4.17 - Relação entre os resultados da resistência à compressão (Rc) com a condutibilidade térmica (λ) 
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Através dos resultados obtidos, verifica-se que existe uma tendência de crescimento linear entre a 

condutibilidade térmica e a resistência à compressão, com um coeficiente de determinação (R2) de 

0,99 e 0,95, respetivamente, para antes e depois do envelhecimento acelerado.  

As argamassas com menores valores de resistência à compressão e, por sua vez, menos compactas 

apresentam menores valores do coeficiente de condutibilidade térmica, ou seja, melhores 

desempenhos térmicos. Por ordem crescente, estão representadas por pontos as argamassas CAG, 

BGC e DEPS. 

De notar, que após os ciclos de envelhecimento acelerado todas as argamassas aumentaram a sua 

resistência à compressão e os seus valores de coeficiente de condutibilidade térmica mantendo um 

crescimento simultâneo e um coeficiente de determinação muito próximo dos valores calculados aos 

28 dias.  

iv) Variação ponderal 

Através da análise da Tabela 4.13 e da Figura 4.18, é possível verificar as alterações nos valores de 

massa nas argamassas produzidas. No anexo A10 encontram-se presentes os resultados individuais 

de cada argamassa. 

Tabela 4.13 – Resultados da variação de massa aos ciclos de envelhecimento acelerado 

Argamassa 
Agregado/ % adição (em 

volume) 
Massa antes do 

EA (g) 
DP 
(g) 

CV 
(%) 

Massa depois do 
EA (g) 

DP 
(g) 

CV 
(%) 

AREF - 232.46 4.64 2 243.07 1.90 1 

BGC 100% Granulado de cortiça 56.89 1.68 3 73.26 0.48 1 

CAG 
100% Aerogel de sílica 

supercrítico 
57.13 3.03 5 64.66 2.03 3 

DEPS 100% Granulado de EPS 59.87 0.79 1 68.91 0.80 1 

Legenda: EA – envelhecimento acelerado; DP – desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 

Como é possível verificar pela Tabela 4.13, todas as argamassas sujeitas aos ciclos de 

envelhecimento acelerado aumentaram a sua massa, tornando-se mais compactas. Através da 

análise da Figura 4.18 é possível verificar que a argamassa que registou menor variação de massa 

foi a argamassa de referência, aumentando em 4,6% o valor da massa inicial. Em relação as 

argamassas com 100% granulado de cortiça, 100% aerogel e 100% EPS a variação de massa foi 

bastante superior, aumentando em 28,8%, 13,2% e 15,1%, respetivamente. 
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Figura 4.18 – Variação da massa antes e após os ciclos de envelhecimento acelerado 

Nas Figuras 4.19 a 4.22 estão presentes exemplos de cada provete de argamassa após serem 

sujeitas ao envelhecimento acelerado. É possível verificar a degradação da camada superficial das 

argamassas B GC, C AG e D EPS, causada pela sua lixiviação, mas em nenhum dos provetes foram 

observadas fissuras. 

 

 

Figura 4.19 – Provete de argamassa AREF Figura 4.20 – Provete de argamassa BGC 

  

Figura 4.21 – Provete de argamassa CAG Figura 4.22 – Provete de argamassa DEPS 

4.3.2.3. Argamassas sujeitas a ciclos gelo/degelo 

A metodologia de ciclos gelo/degelo foi efetuada para simular o comportamento das argamassas em 

climas frios. Foram utilizados três provetes prismáticos, um provete prismático reduzido e um provete 

cilíndrico de cada uma das argamassas em estudo sendo testados quatro ensaios: resistência à 
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compressão, velocidade das ondas ultra-sónicas, módulo de elasticidade dinâmico e condutibilidade 

térmica. Foi também medida a variação de massa sofrida nos ciclos da metodologia mencionada. 

i) Velocidade das ondas ultra-sónicas 

A velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas permite avaliar a compacidade das argamassas, 

bem como a eventual existência de fissuras ou defeitos no seu interior, uma vez que é calculada a 

partir da medição do tempo que uma determinada onda demora a percorrer a distância compreendida 

entre o recetor e o emissor. Ao atravessar os vazios na argamassa, a onda ultra-sónica perde 

velocidade. Desta forma, a argamassa mais compacta está associada a um incremento de velocidade 

de propagação das ondas ultra-sónicas. Na Tabela 4.14 encontram-se apresentados os resultados do 

ensaio de ultra-sons. No anexo A11 encontram-se presentes os valores medidos em cada ciclo. 

Tabela 4.14 – Velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas antes e após os 20 ciclos gelo/degelo 

Argamassa 

Agregado/ 
% adição 

(em 
volume) 

Velocidade 
antes do 

gelo / 
degelo (m/s) 

Velocidade 
média antes 

do gelo / 
degelo (m/s) 

DP 
(m/s) 

CV 
(%) 

Velocidade 
depois do 

gelo / 
degelo (m/s) 

Velocidade 
média 

depois do 
gelo / degelo 

(m/s) 

DP 
(m/s) 

CV 
(%) 

AREF - 

1806 

1909 76 4 

1751 

1879 100 5 1937 1891 

1985 1995 

BGC 
100% 

Granulado 
de cortiça 

870 

870 6 1 

828 

840 16 2 862 830 

878 863 

CAG 
100% 

Aerogel 

885 

890 4 0.5 

835 

850 33 4 895 895 

892 819 

DEPS 
100% 

Granulado 
de EPS 

1214 

1220 17 1 

1134 

1132 2 0.2 1203 1133 

1242 1130 

Legenda: DP – desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 

 

Figura 4.23 - Diferença de valores de velocidade das argamassas após 20 ciclos gelo / degelo 

Pela análise da Figura 4.23, conclui-se que todas as argamassas produzidas diminuíram a sua 

velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas. A argamassa que sofre maior redução de 
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velocidade é a argamassa DEPS, cerca de 7,2%. A argamassa AREF é a que apresenta melhor 

desempenho neste parâmetro uma vez que perde apenas 1,6% em relação ao seu valor aos 28 dias. 

As argamassas BGC e CAG diminuem em 3,5% e 4,5%, respetivamente, o seu valor de velocidade de 

propagação das ondas ultra-sónicas após os ciclos gelo / degelo. Apesar de haver uma diminuição no 

valor das ondas ultra-sónicas nas argamassas BGC e CAG, essa diferença não é muito significativa 

(inferior a 10%). Como tal, os resultados obtidos para as argamassas em estudo em relação aos 

ultra-sons estão em concordância com os obtidos para o módulo de elasticidade dinâmico, uma vez 

que ambos os ensaios avaliam a compacidade de uma argamassa. Na Figura 4.24 está presente o 

comportamento em relação à velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas de cada argamassa 

ao longo dos ciclos gelo/degelo. Em cada ciclo, existe pouca variação de velocidade 

comparativamente com o ciclo anterior, mantendo as rectas de comportamento ligeiramente lineares. 

 
Figura 4.24 – Velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas ao longo dos ciclos gelo/degelo 

ii) Resistência à compressão 

Na Tabela 4.15 e Figura 4.25 estão representados os valores médios de resistência à compressão 

das diferentes argamassas, antes e depois dos ciclos gelo/degelo, assim como o desvio-padrão e o 

coeficiente de variação. É importante salientar que a resistência à compressão inicial foi feita aos 28 

dias de idade. Os resultados individuais de cada argamassa produzida encontram-se no anexo A12. 

