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RESUMO 

Com a consciencialização da importância do conforto térmico das edificações e a evolução cada vez 

mais exigente da normalização aplicável, verifica-se a necessidade de desenvolvimento de novos 

produtos termicamente mais eficientes. É neste contexto que, no domínio dos revestimentos de 

elementos verticais, surgem as argamassas de desempenho térmico melhorado, associadas a 

condutibilidades térmicas muito reduzidas, capazes de garantir uma melhor eficiência térmica dos 

edifícios, especialmente em zonas de pontes térmicas.  

Em Portugal, a utilização de argamassas térmicas na construção ainda é encarada com desconfiança, 

visto que a experiência e desempenho demonstrado na sua aplicação como argamassas de 

revestimento ainda é escasso, nomeadamente no que se refere ao seu comportamento mecânico e 

durabilidade. Desse modo, com vista a contribuir para a evolução do conhecimento neste domínio, o 

presente trabalho visa caracterizar o comportamento mecânico de argamassas comercializadas em 

Portugal, bem como a análise do seu desempenho relativo face a argamassas cimentícias tradicionais. 

Para tal, foi desenvolvida uma campanha experimental que visou a produção e estudo de dois tipos de 

argamassas térmicas comercializadas em Portugal e ainda uma argamassa de revestimento industrial 

e uma argamassa de referência tradicional, ambas de base cimentícia. As várias argamassas foram 

caracterizadas em termos das suas principais propriedades no estado fresco (espalhamento, massa 

volúmica) e endurecido (massa volúmica, resistência à compressão e flexão, velocidade de propagação 

de ultra-sons, módulo de elasticidade dinâmico, absorção de água por capilaridade, permeabilidade à 

água sobre baixa pressão, resistência de canto, retracção livre e restringida, pull-off, esclerómetro 

pendular, choque de esfera e erosão acelerada). 

Apesar das argamassas térmicas cumprirem, em geral, os requisitos mínimos definidos na 

normalização, conclui-se que a fraca resistência mecânica das argamassas pode comprometer a sua 

utilização em sistemas de revestimento sujeitos a acções de choque ou erosão. De facto, verificou-se 

que as argamassas térmicas apresentaram mau desempenho quando foram sujeitas a ensaios que 

simulam estas acções. Estas argamassas demonstraram ser especialmente susceptíveis de se 

degradar nas arestas vivas dos revestimentos, aconselhando-se a aplicação de cantoneiras de reforço 

nestas regiões. O desenvolvimento de fendilhação motivado pela elevada retracção das argamassas 

térmicas pode ser compensado pelo seu reduzido módulo de elasticidade. A incorporação de agentes 

hidrófugos e outros aditivos permite que estas argamassas possam apresentar adequada resistência à 

água e razoável aderência ao suporte. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Argamassa térmica; EPS; Comportamento mecânico; Resistência ao choque; Resistência à erosão; 

Retração; Absorção. 
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ABSTRACT 

With the awareness for the concern of the thermal comfort of buildings and the appearance of thermal 

requirements and regulations, of successive increasing demands, there is a need for developing new 

and better products able to follow the current and next demands. It is in the field of sustainable wall 

coatings that appear the thermally enhanced mortars, characterized to be able to display a low thermal 

conductibility with the purpose of obtaining buildings with higher thermal efficiency. 

The use of these mortars at the construction site in Portugal is still suspicious due to the poor knowledge 

and large uncertainty regarding to their behavior and performance as coating mortars. This study intends 

to contribute to a better understanding of the mechanical behavior and characteristics of these mortars, 

always comparing them with traditional cement-based mortars. 

For the purpose of this study, a laboratory campaign was developed in order to produce two of the most 

used thermal mortars in the market, aside with one industrial and one traditional cementitious mortars, 

with the purpose of comparing and evaluating their mechanical behavior. The various mortars were 

characterized by their main proprieties at fresh state (consistency by flow table and their bulk density at 

fresh state) and also at hardened state (compressive, tensile and corner strength, hardened bulk 

density, dynamic modulus of elasticity, ultrasonic pulse velocity, water absorption due to capillary forces 

and under low pressure, accelerated erosion under the spray test, adhesion to the substrate, shrinkage 

and restrained shrinkage, sclerometric pendulum and the impact of a pendulum sphere transmitting 2J 

of energy). 

Although these thermal mortars meet the minimum requirements defined in the standardizations, it was 

found that their poor mechanical strength can compromise their use as coating mortars in systems 

subjected to shock and erosion. In fact, it was found that thermal mortars presented poor performance 

when subjected to tests simulating these actions. These mortars showed to be especially susceptible to 

ruin under low pressure when applied to corner sites in coating systems, and so it is advisable to apply 

them with a reinforcement under these circumstances. The development of cracking caused by high 

shrinkage of these thermal mortars seems to be compensated by its reduced modulus of elasticity. The 

incorporation of water repellents and other additives allows theses mortars to display adequate water 

resistance and reasonable adhesion to the support. 

 

 

 

KEY-WORDS  

Thermal mortar; EPS; Mechanical behavior; Impact resistance; Resistance to erosion; Shrinkage; 

Absorption. 
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1 Introdução 

1.1 Considerações inicias 

A construção civil, um dos sectores mais antigos e com maior expressão na humanidade, teve desde 

cedo uma enorme importância para o homem, quando primeiramente se consciencializou que 

precisava de construir abrigos para se proteger das condições adversas da natureza, debruçando-se 

sobre a necessidade insaciável do melhoramento destes. 

Com o intuito de proteger as construções surgiram as primeiras argamassas, produzidas há mais de 

10 mil anos (Leal, 2012) em resposta à necessidade de um material moldável e capaz de aglutinar 

outros mas que ao mesmo tempo, quando endurecido, fosse capaz de proteger as construções face às 

condições adversas ambientais. Desde então até a atualidade, estas tem sido melhoradas e alvo de 

exigências crescentes ao longo do tempo. 

Mais recentemente tem-se verificando também uma consciencialização da importância do 

comportamento térmico das edificações. Em Portugal, é de referir a entrada em vigor em 1990 do 

RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios), as suas 

sucessivas atualizações, sempre associadas a um incremento das exigências térmicas, tendo a última 

ocorrido em 2016 e a implementação de um sistema de certificação energética em 2009.  

As crescentes exigências tem resultado em inúmeras pesquisas e desenvolvimentos de materiais com 

melhores comportamentos. É neste contexto que surgem as argamassas com desempenhos térmicos 

melhorados, que visam aliar as características de uma argamassa de revestimento ao isolamento 

térmico, procurando ser uma alternativa ao sistema de isolamento ETICS (External thermal insulation 

composite systems). Para se atingir este objectivo, é imprescindível a introdução de materiais isolantes 

na composição destas argamassas, verificando-se uma tendência da aposta em granulados de cortiça 

e de EPS (Melo, 2014). Neste contexto de reabilitação térmica, a característica das argamassas se 

poderem moldar facilmente a qualquer geometria, ganha especial interesse na resolução de pontes 

térmicas nas edificações, cuja resolução anteriormente era difícil e de pormenorização complicada em 

obra com recurso a outras soluções como por exemplo os ETICS. 

Nos últimos anos tem-se verificado o aparecimento no mercado nacional de inúmeras argamassas com 

características térmicas melhoradas, em geral designadas por argamassa térmica, evidenciando a 

preocupação dos principais produtores de argamassas em desenvolver um produto que satisfaça as 

exigências e consequentemente lhes garanta uma quota de mercado nesta área. 

A introdução de materiais isolantes (EPS e granulados de cortiça) na composição das argamassas vem 

associada a uma redução das propriedades mecânicas destas (Brás, 2013). É então neste contexto 

que surge esta dissertação que visa contribuir para um melhor entendimento do desempenho mecânico 

destas argamassas. 
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1.2 Objectivos 

Esta dissertação surge com o propósito de avaliar o desempenho mecânico das argamassas térmicas 

com maior preponderância no mercado Português e contribuir para um melhor conhecimento destas. 

Para isso torna-se imprescindível compará-las com argamassas de revestimento tradicionais, quer 

tradicionais, quer industriais. 

Um primeiro objectivo foi a realização de um estudo de mercado sobre as argamassas térmicas para 

exterior, com incorporação de granulado de poliestireno expandido, tendo sido identificados quatro 

produtos comerciais, cujas características são descritas no capítulo 2.  

Pretende-se com este estudo desenvolver uma campanha experimental, descrita no capítulo 3, que 

incide sobre o desempenho mecânico de argamassas térmicas industriais. Para isso selecionam-se 

duas argamassas térmicas industriais, uma argamassa de revestimento industrial cimentícia sem 

qualquer melhoramento térmico e uma argamassa tradicional de revestimento cimentícia no traço 

volumétrico 1:4.  

O plano de trabalhos experimental incluiu a realização de ensaios de comportamento mecânico que 

estão normalizados e ainda ensaios idealizados nesta dissertação para procurar aferir o 

comportamento destas argamassas em situações específicas. 

Em suma pretende-se que esta dissertação sobre argamassas térmicas possa dar um contributo para 

o conhecimento deste material e que suporte a sua inserção no mercado da construção e da 

reabilitação em Portugal. 