Tabela 4.15 - Resultados da resistência à compressão antes e depois dos 20 ciclos gelo/degelo 

Argamassa 
Agregado/ % 

adição (em volume) 

Rc média 
antes do 

gelo/ 
degelo 
(MPa) 

DP (MPa) CV (%) 

Rc média 
depois do 

gelo / 
degelo 
(MPa) 

DP (MPa) CV (%) 

AREF - 19.42 0.62 3 18.96 0.61 3 

BGC 
100% Granulado de 

cortiça 
1.26 0.11 8 1.44 0.12 8 

CAG 100% Aerogel 0.72 0.04 6 0.73 0.09 12 

DEPS 
100% Granulado de 

EPS 
2.15 0.07 3 2.56 0.20 8 

Legenda: Rc – resistência à compressão; DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 
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A argamassa AREF não apresenta uma diferença assinalável (inferior a 5%) em relação ao seu valor 

de resistência à compressão, tendo sido obtido um valor 2,4% menor que o valor aos 28 dias de 

idade. Por outro lado, a argamassa BGC aumenta 14,3% o seu valor inicial enquanto a argamassa CAG 

apenas 1,4%. A argamassa DEPS é a argamassa que apresenta um maior aumento da resistência de 

compressão após os ciclos gelo/degelo (19,1%). 

 

Figura 4.25 – Diferença de valores de resistência à compressão das argamassas após os 20 ciclos gelo/degelo 

Através da Figura 4.26, verifica-se uma correlação aceitável entre a velocidade de propagação das 

ondas e a resistência à compressão antes (R2=0.82) e depois (R2=0.83) dos ciclos gelo/degelo. Tal 

como no envelhecimento acelerado, como se pode verificar, após os 20 ciclos gelo/degelo as 

argamassas diminuem os seus valores de velocidade de propagação das ondas, tornando-se mais 

compactas e aumentando desta forma a sua resistência à compressão. 

 
Figura 4.26 - Relação entre os resultados da resistência à compressão com a velocidade das ondas ultra-

sónicas 
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iii) Coeficiente de condutibilidade térmica 

O coeficiente de condutibilidade térmica obtido para cada argamassa (aos 28 dias de idade e após os 

ciclos gelo / degelo) encontra-se na Tabela 4.16.  

Tabela 4.16 - Coeficiente de condutibilidade térmica aos 28 dias e no fim dos ciclos gelo/degelo 

Argamassa 
Agregado/ % 
adição (em 

volume) 

λ  antes do 
gelo / degelo 

(W/(m.K)) 

λ  depois do 
gelo / degelo 

(W/(m.K)) 

Classificação 
EN 998-1 

AREF - 1.51 1.51 n/a 

BGC 
100% Granulado 

de cortiça 
0.08 0.08 T1 

CAG 100% Aerogel 0.08 0.07 T1 

DEPS 
100% Granulado 

de EPS 
0.10 0.10 T2 

Legenda: λ – condutibilidade térmica; G/D - gelo/degelo 

Como se pode verificar pela Tabela 4.16 e pela Figura 4.27, apenas a argamassa CAG sofre uma 

ligeira alteração de coeficiente de condutibilidade térmica. Após os 20 ciclos, CAG diminui em 5,8% o 

seu valor inicial. Tal como a argamassa AREF, as argamassas com agregados leves e isolantes BGC e 

DEPS não sofrem alterações significativas de coeficiente. 

 
Figura 4.27 - Variação da condutibilidade térmica ao fim dos 20 ciclos gelo/degelo 

Pelas Figuras 4.28 e 4.29, verificam-se também correlações elevadas entre a condutibilidade térmica 

e a velocidade das ondas ultra-sónicas e a resistência à compressão. As argamassas menos 

compactas e com maior capacidade de deformação são as que apresentam maior quantidade de 

vazios, traduzindo-se numa condutibilidade térmica elevada. 
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Figura 4.28 – Relação entre a condutibilidade térmica 

e a velocidade dos ultra-sons antes e depois dos ciclos 
gelo/degelo 

Figura 4.29 - Relação entre a condutibilidade térmica e 

a resistência à compressão antes e após os ciclos 
gelo/degelo 

iv) Módulo de elasticidade dinâmico 

O módulo de elasticidade permite avaliar a deformabilidade das argamassas resultantes da 

fissuração interna fruto da expansão e retração dos ciclos gelo/degelo. Quanto menor o módulo de 

elasticidade maior será a deformabilidade das argamassas. O valor do coeficiente de Poisson (v) 

registado, antes e depois dos ciclos gelo / degelo, é igual a 0,3 em todas as argamassas. Na Tabela 

4.17 apresentam-se os valores do módulo de elasticidade dinâmico. No anexo A13 encontram-se os 

valores do módulo de elasticidade ao longo dos ciclos. 

Tabela 4.17 – Valores do módulo de elasticidade dinâmico 

Argamassa 
Agregado/ % adição 

(em volume) 

Ed antes do 
gelo / degelo 

(MPa) 

Ed depois do 
gelo / degelo 

(MPa) 

AREF - 13536 11884 

BGC 
100% Granulado de 

cortiça 
304 322 

CAG 100% Aerogel 449 496 

DEPS 
100% Granulado de 

EPS 
1344 769 

Legenda: Ed – módulo de elasticidade dinâmico 
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A argamassa AREF apresenta valores bastantes superiores aos das argamassas com agregados leves 

e isolantes. Como tal, optou-se por não colocar a sua curva ao longo dos ciclos na Figura 4.32 

comparando apenas o comportamento das restantes argamassas.  

 

Figura 4.30 - Variação do moódulo de elasticidade dinâmico ao fim dos 20 ciclos gelo/degelo 

A argamassa de referência após os 20 ciclos gelo/degelo diminui em 12,2% o seu valor inicial do 

módulo de elasticidade dinâmico (Figura 4.31). 

 
Figura 4.31 – Módulo de elasticidade ao longo dos ciclos das argamassas com agregados leves e isolantes 

Através da Figura 4.31 é possível observar o desenvolvimento das argamassas ao longo dos 20 

ciclos. Em relação ao módulo de elasticidade da argamassa BGC, este não sofre grandes variações de 

valor ao longo dos ciclos, aumento apenas em cerca de 5,9% o seu valor inicial. A argamassa CAG 

apresenta um comportamento semelhante, aumentando em 10,5%, passando de 449 MPa para 494 

MPa.  

Por outro lado, a argamassa DEPS, após os cinco ciclos, sofre uma redução significativa de valor, 

passando de 1344 MPa para 980 MPa. Nos restantes ciclos, continua a diminuir atingindo os 769 

MPa ao fim dos 20 ciclos, diminuindo em cerca de 42,8 % o valor de módulo de elasticidade inicial. 

Nas Figura 4.32 e Figura 4.33 é possível ver a aparência dos provetes antes e imediatamente depois 

dos ciclos gelo/degelo. Por observação, é possível verificar que as argamassas que sofreram mais 

degradação foram as argamassas BGC e CAG.  
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Figura 4.32 – Provetes prismáticos reduzidos aos 28 

dias de idade 
Figura 4.33 – Provetes prismáticos após os ciclos gelo 

/ degelo 

Lourenço (2010) estudou argamassas de cal aérea com adição de EPS e cortiça e os valores do 

módulo de elasticidade dinâmico diminuíram após os ciclos gelo / degelo, tal como a argamassa D 

EPS. 

Pela Figura 4.34 verificam-se correlações elevadas entre a resistência à compressão e o módulo de 

elasticidade dinâmico antes dos ciclos (R2=0,76). O mesmo não se traduz após os ciclos gelo/degelo. 