1.3 Estrutura e organização da dissertação 

A presente dissertação pretende organizar de forma sintética a informação em três capítulos de 

desenvolvimento (cap. 2, 3 e 4), um capítulo de introdução e enquadramento (cap. 1) e um capítulo de 

conclusões finais e desenvolvimentos futuros (cap. 5). Relativamente aos três capítulos de 

desenvolvimento adoptou-se a seguinte organização: 

 O capítulo 2 corresponde essencialmente à apresentação das argamassas de revestimento, 

incidindo nas suas exigências, componentes e características, orientando-se depois para um 

subcapítulo sobre argamassas térmicas; 

 O capítulo 3 descreve a campanha experimental realizada, começando pela caracterização dos 

constituintes das argamassas, passando pela caracterização das mesmas no estado fresco e 

terminando nos ensaios realizados no estado endurecido. Aqui descrevem-se os materiais 

utilizados na produção dos provetes, o plano de ensaios realizado e os procedimentos de 

ensaio utilizados, que sempre que possível seguiram as indicações normativas aplicáveis; 

 O capítulo 4 descreve os resultados da campanha experimental, a análise e discussão dos 

mesmos e apresenta as conclusões que foi possível obter.  
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2 Estado de arte 

2.1 Considerações gerais 

Neste capítulo apresenta-se um estado da arte no domínio das argamassas térmicas. Para isso 

efectuou-se uma pesquisa bibliográfica que, foi fundamentalmente baseada em artigos científicos uma 

vez que o desenvolvimento e utilização deste material é muito recente.  

O capítulo inicia-se com um enquadramento histórico das argamassas, com especial incidência nas 

argamassas de revestimento, passando depois para a análise das exigências funcionais de 

actualmente são alvo estes revestimentos, e por fim uma análise dos constituintes e das suas 

características mecânicas. 

Assim, procurou-se aprofundar o conhecimento sobre o conceito das argamassas térmicas e das suas 

características e desempenho. O estado da arte foi complementado com uma pesquisa de mercado, 

tendo-se efectuado uma análise comparativa das argamassas térmicas disponíveis no mercado 

português, dando-se especial enfase às argamassas com melhoramento térmico produzidas com 

incorporação de EPS, as quais foram objecto do estudo experimental desenvolvido no âmbito da 

presente dissertação. 

2.2 Enquadramento histórico 

As primeiras argamassas de que se tem conhecimento incorporavam como agente aglutinante o gesso 

[Melo (2014) citando Branco (1981)]. No entanto, desde muito cedo, na civilização romana, o homem 

teve a necessidade de adicionar às misturas o que hoje se designa por adições e adjuvantes com o 

intuito de incrementar as propriedades das argamassas através da adição de cinzas vulcânicas com 

características pozolânicas, pó e agregados de tijolo cerâmico às argamassas de cal aérea com o 

objectivo de reduzir o tempo de presa e conferir hidraulicidade às argamassas e betões (Leal, 2012). 

Desde a civilização romana até a actualidade diversos ligantes figuravam nas argamassas produzidas, 

mas o evento de maior enfase na evolução destas foi sem dúvida alguma a introdução do conceito de 

hidraulicidade, surgido com o registo da patente do cimento Portland em 1824 por Joseph Aspdin. Este 

cimento Portland ou como consta na sua patente “Pedra artificial” viria a moldar o mundo da construção 

que conhecemos actualmente.  

Com a revolução industrial e os benefícios da produção em massa verificou-se a expansão dos 

mercados, sendo de referir a nível nacional a construção da primeira fábrica de cal hidráulica, em 1891 

em Martingança e no ano seguinte a primeira fábrica de cimento Portland em Alhandra, às quais se 

fizeram seguir muitas mais. 
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Com o passar do tempo e com a familiarização e conhecimento dos desempenhos, anomalias 

associadas e características das argamassas usadas, novos desafios foram surgindo. Em 1990, tal 

como referido no capítulo da introdução, é publicado e introduzido o RCCTE, que visa dotar as 

construções de um nível mínimo de características de desempenho térmico das construções 

enquadrado num âmbito mais alargado de tornar os edifícios mais sustentáveis. 

As argamassas de comportamento térmico melhorado surgem no século XXI, procurando incrementar 

a eficiência energética das paredes da envolvente das construções, tornando-as mais sustentáveis, 

aliando resistência mecânica ao conforto térmico. 

2.3 Argamassas de revestimento e exigências funcionais 

Nas construções contemporâneas as argamassas de revestimento e acabamento são a primeira 

proteção face às ações agressivas, quer de natureza química, quer de natureza mecânica, sendo 

necessário que estas garantam um bom comportamento às acções impostas. 

Numa argamassa de revestimento deve garantir-se uma resistência mecânica suficiente, alguma 

capacidade de deformação, capacidade de impermeabilização e garantia de durabilidade, parâmetros 

que sofrem decréscimos quando as argamassas não se adequam bem à base onde são aplicadas 

(Appleton, 2003). 

Nos últimos anos as características exigidas aos revestimentos de paredes têm vindo a aumentar no 

que se refere ao seu comportamento mecânico, térmico e acústico (Vale, 2014). Uma natural resposta 

tem sido a formulação de novas composições para as argamassas de revestimento, procurando 

introduzir materiais novos nas misturas e estudando o contributo dos mesmos para a melhoria do seu 

comportamento. Estes desenvolvimentos têm procurado responder às novas exigências, não deixando 

no entanto de continuar a cumprir as características anteriormente exigidas. 

A Directiva dos Produtos de Construção estabelece as seguintes seis exigências essências para os 

produtos, materiais e sistemas a utilizar na construção de edifícios: 

 EE1 Estabilidade; 

 EE2 Segurança contra incêndio; 

 EE3 Higiene, saúde e ambiente; 

 EE4 Segurança ao uso; 

 EE5 Proteção contra o ruído; 

 EE6 Economia de energia. 

No entanto, a classificação funcional que adoptada pelo LNEC para os revestimentos de paredes 

centra-se no desempenho das funções descritas na tabela 1 (Sousa, 2010). 
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Tabela 1 - Exigências funcionais segundo o LNEC (Sousa, 2010). 

Revestimentos 
exteriores 

Revestimentos 
interiores 

Estanquidade Regularização 

Impermeabilização Acabamento 

Isolamento térmico Resistência à água 

Acabamento Decorativos 

2.4 Comportamento mecânico de argamassas 

O desempenho mecânico de uma argamassa é o objectivo primário da sua utilização, devendo assim 

serem sempre garantidas as características mecânicas das argamassas. Inúmeros estudos sobre 

argamassas evidenciam que o comportamento mecânico é muito influenciado pela presença de água 

assim como as características do seu espaço poroso, implicando ambas repercussões em termos de 

durabilidade. É nesse sentido que nesta dissertação se pretende não só a realização de ensaios de 

caracterização de desempenho mecânico mas também de comportamento face a presença de água. 

Relativo ao comportamento mecânico de uma argamassa é relevante caracterizar-se as suas 

resistências à compressão e flexão, a sua aderência ao paramento, a sua capacidade de deformação, 

resistência a impactos comuns, retração, fendilhação e eventualmente a sua resistência ao desgaste.  

Uma argamassa de revestimento deve ser capaz de resistir aos esforços e tensões resultantes das 

ações que vai sofrer durante a sua vida útil, não devendo sofrer uma degradação precoce (Santos, 

2012). As características resistentes estão intimamente ligadas à dosagem e às características do 

ligante, aos agregados utilizados e consequente compacidade, e à técnica de execução. Não deve ser 

utilizada uma excessiva dosagem de ligante, porque tenderá a apresentar um grau de fendilhação 

superior (Mendonça, 2007). No entanto, Veiga (2001) refere que uma argamassa com boa resistência 

à tração e baixo módulo de elasticidade resiste melhor às tensões instaladas e apresenta menor 

fendilhação. 

A resistência à compressão de argamassas de revestimento, tal como outros parâmetros, é classificada 

na EN 998-1 (2010) e reduz se às seguintes 4 classes: 

 CS I  0.4 a 2.5 N/mm2; 

 CS II  1.5 a 5 N/mm2; 

 CS II  3.5 a 7.5 N/mm2; 

 CS IV  ≥ 6 N/mm2. 

Relativamente à resistência à tração por flexão, não existem requisitos normativos. No entanto é 

recomendável que se respeite a resistência média definida no relatório 427/05 do LNEC (2005), de 2.5 

N/mm2. 
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O parâmetro de aderência ao suporte com procedimento normativo de ensaio recentemente definido 

na EN 1015-12 (2002), depende indiscutivelmente da argamassa utilizada e do suporte de aplicação, 

pois segundo Gomes (1995) a aderência desenvolvida entre uma argamassa tradicional e o suporte 

depende da penetração dos elementos finos nos poros do suporte, resultando numa melhor aderência 

em argamassas ricas em ligante e com maior teor de finos aplicadas em suportes absorventes. Note-

se no entanto novamente, que um excesso de teor de ligante resultará numa maior propensão de 

apresentar fendilhação, que se não for contrariada por um baixo módulo de elasticidade e elevada 

resistência à tração se irá repercutir numa perda de aderência. 

Com o intuito de análise deste parâmetro serão ensaiados provetes de argamassas aplicadas em tijolos 

30x20x11 cm3, e com o intuito de garantir que não existirá uma absorção da água de hidratação das 

argamassas, os tijolos serão previamente humedecidos com 20 ml de água (Arromba, 2011). 

Relativo às tensões de aderência, as argamassas cimentícias devem apresentar em geral tensões 

superiores a 0.3 MPa ou evidenciar rotura coesiva (Lnec, 2005), enquanto que as argamassas à base 

de cal podem apresentar valores inferiores normalmente situados entre 0.1 e 0.3 MPa [Vale (2014) 

citando Veiga (2003)]. 

O módulo de elasticidade dinâmico de uma argamassa cimentícia normalmente deve apresentar-se 

entre os 3 500 e 10 000 MPa (Flores-Colen, 2009), evidenciando uma boa capacidade de deformação 

sem destruição da sua estrutura, valores mais altos são indicados em revestimentos solicitados a 

choques ou vibrações enquanto valores mais baixo são adequados para aplicações em suportes mais 

fracos como alvenarias antigas (Vale, 2014). Argamassas com uma grande compacidade produzidas 

com agregados com baixos volumes de vazios e reduzidas relações a/l possuem valores mais elevados 

módulos de elasticidade e consequentemente são mais frágeis. Leal (2012) desenvolvendo 

argamassas com comportamento térmico melhorado, produziu uma argamassa de referência 

cimentícia com CEM II B/L 32.5N, areia fina siliciosa e relação a/l de 0.60, onde obteve módulos de 

elasticidade dinâmicos na ordem dos 25 000 MPa, que segundo o critério proposto por Veiga (2003) 

são demasiado rígidas. 

O fenómeno da retração das argamassas deve-se à evaporação da água de amassadura e 

consequente diminuição de volume, verificando-se então que argamassas com maiores relações de a/l 

apresentem maiores retrações. Esta redução de volume provoca tensões internas na argamassa, que 

quando são superiores à resistência à tração causam o aparecimento de fendilhação. São definidos 

três tipos de retração associados a diferentes períodos de ocorrência (Pedro, 2011), a retração plástica, 

que ocorre logo após a aplicação da argamassa no suporte, enquanto esta não atinge a presa, a 

retração autógena que é causada pelas reações químicas dos ligantes e a retracção de secagem 

(Gomes, 2005). 
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2.5 Classificação das argamassas 

As argamassas produzidas para uso na construção, representam-se essencialmente como uma mistura 

de vários componentes, uma porção de ligante, que normalmente é o cimento, a cal hidráulica ou aérea, 

uma porção de agregados, normalmente utilizando areias naturais e uma porção de água, podendo 

ainda ser incorporadas adições e adjuvantes ou outros tipos de ligantes não convencionais. 

As porções a utilizar na produção de uma argamassa dependem da sua finalidade e das características 

que se pretendem obter, normalmente estas porções são denominadas por traço volumétrico, 

significando por exemplo o traço “1 : y”, “1” medida de volume de ligante para “y” medidas de volume 

de agregado. 

Lourenci (2003) classifica as argamassas consoante o tipo de aplicação, ligante utilizado, número de 

elementos activos, a sua dosagem e consistência. Essa classificação é apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2 – Classificação das argamassas segundo Lourenci (2003). 

Classificação segundo: 

Aplicação Ligante Elementos ativos Dosagem Consistência 

Comuns 
(revestimentos, pisos, 

injecções) 

Aéreas (cal aérea e 
gesso) 

Simples (1 ligante) 
Pobres (volume de 
pasta insuficiente) 

Secas 

Refractárias (fornos) 

Hidráulicas (cal 
hidráulica, cimento) Bastarda (mais que 1 

ligante) 

Ricas (excesso de 
pasta) 

Plásticas 

Mistas (cimento e cal 
aérea) 

Cheias (quantidade 
suficiente de pasta) 

Fluidas 

Para além das classificações acima referidas ainda se podem dividir as argamassas em dois grandes 

grupos consoante o seu processo de fabrico, as argamassas tradicionais ou produzidas em obra e as 

industriais, grupos que se descrevem nos subcapítulos seguintes. 

2.5.1 Argamassas tradicionais 

As argamassas de revestimento tradicionais são as argamassas produzidas em obra com os  materiais 

armazenados em estaleiro, sendo normalmente formuladas com agregados pétreos disponíveis na 

proximidade da zona da obra. O doseamento de cada um dos componentes é também realizado in-

situ, seguindo-se a sua mistura e posterior aplicação. 

Geralmente são aplicadas em duas ou três camadas consoante a pormenorização que se pretenda. A 

essas três camadas dá-se o nome de chapisco/crespido, emboço e camada de acabamento. O 

chapisco é aquele que poderá não existir se se considerar que o suporte verifica a aderência que se 

considere suficiente para a aplicação directa do emboço e posterior camada de acabamento. 

Relativamente às espessuras de aplicação é usual utilizar-se cerca de 5 mm de chapisco em suportes 

relativamente planos e 20 mm de espessura de emboço, não devendo este último ultrapassar muito 

esta medida. Relativamente à camada de acabamento, esta tem por finalidade preparar a superfície 

para receber o acabamento final (em geral pintura) e as suas espessuras são reduzidas. 
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As argamassas tradicionais estiveram sempre associadas a um menor custo de produção. No entanto, 

a sua qualidade depende significativamente das qualificações e perícia do operador. Actualmente, com 

os aumentos dos custos de mão-de-obra, torna-se em muitas situações, mais económico o recurso a 

argamassas industriais, que possuem também menor variabilidade das suas características, sendo 

mais fiáveis.  

2.5.2 Argamassas industriais 

No território nacional as primeiras argamassas industriais produzidas datam da década de 70 e 

correspondiam maioritariamente a cimentos cola, tendo depois surgido as monomassas com maior 

expressão na década de 90 começa a utilização de argamassas de reboco pré-doseadas, na sequência 

duma procura intensa do mercado da construção de edifícios novos. No ano 2002 é criada a APFAC 

(Associação Portuguesa de Fabricantes de Argamassas de Construção), evento que evidência e marca 

a evolução do mercado das argamassas industriais. 

São evidentes as inúmeras vantagens associadas a utilização de argamassas industriais, as suas 

composições estudadas, as propriedades e qualidades consistentes, a garantia de qualidade, a 

redução de mão-de-obra necessária à sua aplicação, a menos necessidade de espaço de estaleiro, a 

disponibilização de instruções de aplicação e a oferta de cursos de formação dos aplicadores. Porém, 

alguns empreiteiros consideram que em muitas situações estas vantagens vêm associadas a um custo 

superior. 

2.6 Constituintes das argamassas 

Os elementos fundamentais para a formulação de uma argamassa são os ligantes, agregados e a água. 

Hoje em dia é corrente a utilização de adjuvantes e de adições de modo a alterar certas propriedades 

quer da argamassa no estado fresco, quer da argamassa endurecida. 

2.6.1 Ligantes 

Dentro do grupo dos ligantes, os mais correntemente utilizados são os cimentos e as cais (aéreas e 

cais com propriedades hidráulicas), existindo ainda a opção do gesso apenas aplicável em argamassas 

de revestimento para interiores. 

2.6.1.1 Cimentos 

Dentro do grupo dos cimentos podemos encontrar o cimento Portland, Portland composto, de Alto-

Forno e Pozolânico, sendo o mais correntemente utilizado o cimento Portland composto com 

resistências 32.5 e 42.5 MPa. Caracteriza-se por ser um material inorgânico produzido a partir de 

margas calcárias e calcários cuja mistura depois de moída e processada em forno a uma temperaturas 

da ordem dos 1400 ºC. O material proveniente do forno, o clinquer, é posteriormente moído até à 

obtenção de um pó fino. Quando misturado com água adquire capacidade aglutinadora perante os 
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outros constituintes das argamassas formando assim uma pasta moldável que através de reações de 

hidratação endurece e adquire resistência tanto na atmosfera livre como debaixo de água. 

O cimento Portland é considerado o ligante hidráulico mais utilizado actualmente na produção de 

argamassas apresentando relativamente aos restantes ligantes melhor resistência mecânica, mais 

rápido endurecimento e, em geral, melhores características que as cais. Em Portugal estão 

classificados e apresentados na norma NP EN 197-1 (2001) 27 tipos de cimento com diferentes 

composições. Esta norma estabelece ainda requisitos mecânicos, físicos, químicos e de durabilidade. 

O cimento Portland é fundamentalmente constituído por clínquer, cujos principais constituintes são: 

 C3S [20 a 80%] – Silicato tricálcico 

 C2S [10 a 55%] – Silicato bicálcico 

 C3A [0 a 15%] – Aluminato tricálcico 

 C4AF [5 a 15%] – Aluminoferrato tetracálcico 

O composto C3S diferencia-se do C2S por ter uma taxa de reacção de hidratação mais elevada (Melo, 

2014) dominando o processo de hidratação com uma fração de cerca de 50%. Segundo Nascimento 

(2006), os sulfatos de cálcio entram na composição com o intuito de retardar a presa instantânea do 

cimento Portland provocada pelo C3A. 

2.6.1.2 Cais 

As cais dividem-se em cais aéreas e hidráulicas. A NP EN 459-1 (2011) subdivide as cais aéreas em 

cálcicas (CL) e dolomíticas (DL) e nas cais hidráulicas define as cais formuladas (FL), hidráulicas 

naturas (NHL) e hidráulicas (HL). As cais hidráulicas são maioritariamente constituídas por silicatos e 

aluminatos de cálcio e hidróxido de cálcio, sendo obtidas por cozedura à temperatura de 1200 a 

1250 ºC, seguidas da extinção e moagem. Estas têm tem a propriedade de fazer presa quando em 

contacto com a água contribuindo também o dióxido de carbono atmosférico para o seu processo de 

endurecimento. As cais hidráulicas naturais mais comercializadas em Portugal são as cais NHL-3.5 e 

NHL-5, em que os valores 3.5 e 5 representam a resistência à compressão mínima em MPa aos 28 

dias de idade. As cais aéreas são mais utilizadas em argamassas de reboco podendo ser 

comercializadas sob a forma de cal aérea viva, cal aérea hidratada em pó e cal aérea hidratada em 

pasta, que são essencialmente utilizadas na reabilitação de construções antigas. As cais aéreas 

endurecem lentamente ao ar por reacção com o CO2 atmosférico e não têm propriedades hidráulicas, 

isto é, não fazem presa dentro de água. 