As argamassas mais resistentes têm uma capacidade de deformação menor e, como tal, módulos de 

elasticidade maiores.  

Desta forma, após os 20 ciclos gelo / degelo, apenas a argamassa DEPS apresenta um 

comportamento diferente em relação às restantes argamassas. O módulo de elasticidade diminui 

consideravelmente e a resistência à compressão aumenta, diminuindo desta forma a correlação entre 

os dois parâmetros (R2=0,49).  

 

Figura 4.34 - Relação entre a resistência à compressão e o módulo de elasticidade dinâmico 

v) Variação ponderal 

A variação de massa das argamassas foi medida através da média dos três provetes prismáticos 

referentes a cada argamassa como se pode ver nas Figuras 4.35 a 4.38. 
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Figura 4.35 - Provetes 

prismáticos AREF 
Figura 4.36 - Provetes 

prismáticos BGC 
Figura 4.37 - Provetes 

prismáticos CAG 

Figura 4.38 - Provetes 

prismáticos DEPS 

Na Tabela 4.18 encontram-se presentes os valores médios da variação de massa, mostrando uma 

uniformidade do comportamento das argamassas em relação aos ciclos gelo/degelo. No anexo A13 

encontram-se os resultados individuais de cada argamassa. 

Tabela 4.18 - Resultados da variação de massa aos ciclos gelo/degelo 

Argamassa 
Agregado/ % adição 

(em volume) 
Massa antes do gelo 

/ degelo (g) 
DP 
(g) 

CV 
(%) 

Massa depois do 
gelo / degelo (g) 

DP 
(g) 

CV 
(%) 

AREF - 227.19 2.36 1.1 220.24 2.47 1 

BGC 
100% Granulado de 

cortiça 
58.72 1.69 3 54.75 1.70 3 

CAG 100% Aerogel 55.52 2.91 5 47.46 3.21 7 

DEPS 
100% Granulado de 

EPS 
60.05 1.12 2 56.97 1.06 2 

Legenda: DP – desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 

No início da metodologia, logo após o primeiro ciclo, quer a argamassa de referência quer as 

argamassas com agregados leves e isolantes sofrem uma redução de massa perdendo massa nos 

ciclos seguintes. A argamassa AREF é a argamassa que sofre uma menor variação, apenas 1,61% da 

sua massa inicial enquanto as BGC, CAG e DEPS reduziram, respetivamente, 3,6%, 3,9% e 4,3%. 

 

Figura 4.39 - Valores da massa ao longo dos 20 ciclos de gelo / degelo 
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A Figura 4.39 demonstra o comportamento ao longo dos ciclos gelo / degelo das argamassas 

produzidas. Decorridos os 20 ciclos gelo/degelo, a argamassa que apresenta uma maior perda de 

massa é a argamassa CAG, reduzindo em 14,5 % o valor da sua massa inicial. Por outro lado, a 

argamassa com menor perda de massa é a argamassa AREF, reduzindo em 3,1 % a sua massa inicial. 

As restantes argamassas com agregados leves e isolantes obtiveram valores semelhantes aos da 

argamassa de referência, tendo a argamassa BGC sofrido uma redução de 6,8 % enquanto a 

argamassa DEPS 5,1 % das suas massas iniciais.  

Botas (2009) estudou argamassas com cal aérea, cal hidráulica, cal aérea mais cimento e 

argamassas de cal de ambos os tipos com introdutores de ar e, após 20 ciclos gelo / degelo houve 

redução de massa em todos os provetes de cada argamassa. Também Lourenço (2010) estudou 

argamassas de cal aérea com adição de EPS e cortiça e obteve reduções de massa após o gelo / 

degelo. Nas Figuras 4.40 a 4.43 exemplificam-se cada provete de argamassa após serem sujeitos 

aos ciclos gelo / degelo. 

 

 

Figura 4.40 – Provete AREF após os 20 ciclos gelo / 

degelo 
Figura 4.41 – Provete BGC após os 20 ciclos gelo / 

degelo 

  

Figura 4.42 – Provete CAG após os 20 ciclos gelo / 

degelo 
Figura 4.43 – Provete DEPS após os 20 ciclos gelo / 

degelo 

4.4. Síntese do capítulo 

Na Fase 2 desta dissertação foram avaliadas três argamassas com 100% de substituição de areia por 

agregado leve e isolante (granulado de cortiça, aerogel sílica e EPS) e uma argamassa de referência 

com areia aos ciclos gelo / degelo e envelhecimento acelerado. 

Verifica-se que a introdução de agregados leves e isolantes altera o comportamento físico e 

mecânico das argamassas. As argamassas antes de ensaios de envelhecimento apresentam massas 

volúmicas, velocidade das ondas ultra-sónicas, módulo de elasticidade dinâmico e resistência à 

compressão bastante inferiores à argamassa de referência, ou seja, são argamassas menos 
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compactas e com maior capacidade de deformação. O coeficiente de condutibilidade térmica foi 

bastante mais reduzido, o que indica que são argamassas com comportamento térmico melhorado. 

Após o envelhecimento acelerado, quanto à velocidade das ondas ultra-sónicas, verifica-se um 

incremento de velocidade pouco significativo na argamassa CAG (7,3 %) e D EPS (4,8 %), enquanto as 

restantes argamassas mantêm as suas características semelhantes aos 28 dias. Em relação ao 

coeficiente de condutibilidade térmica houve alterações pouco significativas, à exceção da argamassa 

AREF, que apresenta uma diferença em relação ao valor inicial (79,7%), aumentando o seu coeficiente 

de condutibilidade térmica, piorando assim o seu desempenho térmico. No que toca à resistência à 

compressão, a argamassa de referência é a que regista uma maior alteração de valor, cerca de 

16,6% inferior ao valor inicialmente ensaiado. Pelo contrário, as argamassas com agregados leves e 

isolantes aumentam o seu valor, sendo a argamassa (DEPS) a que regista maior alteração de valor 

(10,9 %). 

Na Tabela 4.19 encontram-se sintetizados os resultados obtidos em todos os ensaios realizados, 

antes e após o envelhecimento acelerado. Como é possível observar, os ciclos climáticos calor /gelo 

e gelo / degelo demonstram ter pouca influência no comportamento das argamassas de agregados 

leves e isolantes, com exceção para o ensaio de condutibilidade térmica, onde apenas a argamassa 

CAG mantém as suas propriedades. Por outro lado, a argamassa de referência altera 

significativamente os seus valores após o envelhecimento acelerado, ao nível do coeficiente de 

condutibilidade térmica e de resistência à compressão. 