O gesso é utilizado como material ligante apenas em rebocos para aplicação em interiores. Por esta 

razão não será abordado aqui de modo a não tornar a disposição demasiado extensa. 
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2.6.2 Agregados 

Os agregados são materiais granulares que intervêm nas reações de endurecimento, sendo o material 

que se pretende agregar com a utilização dos ligantes. Em argamassas de revestimento são 

geralmente utilizadas areias siliciosas, por serem mais abundantes (extraídas dos leitos dos rios), 

podendo no entanto ser aplicadas outros tipos de areias como as basálticas e as calcárias. As 

características das areias utilizadas na mistura têm repercussões no desempenho final da argamassa. 

Por exemplo, uma boa granulometria permite reduzir o teor de ligante e a retração da argamassa final, 

aumentando a resistência mecânica, e uma boa compacidade melhora significativamente a 

permeabilidade à água (Veiga, 2001). Note-se que a utilização de areias grossas reduz a tendência 

para a fendilhação e a utilização de areias finas reduz a porosidade e consequente a absorção de água. 

Para a produção de argamassas utilizam-se normalmente areias com granulometrias compreendidas 

entre 0.063 e 4 mm. 

Os agregados utilizados nas argamassas podem ter outras origens em função do objectivo que se 

pretende, como é exemplo o caso das argamassas térmicas onde se exige uma melhoria das 

características térmicas com a substituição de agregados pétreos por materiais isolantes. 

Os agregados podem ser classificados segundo a sua origem, dimensão das partículas e massa 

volúmica (Mendonça, 2007), e ainda segundo a sua baridade (Sousa, 2010). 

Tabela 3 – Classificação dos agregados segundo Mendonça (2007). 

Origem Dimensão das partículas Massa volúmica [Kg/m3] 

Naturais (areias, cascalhos) 
Finos (com dimensão 

máxima de 4 mm*) 

Leves < 2000 

Industrializados (obtidos por 
processos industriais) 

2000 ≤ Normais ≤ 3000 

Reciclados (produtos de 
processamento e reutilização de 

desperdícios da construção) 

Grossos (rolado ou britado, 
irrelevante para uso em 

argamassas) 
Pesados > 3000 

Tabela 4 – Classificação dos agregados em função da baridade. 

Classificação Baridade [Kg/m3] Exemplos 

Ultraleve <300 Poliestireno expandido, extrudido, vermiculite, 
perite expandida e vidro expandido 

Leve 300 a 1200 Argila expandida, xisto expandido, escória, 
cinzas volantes e granulados de cortiça 

Denso 1200 a 1600 Areia 

1200 a 1400 Godo 

1300 a 1500 Rocha britada 

Ultradenso >1700 Limonite, magnetite e barite 

Para se obter uma argamassa é indispensável que todos os grãos do agregado sejam envolvidos pela 

pasta de ligante, garantindo assim a existência de uma interface de ligação do ligante aos agregados. 

Isto só é possível se for garantido que todos os grãos são molhados pela pasta, levando assim 
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indispensavelmente à necessidade de uma quantidade de água um pouco superior a quantidade de 

água necessária à hidratação do ligante. 

2.6.3 Água  

A água é o componente essencial na formulação das argamassas, sendo necessária para a promoção 

das reações de hidratação dos ligantes e para a obtenção da coesão e da consistência pretendida da 

argamassa.  

A quantidade de água necessária deve ser bem estudada. Uma quantidade de água em excesso origina 

argamassas que apresentam exsudação e redução de resistência no estado endurecido. Por outro lado 

se a quantidade de água for inferior a necessária resultará numa argamassa com fraca aderência ao 

suporte. A qualidade da água também é um factor importante. Águas com cloretos e sulfatos em 

percentagens superiores a 1.0% e 0.3%, respectivamente, não deverão ser utilizadas na formulação 

de argamassas pois prejudicam seriamente o seu desempenho e promovem a sua degradação mais 

acelerada (Martins, 2010). 

Relativo ao estado endurecido, a quantidade de água de amassadura utilizada, irá repercutir-se na 

porosidade da argamassa final, na sua absorção de água, retração, resistência e aderência (Sousa, 

2010). 

2.6.4 Adjuvantes e adições 

A crescente utilização de adjuvantes e adições em argamassas resulta da necessidade de melhorar o 

desempenho das argamassas e da procura de soluções mais económicas. 

As adições são classificadas como materiais inorgânicos finamente divididos que tem por finalidade ser 

adicionadas em argamassas com o intuito de melhorar certas propriedades específicas. Normalmente 

dividem-se em dois grupos, as adições inertes e as adições pozolânicas ou com propriedades 

hidráulicas latentes. 

Relativamente às adições inertes estes subdividem-se em fillers minerais (minerais, naturais ou 

artificiais, de granulometria muito fina cujas partículas passam através do peneiro de 0.063mm) e 

pigmentos (que têm por função conferirem uma cor específica à mistura e são constituídos por pós). 

No conjunto das adições pozolânicas ou com propriedades hidráulicas latentes encontram-se as cinzas 

volantes, a sílica de fumo, as escórias de alto-forno e os materiais pozolânicos naturais ou artificiais 

(Sousa, 2010), cuja descrição é extensiva e não muito relevante neste estudo 

Os adjuvantes são classificados como sendo um material orgânico adicionado em reduzidas 

quantidades com o intuito de alterar certas propriedades da argamassa, no estado fresco ou 

endurecido.  
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2.7 Argamassas térmicas 

Actualmente existe já uma consciencialização na população em geral da importância da térmica das 

suas habitações, não só relacionada com as questões ambientais e de sustentabilidade, mas também 

com questões de dispêndio de energia no aquecimento e arrefecimento com custos associados 

indesejáveis. Com esta consciencialização e requisitos normativos cada vez mais crescentes, 

valorizando mais as habitações com melhores desempenhos térmicos, torna-se do interesse da 

população em geral melhorar as características do desempenho térmico das suas habitações.  

Um das medidas que podem ser adoptadas é a aplicação de revestimentos de paredes que as tornem 

mais eficientes. Na actualidade, as soluções de isolamento térmico de fachadas com maior ênfase são 

as baseadas na aplicação de isolamento térmico pelo exterior, cujas mais-valias têm sido comprovadas 

pelo aumento da eficiência energética e consequente redução de consumos de energia das habitações. 

Estas soluções apresentam as seguintes vantagens (Vale, 2014): 

 Diminuição do risco de condensações; 

 Redução das pontes térmicas; 

 Redução de consumos energéticos para arrefecimento/aquecimento; 

 Apenas aumento da espessura das paredes pelo exterior, não envolvendo diminuição da área 

útil interior da habitação; 

 Contribuição para uma melhor impermeabilização das paredes. 

De entre os diversos tipos de isolamento térmico pelo exterior, os seguintes são os mais 

preponderantes no mercado nacional (Veiga, 2012): 

 Revestimentos compósitos de isolamento térmico pelo exterior – ETICS;  

 Revestimentos constituídos por painéis isolantes fixados directamente ao suporte – Vêtures;  

 Revestimentos de fachada ventilada com isolante na caixa-de-ar;  

 Revestimentos aderentes constituídos por argamassas isolantes.  

De entre as soluções acima descritas as argamassas isolantes aderentes são as que respondem 

melhor em situações de resolução de pontes térmicas, zonas de resistência térmica inferior à restante 

envolvente levando a perdas de calor significativas. Assim, tem-se verificado uma procura de melhoria 

destas argamassas para que se tornem uma solução viável e mais vantajosa que o corrente sistema 

de eleição ETICS. Para que isto se torne possível é indispensável que o sistema possua o máximo 

isolamento térmico possível, porém, nunca sendo equivalente ao sistema ETICS, por integrar na sua 

composição, para além do isolante, materiais ligantes e outros agregados com condutibilidades 

térmicas superiores. Mas em outra perspetiva, se o seu custo for inferior e as características mecânicas 

e melhores, tornar-se-á num sistema a ter em consideração. 
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2.7.1 Características das argamassas térmicas 

As argamassas térmicas apresentam-se assim como sendo 50 a 60% mais leves que os rebocos 

tradicionais (devido à incorporação de agregados leves) resultando numa melhoria de rendimento, 

incrementam cerca de 80 a 90% as propriedades de isolamento térmico (Apfac, 2014), apresentam 

comportamento acústico melhorado (Afonso, 2015) e desempenhos mecânico e hidrotérmicos 

questionável e que se pretende aferir melhor. 

Segundo a norma europeia EN 998-1 (2010) as argamassas térmicas são regidas actualmente pelos 

seguintes requisitos: 

Tabela 5 – Requisitos das argamassas térmicas segundo a EN 998-1 (2010). 

Propriedade Classe Valor 

Resistência à compressão 
CS I 0.4 a 2.5 MPa 

CS II 1.5 a 5.0 MPa 

Coef. Permeabilidade ao vapor de água (µ) - ≤15 

Absorção de água por capilaridade W1 C ≤ 0.4 kg/m2min0.5 

Condutibilidade térmica 
T1 ≤ 0.1 W/m.K 

T2 ≤ 0.2 W/m.K 

As argamassas de desempenho térmico melhorado caracterizam-se por ter uma condutibilidade 

térmica inferior ou igual a 0.2 W/m.K, resistência mecânica à compressão superior a 0.4 MPa e inferior 

a 5.0 MPa, coeficiente de permeabilidade ao vapor de água inferior ou igual a 15 e absorção de água 

por capilaridade inferior ou igual a 0.4 kg/m2min0.5. Segundo Veiga (2010), estas argamassas são 

também caracterizadas por apresentarem massas volúmicas inferiores a 600 kg/m3. 