Tabela 4.19 - Síntese das alterações dos ensaios da metodologia envelhecimento acelerado 

Envelhecimento acelerado 

Ensaio AREF BGC CAG DEPS 

Ultra-Sons - método direto ↔ 1,8 % ↔ 2,1 % ↔ 7,3 % ↔ 4,8 % 

Coeficiente de condutibilidade térmica ↘ 79,7 % ↘ 25 % ↔ 4,6 % ↘ 18,2 % 

Resistência à compressão ↘ 16,6 % ↔ 6,8 % ↔ 2,4 % ↗ 10,9 % 

Variação ponderal ↔ 4,6 % ↗ 28,8 % ↗ 13,2 % ↗ 15,1 % 

Legenda:  

Verde - Traduz uma melhoria de desempenho da argamassa; 

Vermelho - indica que a argamassa apresenta um pior desempenho que inicialmente (superior a 10 %); 

Laranja - indica que a argamassa apresenta um desempenho semelhante ao inicial (inferior a 10 %); 

Nos ciclos gelo / degelo, em comparação com os ciclos de envelhecimento acelerado, as argamassas 

apresentam comportamentos diferentes. Quanto à velocidade das ondas ultra-sónicas as argamassas 

sofrem um ligeiro descréscimo pouco significativo (inferior a 10%). Tal como aconteceu no 

envelhecimento acelerado, a argamassa CAG é a que regista uma melhoria no seu comportamento 

térmico, baixando o seu valor de coeficiente de condutibilidade térmica. De igual maneira, a 

resistência à compressão das argamassa BGC e DEPS aumenta após os ciclos, respectivamente, 14,3 

% e 19,1 %. Quanto ao módulo de elasticidade dinâmico, a argamassa AREF e a argamassa DEPS, 
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diminuem o seu valor, tornando desta forma a argamassa mais resistente e mais compacta. Em 

suma, os ciclos gelo / degelo demonstram ter pouca influência tanto nas argamassas com agregados 

leves e isolantes como na argamassa de referência.Na Tabela 4.20 estão sintetizados os resultados 

obtidos em todos os ensaios realizados, antes e após o gelo / degelo. 

Tabela 4.20 – Síntese das alterações dos ensaios da metodologia gelo/degelo 

Gelo/degelo 

Ensaio AREF BGC CAG DEPS 

Módulo de elasticidade dinâmico ↘ 12,2 % ↔ 5,9 % ↗ 10,5 % ↘ 42,8 % 

Ultra-Sons - método direto ↔ 1,6 % ↔ 3,5 % ↔ 4,5 % ↔ 7,2 % 

Coeficiente de condutibilidade térmica ↔ 0,2 % ↔ 2,3 % ↔ 5,8 % ↔ 3,0 % 

Resistência à compressão ↔ 2,4 % ↗ 14,3 % ↔ 1,4 % ↗ 19,1 % 

Variação ponderal ↔ 3,1 % ↔ 6,8 % ↘ 14,5 % ↔ 5,1 % 

Legenda:  

Verde - Traduz uma melhoria de desempenho da argamassa; 

Vermelho - indica que a argamassa apresenta um pior desempenho que inicialmente (superior a 10 %); 

Laranja - indica que a argamassa apresenta um desempenho semelhante ao inicial (inferior a 10 %). 

 

Nas Tabelas 4.21 e 4.22 encontram-se sintetizados os resultados das duas metodologias.
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Tabela 4.21 – Síntese dos resultados da análise das argamassas produzidas nos ciclos de envelhecimento acelerado 

Envelhecimento acelerado 

Argamassa 
Agregado/ % 
adição (em 

volume) 

Relação 
a/c 

MV 
(kg/m3) 

Espalhamento 
médio (mm) 

Rc média 
antes do 
EA (MPa) 

Rc média 
depois do 
EA (MPa) 

Velocidade 
média 

antes do 
EA (µs) 

Velocidade 
média 

depois do 
EA (µs)) 

λ  antes do 
EA 

(W/(m.K)) 

λ  depois 
do EA 

(W/(m.K)) 

Massa 
antes 
do EA 

(g) 

Massa 
depois 
do EA 

(g) 

AREF - 1,00 1893 181 17.81 14.86 1986 1951 1.18 2.12 232.46 243.07 

BGC 
100% 

Granulado de 
cortiça 

0,79 508 147 1.18 1.26 915 934 0.08 0.1 56.89 73.26 

CAG 100% Aerogel 0,63 607 135 0.83 0.85 908 974 0.07 0.07 57.13 64.66 

DEPS 
100% 

Granulado de 
EPS 

0,63 432 165 2.11 2.34 1192 1249 0.11 0.13 59.87 68.91 

Tabela 4.22 – Síntese dos resultados da análise das argamassas produzidas nos ciclos gelo / degelo 

Gelo / degelo 

Argamassa 
Agregado/ % 
adição (em 

volume) 

Ed antes 
do gelo / 
degelo 
(MPa) 

Ed depois 
do gelo / 
degelo 
(MPa) 

Rc média 
antes do 

gelo / 
degelo 
(MPa) 

Rc média 
depois do 

gelo / 
degelo 
(MPa) 

Velocidade 
média antes do 

gelo / degelo 
(µs) 

Velocidade 
média depois 

do gelo / 
degelo (µs) 

λ  antes do 
gelo / 

degelo 
(W/(m.K)) 

λ  depois do 
gelo / degelo 

(W/(m.K)) 

Massa 
antes do 

gelo / 
degelo (g) 

Massa 
depois do 

gelo / 
degelo (g) 

AREF - 13536 11884 19.42 18.96 1909 1879 1.51 1.51 227.19 220.24 

BGC 
100% 

Granulado de 
cortiça 

304 322 1.26 1.44 870 840 0.08 0.08 58.72 54.75 

CAG 100% Aerogel 449 496 0.72 0.73 890 850 0.08 0.07 55.52 47.46 

DEPS 
100% 

Granulado de 
EPS 

1344 769 2.15 2.56 1220 1132 0.10 0.10 60.05 56.97 



73 
 

5. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

5.1. Considerações finais 

Esta dissertação teve como objetivo avaliar a durabilidade das argamassas com diferentes agregados 

leves e isolantes. Por conseguinte, foram realizados vários ensaios laboratoriais, divididos em duas 

metodologias distintas: envelhecimento acelerado com ciclos higrotérmicos e gelo / degelo. Foram 

analisadas no estado fresco, a consistência ao espalhamento e a massa volúmica aparente, e no 

estado endurecido, velocidade das ondas ultra-sónicas, módulo de elasticidade dinâmico, resistência 

à compressão, o coeficiente de condutibilidade térmica e, por fim, a variação ponderal. Desta 

maneira, tendo em conta o trabalho desenvolvido em laboratório, as conclusões desta campanha 

experimental são apresentadas de seguida. 

5.2. Conclusões gerais 

De uma maneira geral, o comportamento físico e mecânico das argamassas em estudo foi 

significativamente influenciado pela incorporação de agregados leves e isolantes, como também pela 

utilização de adjuvantes (tensioativos, éter de celulose e resina em pó).  

Numa primeira análise, é possível verificar que as argamassas produzidas com agregados leves e 

isolantes (granulado de cortiça, aerogel de sílica e EPS) sofrem melhorias significativas ao nível do 

desempenho térmico, podendo ser classificadas como argamassas térmicas segundo a norma EN 

998-1 (CEN,2010), com o coeficiente de condutibilidade térmica inferior a 0,20 W/m.K. As 

argamassas registam valores entre 400 e 700 kg/m3, sendo classificadas, pela mesma norma, como 

argamassas leves, visto que apresentam massas volúmicas aparentes inferiores a 1300 kg/m3. A 

argamassa de referência, argamassa cimentícia de areia sem a adição de adjuvantes, regista 

condutibilidades térmicas entre cerca de 1,10 e 1,60 W/m.K e massas volúmicas na ordem dos 1800 

a 2000 kg/m3. 

Ainda segundo a norma EN 998-1 (CEN,2010), as argamassas térmicas apresentam uma resistência 

à compressão compreendida entre os 0,4 e 5 MPa, sendo, desta forma, classificadas como CS I e CS 

II. Nesta campanha experimental, as resistências à compressão, aos 28 dias, obtiveram valores entre 

0,7 e 2,20 MPa, pelo que se verifica que o comportamento mecânico das argamassas é afetado pela 

substituição do agregado leve e isolante pela areia. Também os adjuvantes introduzidos nas 

composições das argamassas térmicas, nomeadamente os introdutores de ar, introduzem vazios na 

mistura, diminuindo, por conseguinte, a sua resistência mecânica. 