Com o desenvolvimento do presenta trabalho pretende-se dar um contributo para um melhor 

entendimento e caracterização do comportamento e desempenho mecânico destas argamassas.  

Refira-se que as características das argamassas térmicas se encontram algures no meio caminho entre 

um sistema de isolamento ETICS e uma argamassa tradicional de reboco, e é este meio-termo que se 

pretende atingir. 

2.7.2 Constituintes das argamassas térmicas 

2.7.2.1 Ligantes 

Relativamente aos ligantes comumente utilizados nas formulações das argamassas de desempenho 

térmico melhorado, estes dividem-se em duas categorias, os ligantes próprios para argamassas com 

aplicação em exteriores e interiores. Para argamassas de revestimento de aplicação exterior utilizam-

se como ligantes o cimento e as cais, enquanto é comum utilizar-se o gesso como ligante para 

argamassas térmicas com aplicação em interiores. 
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Os cimentos utilizados são normalmente o cimento Portland de classes de resistência igual ou superior 

32.5 MPa, verificando-se em certos produtores a utilização de cimento branco, como é o exemplo do 

produto Isodur da Secil Martingança e o produto Aislone da Weber Saint Gobain. 

Na generalidade dos casos verifica-se a adoção de pequenas percentagens de cimento em 

argamassas cujo ligante de eleição é a cal, devido a questões de garantia de trabalhabilidade do 

produto em pasta e à garantia de resistências mecânicas mínimas normalisadas quando endurecidas. 

As cais utilizadas são essencialmente as aéreas hidratadas e as hidráulicas. 

2.7.2.2 Agregados minerais e isolantes 

Os agregados minerais mais preponderantes são as areias finas siliciosas, embora sempre em menor 

quantidade em consequência da elevada percentagem de substituição por agregados com 

propriedades isolantes. 

Os materiais isolantes, geralmente caracterizados por massas volúmicas inferiores a 150 kg/m3 e 

condutibilidades térmicas menores do que 0.05 W/m.K (Vale, 2014), mais comumente utilizados nas 

formulações são o EPS (poliestireno expandido) e os granulados de cortiça. Também têm sido 

realizados alguns estudos de argamassas com incorporação de PCM (materiais de mudança de fase) 

material um elevado potencial na regulação da temperatura, onde essencialmente se pretende tirar 

partido da sua capacidade de mudança de fase a temperaturas ambientes, entre os 18 e os 23ºC. No 

entanto este material foge um pouco do âmbito desta dissertação e portanto não será analisado. No 

presente trabalho também não foi considerada a cortiça, tendo-se optado por analisar apenas as 

argamassas térmicas industriais para aplicação em exterior e com substituição de agregados minerais 

por EPS como material de isolamento térmico.  

 Poliestireno expandido 

O poliestireno expandido é classificado como sendo um polímero termoplástico com uma estrutura 

celular esférica e com paredes celulares muito finas (Poletto, 2009). A aplicação do EPS, servindo-se 

das suas valências de isolante térmico, no mercado da construção e indústrias de embalagens é muito 

extensiva. O processo de fabrico do EPS envolve três etapas de transformações físicas, uma pré-

expansão, armazenamento intermédio e moldagem final. Na pré-expansão expande-se o PS por 

aquecimento e em contacto com vapores de água para aproximadamente 50 vezes o seu volume inicial, 

produto que de seguida é armazenado até estabilização (armazenamento intermédio) onde ocorre o 

arrefecimento do granulado criando depressões no interior das células que são preenchidas pelo ar 

disponível. O processo de moldagem é comum na obtenção de placas utilizadas para ETICS, onde os 

granulados são introduzidos em moldes e prensados contra os mesmos obtendo-se assim um produto 

final rijo e leve [W2]. 

Segundo a Futureng [W2], a característica mais importante do EPS é a sua condutibilidade térmica, 

que consoante o tipo de EPS varia numa gama de 0.033 a 0.057 W/m.K, correspondente a uma massa 
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volúmica de 25 a 10 kg/m3, respetivamente. A sua baixa condutibilidade térmica advém do facto de ser 

constituído por 98% de ar e apenas 2% de espuma, tendo capacidade de aprisionar ar dentro das 

células. Este material possui outras características relevantes (Leal, 2012): 

 Baixa absorção de água; 

 Boa resistência mecânica; 

 Em situação de submersão total em água, apresenta pequenas absorções; 

 Não retém humidade; 

 Não apodrece e apresenta boa resistência ao envelhecimento; 

 Compatível quimicamente com a maioria dos materiais utilizados na construção; 

 Características mecânicas inalteráveis sob a acção da humidade; 

 Leve. 

A introdução de granulados de EPS nas argamassas em diversas percentagens de substituição do 

agregado mineral implica ganhos e perdas das características quer no estado fresco, quer no 

endurecido. Relativamente ao estado endurecido espera-se que esta substituição implique uma 

redução da resistência mecânica e do módulo de elasticidade e consequentemente uma maior 

capacidade de deformação, ganhos nas características térmicas e massas volúmicas bastante 

inferiores, consoante a percentagem de substituição. Quanto ao estado fresco, espera-se a obtenção 

de um produto de moldagem mais complicada, sendo necessária uma maior quantidade de água para 

obtenção da mesma trabalhabilidade (Leal, 2012). 

2.7.3 Análise das argamassas térmicas industriais no mercado nacional 

Neste subcapítulo pretende-se apresentar as características de algumas argamassas térmicas 

disponíveis no mercado português. O estudo foi limitado às argamassas térmicas para aplicação em 

revestimentos exteriores com isolante de EPS. Foi possível identificar quatro produtos que se 

apresentam na Tabela 6. 

Tabela 6 – Argamassas térmicas com EPS disponíveis no mercado nacional. 

Nome do produto Fabricante Ligantes Aplicação 

Weber.therm 
Aislone 

Weber Saint Gobain Cal hidratada/ Cimento branco Projecção mecânica ou manual 

Isodur Secil Martingança Cimento branco/ Cal hidratada 
/Resinas 

Projecção mecânica 

KT 48 Fassa Bortolo Cimento Portland Projecção mecânica ou manual 

Rebetop therm Topeca Cimento Portland Projecção mecânica 

Destes quatro produtos os mais conhecidos e com maior expressão de aplicação são o Isodur e o 

Weber.therm Aislone. Algumas das características destes dois produtos já foram também estudadas 

por Melo (2014) e Vale (2014) que se debruçaram sobre o comportamento físico e mecânico de 

argamassas de desempenho térmico melhorado quer industriais quer tradicionais, e por Afonso (2015) 

que estudou o comportamento acústico de argamassas de desempenho térmico melhorado. 



16 

 

 Isodur 

Este produto consiste numa argamassa de ligantes mistos (cimento branco, cal hidratada e resinas) 

com substituição dos agregados minerais (areia fina) em 70 a 80%, em volume, por granulado de EPS, 

incorporando também algumas adições não especificadas pelo fabricante. A informação obtida através 

de contacto com o fabricante é apresentada na Tabela 7. 

Através de uma pesquisa em artigos científicos e dissertações, nomeadamente as já acima referidas, 

foi possível obter resultados adicionais que podem ser interessantes neste estudo. 

Vale (2014) e Melo (2014) obtiveram uma baridade do produto em pó de 319 kg/m3 e uma massa 

volúmica do produto em pasta de 563 kg/ e uma consistência por espalhamento de 132 mm, segundo 

a EN 1015-3 (1998). Afonso (2015) obteve 632 kg/m3 para a massa volúmica em pasta e um 

espalhamento 108 mm. O valor da massa volúmica do produto endurecido obtido por Vale (2014) e 

Melo (2014) foi de 432 kg/m3, enquanto Afonso (2015) obteve 436 kg/m3, demonstrando consistência 

dos resultados. 

Tabela 7 – Características fornecidas pelo fabricante do produto Isodur. 

 ISODUR 
 Valor Classificação Norma 

Coef. Condutibilidade Térmica [W/(m.K)] 0.07 T1 EN 12664 

Resistência à Compressão [MPa] 0.4 a 2.5 CS I EN 1015-11 

Permeabilidade ao vapor de água [µ] ≤ 5 - EN 1015-19 

Coef. de capilaridade [kg/m2min0,5] ≤ 0,20 W2 EN 1015-18 

Módulo de elasticidade dinâmico  [MPa] 500 - BS 1881-5 

Reacção ao fogo    B s1 d0 EN 988-1 

Espessura aplicação [mm] 20 ≤ e ≤ 100 - - 

Água de amassadura [L/saco ou %] 80% ± 5% - - 

Granulometria do produto [mm] < 1,5 - EN 1015-1 

Aderência ao tijolo/bloco [MPa] 0.1 - EN 1015-12 

Modo de fratura  B - EN 1015-12 

Massa volúmica da pasta [kg/m3] 400 ± 50 - EN 1015-6 

Massa volúmica endurecida [kg/m3] 250 ± 50 - EN 1015-10 

Afonso (2015) e Vale (2014) realizaram ambos o ensaio de determinação do módulo de elasticidade 

dinâmico aos 28 dias de idade em provetes prismáticos, no mesmo aparelho de medição da frequência 

de ressonância de vibração à flexão, e obtiveram 582 e 620 MPa, respectivamente, associados a um 

coeficiente de poisson de 0.173 e 0.243, valores dentro dos intervalos definidos por Appleton e Costa 

(2002) de 0.15 a 0.25 para argamassas. Estes mesmos autores testaram a velocidade de propagação 

das ondas ultra-sónicas em provetes prismáticos e obtiveram 1412 m/s (Vale, 2014) e Afonso (2015), 

para 54 kHz, obteve 1427 m/s e, para 150 kHz, 1390 m/s. 