Em relação ao módulo de elasticidade dinâmico, aos 28 dias, as argamassas com agregados leves e 

isolantes registam valores bastante inferiores à argamassa de referência e como tal, são argamassas 

que apresentam uma maior capacidade de deformação, menos compactas e estando menos sujeitas 

a fenómenos de fendilhação (Ed ≤ 10000MPa, segundo o relatório 427/05 do LNEC (2005)). A 

velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas também sofre uma diminuição comparativamente 

com a argamassa de referência, registando valores na ordem dos 800 e 1300 m/s.  
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Quando sujeitas às metodologias envelhecimento acelerado (8 ciclos calor / gelo e 8 ciclos gelo / 

degelo), as características das argamassas com agregados leves e isolantes e a argamassa de 

referência sofrem, como era esperado, alterações nas suas propriedades. 

Primeiramente, após os ciclos de envelhecimento acelerado, as argamassas com agregados leves e 

isolantes aumentam a sua velocidade das ondas ultra-sónicas, apresentando valores entre 40 a 55% 

inferiores à de referência. Relacionando estes valores com as massas volúmicas das argamassas, 

verifica-se a influência da massa volúmica dos agregados isolantes e da incorporação dos 

adjuvantes, aumentando, desta forma, os vazios na sua composição. No que se refere à resistência à 

compressão, as argamassas com agregados leves e isolantes aumentam os seus valores (entre 2,4% 

a 10,9%), enquanto a argamassa de referência diminui (cerca de16,6%).  

Em relação ao coeficiente de condutibilidade térmica, todas as argamassas com agregados leves e 

isolantes apresentam melhores coeficientes de condutibilidade térmica que a argamassa de 

referência, que piora bastante mais que as anteriores, após os ciclos. 

De igual modo, após os ciclos gelo / degelo, também as argamassas em estudo sofreram alterações. 

Relativamente ao comportamento mecânico das argamassas, nomeadamente, a resistência à 

compressão, aumentou após os ciclos gelo / degelo nas argamassas com agregados leves, enquanto 

na argamassa de referência diminuiu. Por outro lado, a velocidade de propagação das ondas ultra-

sónicas não sofreu alterações significativas nas argamassas estudadas. Como tal, as argamassas 

com agregados leves e isolantes mantêm melhores valores de velocidade em relação à de referência. 

Em relação ao módulo de elasticidade dinâmico as argamassas com agregados leves e isolantes 

comportam-se de maneira diferente. A argamassa de granulado de cortiça e a de aerogel supercrítico 

aumenta o seu valor em relação aos 28 dias, enquanto a argamassa de EPS tem um comportamento 

semelhante à de referência, aumentando o seu valor.  

Por fim, as argamassas sofrem degradação ao longo dos ciclos gelo / degelo, sendo a sua massa 

inferior à inicial. Por outro lado, nos ciclos de envelhecimento artificial, o valor da massa aumenta em 

todas as argamassas.  

Na Tabela 5.1 são apresentados os resultados dos ensaios realizados e é feita uma avaliação do 

desempenho das argamassas com agregados leves e isolantes, por comparação com a argamassa 

de referência. 
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Tabela 5.1 – Comparação do desempenho das argamassas com agregados leves e isolantes com a argamassa 

de referência 

Metodologia Ensaio AREF BGC CAG DEPS 

Envelheci
mento 

acelerado 

Aos 28 dias 

Ultra-sons - método 
direto (m/s) 

1986 915 
↘ 

908 
↘ 

1192 
↘ 

- 54% - 54% - 40% 

Resistência à 
compressão (MPa) 

17,81 1,18 
↘ 

0,83 
↘ 

2,11 
↘ 

- 93% - 95% - 88% 

Coeficiente de 
condutibilidade 

térmica (W/(m.K)) 
1,18 0,08 

↘ 
0,07 

↘ 
0,11 

↘ 

- 93% - 94% - 91% 

Variação ponderal 
(g) 

232,46 56,89 
↘ 

57,13 
↘ 

59,87 
↘ 

- 76% - 75% - 74% 

Após o 
envelhecime

nto 
acelerado 

Ultra-sons - método 
direto (m/s) 

1951 934 ↘ 974 ↘ 1249 ↘ 

- 52% - 50% - 36% 

Resistência à 
compressão (MPa) 

14,86 1,26 
↘ 

0,85 
↘ 

2,34 
↘ 

- 92% - 94% - 84% 

Coeficiente de 
condutibilidade 

térmica (W/(m.K)) 
2,12 0,10 

↘ 
0,07 

↘ 
0,13 

↘ 

- 95% - 97% - 94% 

Variação ponderal 
(g) 

243,07 73,26 
↘ 

64,66 
↘ 

68,91 
↘ 

- 70% - 73% - 72% 

Gelo / 
degelo 

Aos 28 dias 

Ultra-sons - método 
direto (m/s) 

1909 870 
↘ 

890 
↘ 

1220 
↘ 

- 54% - 53% - 36% 

Resistência à 
compressão (MPa) 

19,42 1,26 
↘ 

0,72 
↘ 

2,15 
↘ 

- 94% - 96% - 89% 

Coeficiente de 
condutibilidade 

térmica (W/(m.K)) 
1,51 0,08 

↘ 
0,08 

↘ 
0,10 

↘ 

- 95% - 95% - 93% 

Módulo de 
elasticidade 

dinâmico (MPa) 
13536 304 

↘ 
449 

↘ 
1344 

↘ 

- 98% - 97% - 90% 

Variação ponderal 
(g) 

227,19 58,72 
↘ 

55,52 
↘ 

60,05 
↘ 

- 74% - 76% - 74% 

Após o gelo / 
degelo 

Ultra-sons - método 
direto (m/s) 

1879 840 
↘ 

850 
↘ 

1132 
↘ 

- 55% - 55% - 40% 

Resistência à 
compressão (MPa) 

18,96 1,44 
↘ 

0,73 
↘ 

2,56 
↘ 

- 92% - 96% - 86% 

Coeficiente de 
condutibilidade 

térmica (W/(m.K)) 
1,51 0,08 

↘ 
0,07 

↘ 
0,10 

↘ 

- 95% - 95% - 93% 

Módulo de 
elasticidade 

dinâmico (MPa) 
11884 322 

↘ 
496 

↘ 
769 

↘ 

- 97% - 96% - 94% 

Variação ponderal 
(g) 

220,24 54,75 
↘ 

47,46 
↘ 

56,97 
↘ 

- 75% - 79% - 74% 

 

De uma maneira geral, e face aos resultados obtidos e a título conclusivo, as argamassas estudadas 

nesta dissertação são adequadas para a realização de revestimento de paredes interiores e 

exteriores, de isolamento térmico, através de uma escolha cuidadosa dos agregados e adjuvantes 

que a constituem. Apresentam melhorias nas características das argamassas adequadas para o 
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isolamento de revestimentos de paredes novas ou paredes para reabilitar, uma vez que apresentam 

baixos valores de coeficientes de condutibilidade térmica após os ciclos gelo / degelo e 

envelhecimento artificial, eficazes no combate às pontes térmicas, contribuindo para a prevenção e 

durabilidade da construção.  