Vale (2014) realizou ainda o ensaio de aderência em argamassas aplicadas em tijolo com uma 

espessura de 30 mm aos 28 dias obtendo uma resistência 0.21 MPa com uma rotura adesiva. O 

fabricante apresenta um valor de metade da resistência com uma rotura coesiva. 
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Melo (2014) realizou ensaios de caracterização física nesta argamassa, tendo obtido um coeficiente de 

capilaridade 0.31 kg/m2.min0.5 segundo a norma EN 1015-18 (2002), entrando em confronto com a 

classificação W2 do fabricante. 

 Aislone 

Para o produto Weber.therm Aislone, que integra o sistema de isolamento térmico Weber.therm 

Mechanic, foi possível obter alguma informação adicional sobre a sua composição que disponibilizada 

pelo fabricante. Este apresenta como ligante a cal hidratada associada a uma pequena porção de 

cimento branco 52.5 N, por questões de trabalhabilidade, coesão e resistências mínimas, verificando-

se também uma substituição, em volume, do agregado mineral por granulado de EPS em 100%, e as 

seguintes adições: hidrofugantes, polímero redispersível, agente expansivo e retentor de água. A 

quantidade de água de amassadura necessária, disponibilizada pelo produtor, é de 120% em massa. 

Na Tabela 8 resumem-se as características fornecidas pelo produtor e que constam nas fichas técnicas 

e de desempenho do produto.  

Tabela 8 – Características fornecidas pelo fabricante do produto Aislone. 

 AISLONE 

 Valor Classificação Norma 

Coef. Condutibilidade Térmica [W/(m.K)] 0.042 T1 EN 12664 

Resistência à Compressão [MPa] ≥ 0,35  - - 

Resistência à Flexão [MPa] ≥ 0,25 - - 

Permeabilidade ao vapor de água [µ] ≤ 5 - EN 1015-19 

Coef. de capilaridade [kg/m2min0,5] ≤ 0,40 W1 EN1015-18 

Reacção ao fogo  - B s1 d0 EN13501-1 

Espessura aplicação [mm] 30 ≤ e ≤ 80 - - 

Água de amassadura [L/saco ou %] 5,5 a 6L /saco 120% - 

Aderência ao tijolo/bloco [MPa] > 0,08 - EN1015-12 

Modo de fratura  B - EN1015-12 

Massa volúmica do pó [kg/m3] 140 ± 2,5 - - 

Massa volúmica da pasta [kg/m3] 300 ± 7,5 - - 

Massa volúmica endurecida [kg/m3] 150 ± 5,0 - - 

Procurou-se também obter informação sobre este produto em trabalhos científicos, verificando-se que 

apenas Vale (2014) e Melo (2014), realizaram ensaios este material. Nos ensaios realizados por estes 

autores foram utilizadas as mesmas técnicas que as já descritas para a argamassa Isodur. Os principais 

resultados obtidos nestes trabalhos estão apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Resultados de ensaios realizados por Vale (2014) e Melo (2014) na argamassa Aislone. 

 Resultados de Vale / Melo (2014) Produtor 

Resistência à Flexão aos 28 dias [MPa] 0.21 ≥ 0.25 

Resistência à Compressão aos 28 dias [MPa] 0.36 ≥ 0.35 

Coef. de capilaridade [kg/m2min0,5] 
0.92 (EN 1015-18) 

< 0.4 (W1) 
1.01 (recta melhor aprox.) 

Módulo de elasticidade dinâmico [MPa] 70 - 

Aderência ao tijolo/bloco [MPa] 0.07 > 0.08 

Modo de fratura b (coesiva) b (coesiva) 

Massa volúmica do pó [kg/m3] 173 140 ± 2.5 

Massa volúmica da pasta [kg/m3] 411 300 ± 7.5 

Massa volúmica endurecida [kg/m3] 237 150 ± 5.0 

Consistência por espalhamento [mm]  141 140 ± 10 

Abs. de água baixa pressão (Karsten), 
volume aos 60 min [cm3] e coef. segundo 

Proceq(2001) [kg/m2.min0.5] 

6.63 cm3 - 

1.51 kg/m2.min0.5 - 

Velocidade ultra-sons [m/s] 889 - 

 Rebetop therm 

O argamassa Rebetop therm, do fabricante Topeca, é uma argamassa de desempenho térmico 

melhorado, recentemente disponível no mercado, formulada com ligantes hidráulicos, nomeadamente 

cimento Portland, agregados minerais siliciosos e granulado de EPS. Relativamente aos adjuvantes e 

adições, não se conseguiu obter muita informação, apenas a informação da incorporação de agentes 

hidrofugantes. Quanto à quantidade de água de amassadura necessária, esta é definida pelo fabricante 

através da indicação do espalhamento pretendido segundo a norma EN 1015-3 (1998) de 160 ± 5 mm, 

correspondente a 90% de água. 

Reuniram-se na Tabela 10 as informações e características fornecidas pelo produtor nas fichas técnicas 

e de desempenho. 

Tabela 10 – Características fornecidas pelo fabricante da argamassa Rebetop Therm. 

 REBETOP THERM 

 Valor Classificação Norma 

Coef. Condutibilidade Térmica [W/(m.K)] - T1 EN 12664 

Resistência à Compressão [MPa] - CSI EN 1015-11 

Resistência à Flexão [MPa] 0.5 - - 

Permeabilidade ao vapor de água [µ] < 5 - EN 1015-19 

Coef. de capilaridade [kg/m2min0,5] ≤ 0,20 W2 EN 1015-18 

Reação ao fogo  - A2-s1.d0 EN13501-1 

Espessura aplicação [mm] 40 ≤ e ≤ 80 - - 

Água de amassadura [L/saco ou %] 90% - - 

Aderência ao tijolo/bloco [MPa] 0.1 - EN 1015-12 

Modo de fratura  B - EN 1015-12 

Massa volúmica da pasta [kg/m3] 400 - - 

Massa volúmica endurecida [kg/m3] 300 - - 

Relativamente a este produto não se conseguiu encontrar mais informação sobre ensaios ou 

características de desempenho adicionais em artigos científicos, razão que se deve ao facto de ser um 

produto relativamente recente no mercado da construção. 



19 

 

 KT 48 

O produto KT 48 é um reboco termo-isolante, do fabricante Fassa Bortolo, destinado a aplicação para 

exterior ou interior, composto por um ligante hidráulico, cimento Portland, agregados leves de EPS e 

aditivos específicos com o intuito de melhoria de trabalhabilidade, aderência e coesão. As informações 

sobre a sua prestação e características foram difíceis de encontrar, resumindo-se na Tabela 11 a 

informação disponibilizada pelo fabricante. 

Tabela 11 – Características fornecidas pelo fabricante da argamassa KT 48. 

 KT 48 

 Valor Classificação Norma 

Coef. Condutibilidade Térmica [W/(m.K)] 0.083 T1 EN 1745 

Resistência à Compressão [Mpa] 1 - - 

Resistência à Flexão [Mpa] 0.5 - - 

Permeabilidade ao vapor de água [µ] ≤ 9 - EN1015-19 

Coef. de capilaridade [kg/m2min0,5] ≤ 0,40 W1 EN1015-18 

Módulo de elasticidade dinâmico [Mpa] 1200 - - 

Espessura aplicação [mm] ≥ 20 - - 

Água de amassadura [L/saco ou %] 85% - - 

Granulometria do produto[mm] < 4 - - 

Massa volúmica do pó [kg/m3] 250-300 -  - 

Massa volúmica endurecida [kg/m3] 500  -  - 

Tal como no caso do Rebetop therm, também não foi possível encontrar informação adicional sobre o 

KT 48 em artigos científicos e os contactos com os produtores revelaram-se difíceis.  
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2.7.4 Análise comparativa das argamassas térmicas industriais 

Neste subcapítulo pretende-se comparar as quatro argamassas industriais atrás apresentadas, tendo-

se compilado a informação disponível na Tabela 12.  

Tabela 12 – Análise comparativa das quatro argamassas térmicas estudadas. 

 
ISODUR AISLONE 

REBETOP 
THERM 

KT 48 

 Produtor Investigação Produtor Investigação Produtor Produtor 

Coef. Condutibilidade 
Térmica [W/(m.K)] 

0.07 0.09 0.042 0.06 T1 0.083 

Resistência à Flexão aos 28 
dias [MPa] 

- 0.77 ≥ 0,25 0.21 0.5 0.5 

Resistência à Compressão 
aos 28 dias [MPa] 

0.4 a 2.5 1.25 ≥ 0,35  0.36 0.40 a 2.50 1 

Permeabilidade ao vapor de 
água [µ] 

≤ 5 - ≤ 5 - ≤ 5 ≤ 9 

Coef. de capilaridade EN 
1015 [kg/m2min0,5] Recta 

melhor aprox. [kg/m2min0,5] 

≤ 0,20 0.31 ≤ 0,40 0.92 ≤ 0,20 ≤ 0,40 

- 0.34 - 1.01 - - 

Módulo de elasticidade 
dinâmico [MPa] 

500 582 / 620 - 70 - 1200 

Reacção ao fogo  B s1 d0 - B s1 d0 - A2-s1.d0 - 

Espessura aplicação [mm] 20 ≤ e ≤ 100 30 30 ≤ e ≤ 80 30 40 ≤ e ≤ 80 ≥ 20 

Água de amassadura 
80% ± 5% - 120% 114% 90% 85% 

[L/saco ou %] 

Consistência espalhamento 
EN 1015-3 [mm]  

140 ± 10 132 / 108 140 ± 10 141 160 ± 5 - 

Granulometria do produto 
< 1,5 - - - - < 4 

[mm] 

Aderência ao tijolo/bloco 
0.1 0.21 > 0,08 0.07 0.1 - 

[MPa] 

Modo de fractura  B A B B B - 

Massa volúmica do pó [kg/m3] - 319 140 ±2,5 173 - 250-300 

Massa volúmica da pasta 
[kg/m3] 

400 ± 50 563 / 632 300 ±7,5 411 400 500 

Massa volúmica endurecida 
[kg/m3] 

250 ± 50 432 / 436 150 ±5,0 237 300 - 

Velocidade ultra-sons [m/s] - 1412 / 1427 - 889 - - 

Abs. De água baixa pressão 
(Karsten), volume aos 60 min 

[cm3] e coef. segundo 
Proceq(2001) [kg/m2.min0.5] 

- 0.93 cm3  - 6.63 cm3  - - 

- 
0.21  

[kg/m2.min0.5] 
- 

1.51  
[kg/m2.min0.5] 

- - 

Analisando as características destas quatro argamassas podemos obter as seguintes conclusões: 

 As quatro argamassas pertencem à classe de condutibilidade térmica T1 de acordo com EN 

998-1 (2010); 

 A mais alta resistência à compressão e também à tração por flexão é a do produto Isodur sendo 

cerca do quadruplo da resistência do produto de menor resistência a Aislone. Este facto é 

explicado pela percentagem de substituição crescente do granulado de EPS e pela quantidade 

e qualidade de ligantes utilizados; 

 A permeabilidade ao vapor de água é semelhante nos quatro produtos e inferior à definida na 

EN 998-1 (2010); 
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 Verifica-se que o coeficiente de absorção de água por capilaridade, e cingindo-nos apenas aos 

valores fornecidos pelos produtores, das quatro argamassas pertencem à classificação W1 / 

W2 da EN 998-1 (2010), havendo uma tendência do aumento do coeficiente nos dois produtos 

que apresentam 100% de substituição de agregado mineral, em detrimento dos outros dois que 

apresentam percentagens de substituição inferiores a 100%. Esta diferença pode também 

resultar das adições hidrófugas; 

 O módulo de elasticidade dinâmico varia dos 70 aos 1200 MPa, da argamassa mais flexível 

(Aislone) para a mais rija (KT 48); 

 A água de amassadura é relativamente semelhante nas quatro argamassas variando entre 

80% e 120% em massa de produto, evidenciando alguma semelhança na composição; 

 A consistência por espalhamento encontra-se dentro dos parâmetros definidos na EN 1015-3 

(1998) para as argamassas Isodur e Aislone. O produtor do Rebetop therm refere um 

espalhamento acima do intervalo definido na norma EN 1015-3 (1998); 

 A tensão de aderência ao suporte do Isodur é sensivelmente o dobro da das restantes 

argamassas; 

 Todas as argamassas pertencem à categoria de argamassas leves ou ultraleves, de acordo 

com Sousa (2010); 

 A velocidade de propagação das ondas ultrassónicas revela uma maior compacidade na 

argamassa Isodur em relação à argamassa Aislone, característica que também é evidenciada 

pelo maior módulo de elasticidade e resistências mecânicas; 

 O ensaio de absorção de água a baixa pressão revela-nos uma muito maior tendência de 

absorção de água por parte do Aislone do que do Isodur. 

2.8 Síntese do capítulo 

É notável a evolução das características dos revestimentos de parede nas últimas décadas que se vai 

tornando ainda mais acelerada pelas pressões normativas que ao longo do tempo têm incrementado 

os requisitos de desempenho. 

A utilização de argamassas tradicionais tem vindo a ser substituídas pelas argamassas industriais, em 

resultado da crescente necessidade de optimização e controlo das características do produto. Com o 

desenvolvimento sustentável e a consciencialização dos consumos excessivos de energia nas 

habitações, surgem as preocupações em reabilitar termicamente as construções e é com o intuito de 

dar resposta a esta necessidade de construção de paredes cada vez mais eficientes que aparecem no 

mercado as argamassas com desempenho térmico melhorado. Regidas pela norma EN 998-1 (2010), 

apresentam-se como produtos leves ou ultraleves, com condutibilidades térmicas abaixo dos 0.1 – 0.2 

W/m.K, coeficientes de absorção de água por capilaridade abaixo dos 0.20 – 0.40 kg/m2.min0.5, 

incorporando na sua composição agregados isolantes como os granulados de EPS ou de cortiça, não 

deixando de verificar as resistências mecânicas mínimas definidas na referida norma, uma resistência 

à compressão compreendida entre 0.4 e 5.0 MPa. Actualmente, estão disponíveis no mercado 
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inúmeras argamassas de desempenho térmico melhorado. Neste estudo selecionaram-se quatro 

destes produtos, para aplicação no exterior e com o EPS como agregado isolante. Fez-se uma pesquisa 

bibliográfica e de mercado sobre as mesmas de modo a adquirir mais informação sobre o seu 

desempenho. 

Analisaram-se as informações obtidas tendo-se constatado uma tendência de decréscimo do valor do 

coeficiente de condutibilidade térmico destas argamassas em relação as argamassas tradicionais, uma 

redução da massa volúmica, um bom desempenho face á acção da água em que resulta da 

incorporação de adjuvantes hidrófugos e uma redução da resistência mecânica devida à incorporação 

do EPS na sua composição. 
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3 Campanha experimental 

3.1 Considerações gerais 

A campanha experimental teve como objectivo a caracterização mecânica de argamassas térmicas 

comercializadas no mercado nacional, bem como a análise do seu comportamento relativo face a 

argamassas tradicionais de referência. 

Neste capítulo apresenta-se a descrição do trabalho experimental realizado, nomeadamente no que se 

refere: às principais características dos materiais utilizados, composição e produção de argamassas; 

moldagem e cura de provetes; procedimentos de ensaio para a caracterização das argamassas no 

estado fresco e endurecido. 

Todos os ensaios foram realizados no Laboratório de Construção do Departamento de Engenharia Civil 

e Arquitectura do Instituto Superior Técnico. 

3.2 Selecção de argamassas térmicas industriais 

Após pesquisa de mercado optou-se por selecionar duas argamassas térmicas pré-doseadas 

industriais, nomeadamente a argamassa Isodur da Secil Argamassas e a argamassa Aislone da Weber 

Saint Gobain, associada ao sistema de isolamento Weber.Therm Mechanic (Figura 1). 

                                  

Figura 1 – Embalagens das argamassas industriais (da esq. Para dir: Isodur; Aislone). 

Apesar de existirem outras argamassas no mercado, optou-se por estas soluções, visto que ambas são 

de produtores com credibilidade na óptica do comprador e cujos representantes demonstraram extrema 

disponibilidade, e essencialmente porque podem ser aplicadas no exterior de edifícios novos e antigos. 

Para além das argamassas térmicas referidas, foram ainda seleccionadas mais duas argamassas 

correntes de comportamento térmico não melhorado, nomeadamente: argamassa industrial de base 

cimentícia de designação comercial Weber.Rev Classic (argamassa de reboco com muita utilização em 

Portugal); argamassa de referência tradicional com traço volumétrico de 1:4, igualmente muito comum. 

Em resumo, foram seleccionados e produzidos os 4 tipos de argamassas cujas designações se indicam 

em seguida: 
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 IS = Argamassa térmica industrial Isodur da Secil Argamassas; 

 AW = Argamassa térmica industrial Aislone da Weber Saint Gobain; 

 RC = Argamassa de revestimento cimentícia industrial Weber Rev.Classic da Weber Saint 

Gobain; 

 TD = Argamassa tradicional cimentícia de traço volumétrico 1:4. 

3.3 Plano de ensaios 

Os ensaios realizados têm em vista a análise quantitativa e qualitativa do comportamento mecânico 

das argamassas. Desse modo, e tendo em consideração a realização de uma vasta campanha 

experimental, foram efectuados os ensaios de caracterização no estado fresco e endurecido, resumidos 

na Tabela 13. Na mesma tabela indicam-se as normas de ensaio que foram seguidas, sempre que 

apropriado. 

Tabela 13 - Resumo de ensaios realizados e respectiva normalização. 

Ensaio Norma 

Consistência por espalhamento EN 1015-3 (1998) 

Massa volúmica aparente no estado fresco EN 1015-6 (1998) 

Massa volúmica aparente no estado endurecido EN 1015-10 (1999) 

Velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas EN 12504-4 (2004) 

Resistência à flexão e à compressão EN 1015-11 (1999) 

Módulo de elasticidade dinâmico ASTM E1876-01 (2006) 

Absorção de água por capilaridade EN 1015-18 (2002) 

Resistência de canto - 

Retração por secagem LNEC E 398 (1993) 

Retração restringida em cantoneira - 

Permeabilidade à água sob baixa pressão Fe Pa 39 (2002) 

Resistência ao arrancamento (Pull-off) EN 1015-12 (2000) 

Esclerómetro pendular - 

Choque de esfera Fe Pa 25 (1980) 

Jacto de água sob pressão - Spray test NZS 4298 (1998) 

 

3.4 Caracterização dos materiais constituintes das argamassas 

3.4.1 Argamassa tradicional de traço volumétrico 1:4 

A areia utilizada na produção da argamassa tradicional resultou da mistura de uma areia fina e uma 

areia grossa, ambas de natureza siliciosa. No anexo A1 indicam-se as curvas granulométricas de 

ambas as areias, determinadas de acordo com a norma NP EN 933 – 1 (2000). 
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As areias foram também caracterizadas em termos da sua massa volúmica e baridade, tendo por base 

as normas EN 1097-6 e EN 1097-3, respectivamente. Basicamente o ensaio de baridade consiste na 

determinação da massa de uma amostra que ocupa um recipiente de volume conhecido. O enchimento 

do recipiente é efectuado de modo a que o agregado seja lançado de uma altura máxima de 50 mm 

em relação ao topo do recipiente. 