Em suma, os objetivos da dissertação foram cumpridos, uma vez que as argamassas com agregados 

leves e isolantes apresentam comportamento distinto e melhorado tendo em conta as duas 

metodologias estudadas e em comparação com a argamassa de referência. No entanto, estes 

resultados realçam a necessidade de continuar a estudar a durabilidade destas argamassas com 

agregados leves e isolantes noutras propriedades que ficaram por estudar, com o objetivo de tornar 

possível a sua aplicação em argamassas correntes enquanto substitutos da areia. 

5.3. Propostas de desenvolvimentos futuros 

Uma vez que se trata de um tema muito recente na indústria da construção, torna-se necessário 

desenvolver novos estudos que consigam promover o conhecimento científico das argamassas com 

agregados leves e isolantes e, desta forma, contribuir para a sustentabilidade no sector da construção 

civil. Neste sentido, e com o intuito de dar continuidade ao estudo desenvolvido neste trabalho são 

apresentadas algumas sugestões de estudos futuros que se considera terem um elevado potencial de 

desenvolvimento:  

• realizar ensaios de permeabilidade ao vapor de água, aderência ao suporte e absorção de 

água por capilaridade após a metodologia de envelhecimento acelerado; 

• avaliação da durabilidade das argamassas, pela realização de ensaios complementares aos 

efetuados nesta dissertação (ataque de cloretos e ataque de sulfatos); 

• introdução de hidrófugos nas argamassas estudadas, de modo a melhorar o seu 

comportamento à água; 

• Utilização de outros agregados leves e isolantes, como a argila expandida ou PCM (phase 

change materials); 

• Utilização de outro tipo de ligante, por exemplo, a cal, com diferentes traços e relações a/c; 

• Simulação numérica: higrotérmica e termomecânica. 
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Anexo A1 – Resistência à compressão (Fase 1) 

Tabela A1.1 - Resultados individuais de resistência à compressão antes e depois dos ciclos gelo / degelo (Fase 1) 

Argamassa Provete Rc inicial (MPa) Rc média (MPa) DP (MPa) CV (%) Rc após os ciclos gelo / degelo Rc média (MPa) DP (MPa) CV (%) 

CI100AG 

P.2.3① 1.16 

0.98 0.15 15.47 

0.77 

0.76 0.02 1.99 P.2.3② 0.98 0.74 

P.2.3③ 0.79 - 

CI60AG20GC
15AE5P 

1.1 3.22 

3.15 0.05 1.73 

3.13 

2.86 0.20 6.97 1.2 3.13 2.81 

1.3 3.09 2.65 

CI100AG * 

②.1 1.39 

1.36 0.03 2.11 

1.14 

0.99 0.15 15.15 ②.2 1.32 0.84 

②.3 1.36 - 

CI60AG20GC
15AE5P 

P1.4.1 1.77 

1.75 0.18 10.03 

1.51 

2.10 0.42 20.08 P1.4.2 1.96 2.32 

P.1.4.3 1.53 2.47 

CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 

P2.① 0.64 

0.61 0.02 3.54 

- 

- - - P2.② 0.59 - 

P2.③ 0.60 - 

CI60AGs20GC
15AE5P 

P.1.① 1.02 

1.06 0.03 3.12 

1.94 

2.09 0.12 5.51 P.1.② 1.05 2.22 

P.1.③ 1.10 2.11 

Legenda: Rc – resistência à compressão; DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 
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Anexo A2 – Velocidade de propagação de ondas ultra-sónicas (Fase 1) 

Tabela A2.1 - Resultados individuais da velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas nos ciclos gelo / degelo (Fase 1) 

 

 

 

 

Argamassa Provete 

Velocidade das ondas ultra-sónicas ao longo dos ciclos gelo / degelo [m/s] 

Seco 
1º 

Ciclo 

2º 

Ciclo 

3º 

Ciclo 

4º 

Ciclo 

5º 

Ciclo 

6º 

Ciclo 

7º 

Ciclo 

8º 

Ciclo 

9º 

Ciclo 

10º 

Ciclo 

11º 

Ciclo 

12º 

Ciclo 

13º 

Ciclo 

14º 

Ciclo 

15º 

Ciclo 

16º 

Ciclo 

17º 

Ciclo 

18º 

Ciclo 

19º 

Ciclo 

20º 

Ciclo 

CI100AG 

P.2.3① 1459 1636 1637 1640 1610 1555 1534 1506 1431 1349 1350 1279 1282 1273 1203 1275 1263 1259 1296 1289 1253 

P.2.3② 1508 1588 1597 1650 1609 1532 1464 1454 1371 1324 1313 1282 1299 1268 1251 1282 1283 1299 1288 1275 1262 

P.2.3③ 1446 1655 1666 1654 1606 1562 1515 1437 1422 1350 1345 1307 1314 1277 1279 1281 1246 1293 1320 1289 - 

CI60AG20GC
15AE5P 

1.1 1707 1819 1866 1875 1778 1692 1664 1599 1534 1514 1482 1423 1426 1396 1411 1409 1325 1358 1379 1351 1314 

1.2 1701 1815 1858 1875 1836 1729 1676 1643 1553 1506 1497 1455 1416 1369 1396 1384 1338 1334 1373 1338 1312 

1.3 1743 1786 1820 1862 1740 1686 1622 1605 1525 1474 1472 1428 1392 1355 1366 1347 1323 1314 1337 1304 1296 

CI100AG * 

②.1 1515 1675 1678 1734 1633 1608 1578 1547 1477 1423 1403 1329 1362 1305 1292 1304 1282 1285 1330 1294 1262 

②.2 1554 1669 1647 1712 1660 1622 1596 1499 1455 1420 1391 1377 1391 1346 1347 1289 1273 1276 1338 1309 1269 

②.3 1598 1620 1631 1682 1640 1564 1503 1486 1425 1361 1355 1361 1335 1321 1320 1262 1281 1247 1292 1255 - 

CI60AG20GC
15AE5P 

P1.4.1 1723 1869 1848 1920 1887 1868 1791 1727 1708 1670 1661 1638 1622 1626 1609 1577 1565 1580 1568 1519 1501 

P1.4.2 1698 1903 1897 1925 1932 1900 1858 1781 1733 1682 1673 1653 1622 1601 1597 1590 1507 1575 1590 1570 1517 

P.1.4.3 1703 1883 1896 1945 1941 1880 1911 1800 1779 1684 1709 1644 1598 1577 1604 1571 1576 1642 1609 1542 1565 

CI50CV50
60AGs20GC

15A

E5P 

P2.① 569 489 289 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

P2.② 605 471 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

P2.③ 583 514 341 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CI60AGs20GC
15AE5P 

P.1.① 809 939 1011 966 943 953 921 922 907 908 908 888 907 895 889 894 871 892 921 894 901 

P.1.② 835 1027 1082 1052 1003 1016 989 933 917 917 923 912 933 949 882 924 927 940 954 958 960 

P.1.③ 757 1018 1095 955 1047 1049 1075 929 917 896 905 898 921 901 908 922 924 930 928 944 892 
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Anexo A3 – Variação ponderal (Fase 1) 

Tabela A3.1 - Resultados individuais da massa nos ciclos gelo / degelo (Fase 1) 

 

 

 

Anexo A4 – Módulo de elasticidade dinâmico (Fase 1) 

Tabela A4.1 - Resultados individuais do módulo de elasticidade dinâmico nos ciclos gelo / degelo (Fase 1) 

Argamassa 

Módulo de elasticidade dinâmico (MPa) 

Inicial 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
4º 

Ciclo 
5º 

Ciclo 
6º 

Ciclo 
7º 

Ciclo 
8º 

Ciclo 
9º 

Ciclo 
10º 

Ciclo 
11º 

Ciclo 
12º 

Ciclo 
13º 

Ciclo 
14º 

Ciclo 
15º 

Ciclo 
16º 

Ciclo 
17º 

Ciclo 
18º 

Ciclo 
19º 

Ciclo 
20º Ciclo 

CI100AG (1) 768 928 946 1077 1059 1042 1002 887 856 844 999 912 906 978 986 950 946 921 907 905 902 

CI60AG20GC
15AE5P 

(2) 976 1605 1630 1823 1776 1771 1710 1507 1432 1410 1407 1371 1310 1302 1294 1280 1260 1249 1249 1248 1184 

CI50CV50
60AGs20GC

15AE5P 
(3) 168 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

CI60AGs20GC
15AE5P 

(3) 414 395 350 301 261 257 240 187 161 142 181 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

Argamas
sa 

Variação média da Massa (g) 

Inicial 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
4º 

Ciclo 
5º 

Ciclo 
6º 

Ciclo 
7º 

Ciclo 
8º 

Ciclo 
9º 

Ciclo 
10º 

Ciclo 
11º 

Ciclo 
12º 

Ciclo 
13º 

Ciclo 
14º 

Ciclo 
15º 

Ciclo 
16º 

Ciclo 
17º 

Ciclo 
18º 

Ciclo 
19º 

Ciclo 
20º 

Ciclo 

CI100AG 52.28 57.44 58.88 56.43 55.69 55.99 56.87 53.69 53.82 53.76 53.97 54.19 54.00 54.12 54.56 54.72 54.52 54.67 54.81 55.01 55.41 

CI60AG20GC

15AE5P 
66.46 78.96 80.03 74.09 72.77 72.86 73.18 67.38 67.62 67.70 67.93 68.16 67.83 68.02 68.53 68.60 68.48 68.60 68.60 68.56 68.80 

CI100AG * 56.08 61.86 64.81 60.95 59.99 60.14 60.76 57.52 57.66 57.75 58.12 58.41 58.37 58.63 59.20 59.42 59.42 59.69 59.80 59.56 59.88 

CI60AG20GC

15AE5P 
65.93 73.61 77.48 72.56 71.17 71.99 72.27 68.09 68.34 68.59 69.04 69.39 69.35 69.73 70.41 70.65 70.66 71.00 71.15 71.29 71.82 

CI50CV50
6

0AGs20GC
15A

E5P 
75.89 80.73 80.81 64.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CI60AGs20G

C
15AE5P 

80.84 94.39 97.87 90.69 88.24 89.84 89.68 80.40 80.23 79.90 79.87 79.88 79.24 79.20 79.40 79.23 78.78 78.67 78.34 78.13 77.96 
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Anexo A5 – Massa volúmica aparente no estado fresco (Fase 2) 

Tabela A5.1 - Resultados individuais da massa volúmica aparente (Fase 2) 

Argamassas  Ligante 
Agregado/ % adição (em 

volume) 
Adições / 

Adjuvantes 
Massa volúmica 

(kg/m3) 
DP 

(kg/m3) 
CV 
(%) 

AREF 

CEM II B/L 
32,5 N 

- Não 

1882 

10.53 0.56 1889 

1907 

BGC 100% Granulado de cortiça Sim 

495 

13.02 2.56 526 

504 

CAG 100% Aerogel Sim 

610 

9.18 1.51 595 

617 

DEPS 100% Granulado de EPS Sim 

413 

15.97 3.70 452 

430 

Legenda: DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 

 

Anexo A6 – Consistência por espalhamento (Fase 2) 

Tabela A6.1 - Resultados individuais da consistência por espalhamento das argamassas produzidas 

Argamassas  Relação a/c Di (mm) Espalhamento médio (mm) DP (mm) CV (%) 

AREF 1,00 

182 

181 0.82 0.45 181 

180 

BGC 0,79 

146 

147 1.25 0.85 149 

147 

CAG 0,63 

135 

135 1.25 0.92 137 

134 

DEPS 0,63 

165 

165 0.47 0.29 166 

165 

Legenda: Di – diâmetros do espalhamento; DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 

 



F 
 

Anexo A5 – Massa volúmica aparente no estado fresco (Fase 2) 

Tabela A5.1 - Resultados individuais da massa volúmica aparente (Fase 2) 

Argamassas  Ligante 
Agregado/ % adição (em 

volume) 
Adições / 

Adjuvantes 
Massa volúmica 

(kg/m3) 
DP 

(kg/m3) 
CV 
(%) 

AREF 

CEM II B/L 
32,5 N 

- Não 

1882 

10.53 0.56 1889 

1907 

BGC 100% Granulado de cortiça Sim 

495 

13.02 2.56 526 

504 

CAG 100% Aerogel Sim 

610 

9.18 1.51 595 

617 

DEPS 100% Granulado de EPS Sim 

413 

15.97 3.70 452 

430 

Legenda: DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 

 

Anexo A6 – Consistência por espalhamento (Fase 2) 

Tabela A6.1 - Resultados individuais da consistência por espalhamento das argamassas produzidas 

Argamassas  Relação a/c Di (mm) Espalhamento médio (mm) DP (mm) CV (%) 

AREF 1,00 

182 

181 0.82 0.45 181 

180 

BGC 0,79 

146 

147 1.25 0.85 149 

147 

CAG 0,63 

135 

135 1.25 0.92 137 

134 

DEPS 0,63 

165 

165 0.47 0.29 166 

165 

Legenda: Di – diâmetros do espalhamento; DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 
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Anexo A7 – Massa volúmica aparente no estado endurecido  

Tabela A1.1 - Resultados individuais da massa volúmica aparente (Fase 2) 

Argamassas  Ligante 
Agregado/ % adição (em 

volume) 
Adições / 

Adjuvantes 
Massa volúmica 

(kg/m3) 
DP 

(kg/m3) 
CV 
(%) 

AREF 

CEM II B/L 
32,5 N 

- Não 

1782 

31,00 1,70 1828 

1858 

BGC 100% Granulado de cortiça Sim 

437 

6,81 1,54 439 

452 

CAG 100% Aerogel Sim 

438 

22,67 5,18 466 

410 

DEPS 100% Granulado de EPS Sim 

446 

17,64 3,85 446 

483 

Legenda: DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 

 

Anexo A8 – Resistência à compressão - EA (Fase 2) 

Tabela A7.1 - Resultados individuais da resistência à compressão das argamassas produzidas 

Argamassa 
Agregado/ % 
adição (em 

volume) 

Rc antes 
do EA 
(MPa) 

Rc média 
antes do 
EA (MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

Rc depois 
do EA 
(MPa) 

Rc média 
depois do 
EA (MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

AREF - 

20.44 

17.81 1.89 10.62 

17.77 

14.86 2.19 14.70 16.07 14.32 

16.92 12.50 

BGC 
100% 

Granulado de 
cortiça 

1.15 

1.18 0.05 4.46 

1.25 

1.26 0.02 1.98 1.25 1.23 

1.13 1.29 

CAG 100% Aerogel 

0.82 

0.83 0.02 3.02 

0.80 

0.85 0.05 5.48 0.86 0.83 

0.80 0.91 

DEPS 
100% 

Granulado de 
EPS 

1.93 

2.11 0.18 8.72 

2.34 

2.34 0.09 3.67 2.03 2.23 

2.36 2.44 

Legenda: EA- envelhecimento acelerado; Rc – resistência à compressão; DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 
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Anexo A9 – Velocidade de propagação de ondas ultra-sónicas – EA (Fase 2) 

Tabela A9.1 - Resultados individuais de velocidade de propagação de ondas ultra-sónicas antes do 

envelhecimento acelerado  

Argamassa Provete 
v1 

(m/s) 
v2 

(m/s) 
v3 

(m/s) 
v médio 

(m/s) 
v média 3 provetes 

(m/s) 
DP 

(m/s) 
CV 
(%) 

AREF 

4 637 628 628 631 

671 32.66 4.86 5 710 710 713 711 

6 668 668 680 672 

BGC 

4 1463 1483 1493 1480 

1456 27.58 1.89 5 1418 1417 1418 1418 

6 1477 1473 1465 1472 

CAG 

4 1495 1492 1492 1493 

1469 19.73 1.34 5 1450 1450 1433 1444 

6 1462 1462 1483 1469 

DEPS 

4 1137 1130 1123 1130 

1118 12.10 1.08 5 1130 1122 1118 1123 

6 1102 1102 1102 1102 

Legenda: vi – medição individual da velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas; DP - desvio padrão; CV - coeficiente 

de variação. 

 

Tabela A9.2 - Resultados individuais de velocidade de propagação de ondas ultra-sónicas após o 

envelhecimento acelerado  

Argamassa Provete 
v1 

(m/s) 
v2 

(m/s) 
v3 

(m/s) 
v médio 

(m/s) 
v média 3 provetes 

(m/s) 
DP 

(m/s) 
CV 
(%) 

AREF 

4 660 655 653 656 

684 22.93 3.35 5 713 707 717 712 

6 667 690 690 682 

BGC 

4 1473 1462 1462 1466 

1428 30.39 2.13 5 1397 1385 1392 1391 

6 1442 1423 1418 1428 

CAG 

4 1427 1415 1430 1424 

1369 43.19 3.15 5 1365 1365 1365 1365 

6 1313 1320 1322 1318 

DEPS 

4 1068 1068 1068 1068 

1067 6.40 0.60 5 1072 1072 1080 1074 

6 1060 1060 1057 1059 

Legenda: vi – medição individual da velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas; DP - desvio padrão; CV - coeficiente 

de variação. 
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Anexo A10 - Resistência à compressão – Gelo / degelo (Fase 2) 

Tabela A10.1 - Resultados individuais da resistência à compressão das argamassas sujeitas ao gelo / degelo 

Argamassa 
Agregado/ % 
adição (em 

volume) 

Rc antes 
do gelo / 
degelo 
(MPa) 

Rc média 
antes do 

gelo / 
degelo 
(MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

Rc depois 
do gelo / 
degelo 
(MPa) 

Rc média 
depois do 

gelo / 
degelo 
(MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

AREF - 

19.92 

19.42 0.62 3.21 

18.61 

18.96 0.61 3.21 18.54 18.46 

19.80 19.82 

BGC 
100% 

Granulado de 
cortiça 

1.25 

1.26 0.11 8.45 

1.37 

1.44 0.12 8.39 1.13 1.34 

1.39 1.61 

CAG 
100% 

Aerogel 

0.76 

0.72 0.04 6.00 

0.72 

0.73 0.09 12.38 0.66 0.84 

0.74 0.62 

DEPS 
100% 

Granulado de 
EPS 

2.06 

2.15 0.07 3.09 

2.70 

2.56 0.20 7.65 2.21 2.28 

2.19 2.69 

Legenda: Rc – resistência à compressão; DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 
 

Anexo A11 – Velocidade das ondas ultra-sónicas – Gelo / degelo (Fase 2) 

Velocidade das ondas ultra-sónicas (m/s) 

Argamassa Inicial 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
4º 

Ciclo 
5º 

Ciclo 
6º 

Ciclo 
7º 

Ciclo 
8º 

Ciclo 
9º 

Ciclo 
10º 

Ciclo 
11º 

Ciclo 
12º 

Ciclo 
13º 

Ciclo 
14º 

Ciclo 
15º 

Ciclo 
16º 

Ciclo 
17º 

Ciclo 
18º 

Ciclo 
19º 

Ciclo 
20º 

Ciclo 

AREF 1906 1889 1938 1937 1933 1951 1965 1880 1898 1911 1904 1928 1931 1918 1883 1842 1849 1876 1893 1870 1874 

BGC 870 944 963 924 931 890 886 878 858 874 874 868 866 866 862 855 852 843 838 839 840 

CAG 890 1010 966 940 925 906 876 867 870 874 875 887 859 859 856 854 852 850 849 850 849 

DEPS 1220 1227 1254 1251 1241 1230 1201 1188 1175 1182 1190 1198 1164 1156 1149 1169 1164 1170 1163 1156 1132 
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Anexo A12 – Módulo de elasticidade dinâmico – Gelo / degelo (Fase 2) 

Tabela A12.1 - Resultados individuais do módulo de elasticidade após os ciclos gelo / degelo  

Argama
ssa 

Módulo de elasticidade dinâmico (MPa) 

Inicial 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
4º 

Ciclo 
5º 

Ciclo 
6º 

Ciclo 
7º 

Ciclo 
8º 

Ciclo 
9º 

Ciclo 
10º 

Ciclo 
11º 

Ciclo 
12º 

Ciclo 
13º 

Ciclo 
14º 

Ciclo 
15º 

Ciclo 
16º 

Ciclo 
17º 

Ciclo 
18º 

Ciclo 
19º 

Ciclo 
20º 

Ciclo 

A REF 13536 12304 12241 12364 12319 12341 12253 12197 12117 12067 12053 11899 11884 11998 12049 12101 12265 12239 12154 11890 11884 

B GC 304 370 398 349 327 328 324 322 322 311 297 307 308 306 310 315 320 326 317 317 322 

C AG 449 563 547 542 534 517 515 505 514 524 520 518 511 514 519 500 495 499 504 499 496 

D EPS 1344 1326 1270 1129 1010 980 953 905 889 803 750 783 792 791 808 767 779 765 765 765 769 

 

Anexo A13 – Variação ponderal – Gelo / degelo (Fase 2) 

Tabela A13.1 - Resultados individuais da variação de massa após os ciclos gelo / degelo  

Argamassa 

Massas médias (g) 

Seco 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
4º 

Ciclo 
5º 

Ciclo 
6º 

Ciclo 
7º 

Ciclo 
8º 

Ciclo 
9º 

Ciclo 
10º 

Ciclo 
11º 

Ciclo 
12º 

Ciclo 
13º 

Ciclo 
14º 

Ciclo 
15º 

Ciclo 
16º 

Ciclo 
17º 

Ciclo 
18º 

Ciclo 
19º 

Ciclo 
20º 

Ciclo 

AREF 227.19 223.54 223.60 223.47 223.20 223.19 223.00 222.97 222.94 222.72 222.64 222.48 222.20 221.88 221.60 221.31 220.96 220.78 220.62 220.28 220.24 

BGC 58.72 56.60 56.60 56.37 56.10 56.02 55.81 55.67 55.67 55.53 55.52 55.51 55.34 55.32 55.14 55.14 55.01 54.96 54.90 54.81 54.75 

CAG 55.52 53.33 53.11 52.65 52.07 51.83 51.35 51.07 50.91 50.85 50.34 50.16 49.70 49.41 49.00 48.67 48.25 47.98 47.79 47.47 47.46 

DEPS 60.05 57.46 57.18 57.08 57.02 57.01 57.00 56.99 56.98 57.07 57.16 57.32 57.20 57.20 57.12 57.10 57.07 57.06 57.06 56.98 56.97 

 