A massa volúmica foi determinada de acordo com o método do picnómetro previsto na EN 1097-6 para 

agregados finos. Basicamente, procede-se à determinação do volume de uma amostra de massa 

conhecida a partir do volume de líquido deslocado quando esta é submersa num picnómetro com água. 

Os valores da baridade e massa volúmica de cada uma das areias indicam-se na Tabela 14.  

Tabela 14 - Massa volúmica e baridade da areia fina e grossa. 

Material Baridade [kg/m3] Massa volúmica [kg/m3] 

Areia fina siliciosa 1520 2600 

Areia grossa siliciosa 1541 2640 

As proporções de areia grossa e areia fina foram definidas de modo a que a mistura de agregado fino 

e grosso apresentasse o máximo de baridade. Para tal, foram realizadas várias misturas com diferentes 

percentagens em massa de cada uma das areias até se atingir a composição de máxima baridade. 

Após esse estudo definiu-se que a mistura de areia deveria apresentar 35% de areia fina e 65% de 

areia grossa. 

Na produção da argamassa tradicional foi ainda utilizado cimento do tipo CEM II B/L 32.5 N, da Secil 

Argamassas. Optou-se por este tipo de cimento visto ser uma solução económica correntemente 

utilizada na construção, nomeadamente em argamassas de revestimento. 

3.4.2 Argamassas industriais 

Em relação às argamassas industriais (IS, AW, e RC) não foi possível obter informação detalhada da 

sua composição dado que esta não é disponibilizada pelos fabricantes. Na Tabela 15 resumem-se os 

dados que foram recolhidos para cada uma das argamassas industriais caracterizadas no presente 

trabalho. As duas primeiras argamassas, de comportamento térmico melhorado, foram produzidas com 

incorporação de poliestireno expandido (EPS) na forma de agregado leve. 
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Tabela 15 – Características das três argamassas industriais em estudo. 

Argamassas Isodur Aislone Rev.Classic 

Ligante 
Cal / Cimento branco 

52.5 N / Resinas 
Cal / Cimento branco / 

Ligantes Sintéticos 
Cimento / Cal 

Água de 
amassadura em % 

de massa 
85% 120% 16% 

Agregado isolante 
em % de volume 

70-80% de EPS 100% de EPS 0% de EPS 

Outros Agregados 
Areia calcária e 

siliciosa 
Sem outros agregados Areia siliciosa 

Adjuvantes/ Adições Não especificado 

Polímero redispersível, 
hidrófugo, agente 

expansivo, retentor de 
água 

Fibras sintéticas e outros 
não especificados 

Aplicação 
Interior/Exterior em 
paredes novas ou a 

reabilitar 

Interior/Exterior em 
paredes novas ou a 

reabilitar 

Interior/Exterior em paredes 
novas ou a reabilitar 

3.4.3 Baridade dos constituintes e produtos pré-doseados 

Na tabela 16 resumem-se os valores de baridade dos diversos constituintes da argamassa tradicional, 

bem como a baridade dos produtos pré-doseados referentes a cada uma das argamassas térmicas 

estudadas no presente trabalho. Os resultados individuais de baridade indicam-se no Anexo A2. 

Tabela 16 - Baridade média dos coinstituentes da argamassa tradicional e argamassas industriais. 

Material 
Baridade média 

[kg/m3] 
Δ σ            

[kg/m3] 

C.V. 
[%] 

Areia fina siliciosa 1520 1 0.1 

Areia grossa siliciosa 1541 4 0.2 

CEM II B/L 32.5 N 1138 6 0.6 
Isodur 246 5 1.8 
Aislone 141 2 1.4 

Rev.Classic 1394 4 0.3 
Legenda: C.V. = Coeficiente de variação. 

Em relação às argamassas industriais, apenas o fabricante da AW indica um valor de 140 ± 2.5 kg/m3, 

que esta de acordo com os 141.1 kg/m3 obtidos no trabalho. Para a argamassa IS Melo e Vale (2014) 

obtiveram 319 kg/m3 de baridade, sendo superior ao registado no presente trabalho. Finalmente, em 

relação à RC, Ferreira (2012) reporta o valor de 1460 kg/m3 para a sua baridade média, sendo bastante 

semelhante aos 1394 kg/m3 obtidos neste trabalho. 

3.5 Composição das argamassas 

Conforme referido, não foi possível conhecer em detalhe a composição das argamassas industriais, 

tratando-se de produtos pré-doseados cuja proporção dos seus constituintes é omitida pelos 

fabricantes. Em relação à argamassa tradicional optou-se por considerar uma composição 

correntemente utilizada em rebocos de base cimentícia. Desse modo, a argamassa tradicional foi 

produzida com um traço ponderal de 1:4 e relação a/c de 0,70. A relação a/c foi definida de modo a 
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que a argamassa apresentasse uma consistência de 160 ± 50 mm, tendo por base o ensaio de 

espalhamento definido na EN 1015-3 (1999). 

Foi também produzida uma argamassa tradicional com relação volumétrica de 1:2 para a execução do 

chapisco de 5 mm a aplicar antes do reboco dos provetes de tijolo produzidos em 3.6.3. Esta argamassa 

foi produzida com a/c de 0.40 de modo a verificar a consistência pretendida de 160 ± 50 mm. Na Tabela 

17 resumem-se as composições de cada uma das argamassas tradicionais que foram produzidas no 

trabalho. 

Tabela 17 - Composição das argamassas tradicionais para obtenção de 1 litro. 

Argamassa Cimento [kg] Areia grossa [kg] Areia fina [kg] Água [kg] 

Tradicional 1:4 0.305 1.095 0.590 0.219 

Tradicional 1:2 0.538 0.966 0.520 0.220 

 

3.6 Produção de argamassas 

A produção das argamassas seguiu o definido na norma NP EN 196-1 (1990), tendo-se recorrido à 

utilização do seguinte equipamento: 

1. Misturadora, com duas velocidades, construída de acordo com NP EN 196-1 (Figura 2); 

2. Balança com precisão de 0.01g; 

3. Recipientes diferentes para cada um dos constituintes; 

4. Espátula de borracha; 

5. Colher de pedreiro. 

Nos pontos em seguida referem-se os diferentes procedimentos de mistura adoptados para cada tipo 

de argamassa. 

3.6.1 Mistura das argamassas tradicionais 

A produção de ambas as argamassas tradicionais foi efectuada de acordo com o seguinte 

procedimento: 

1. Preparação e limpeza de todo o material necessário; 

2. Pesagem, em recipientes diferentes, do cimento, areia fina, areia grossa e água com balança 

de precisão de 0.01g; 

3. Introdução da água e seguidamente do cimento na cuba da misturadora (Figura 3); 

4. Acionamento da misturadora a baixa rotação durante 30 segundos; 

5. Nos seguintes 30 segundos, sem alterar a rotação da mistura, adição dos agregados, do mais 

grosso para o mais fino; 
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6. Acionamento da rotação rápida para os seguintes 30 segundos, seguido da paragem da 

misturadora; 

7. Raspagem da pasta aderida às paredes do recipiente e colocação da mesma no centro do 

recipiente, durante um período de 60 segundos de repouso (Figura 4); 

8. Acionamento da rotação rápida com uma duração final de 60 segundos. 

 

     

 

 

 

3.6.2 Mistura das argamassas industriais 

A produção das três argamassas industriais seguiu estritamente as instruções indicadas pelos 

fornecedores, nomeadamente no que se refere à adição de água à mistura pré-doseada de sólidos. Na 

Tabela 18 indica-se a quantidade de água de amassadura, em percentagem de massa de material 

sólido. 

Tabela 18 - Percentagem de água de amassadura. 

 Isodur Aislone Rev.Classic 

Água de amassadura [%] 85% 120% 16% 

A metodologia utilizada para a produção das argamassas é resumida em seguida: 

1. Pesagem do material sólido (produto em pó) e da quantidade de água necessária; 

2. Colocação na cuba do material sólido em conjunto com a água de mistura e acionamento da 

misturadora a baixa rotação, durante 60 segundos, seguidos de 30 segundos de rotação rápida; 

3. Paragem da misturadora e raspagem da pasta aderida às paredes do recipiente e colocação 

da mesma no centro do recipiente, durante um período de 60 segundos de repouso; 

4. Acionamento da rotação rápida com uma duração final de 60 segundos; 

5. Repouso da mistura durante cerca de 10 minutos. 

3.6.3 Produção dos provetes 

De modo a realizar os ensaios pretendidos, foram produzidos provetes com geometrias e 

características diferentes. Para cada uma das argamassas, foram moldados 18 provetes prismáticos 

com 160x40x40 [mm3] para realização de ensaios mecânicos, uma cantoneira para realização de 

Figura 4 – Raspagem da 
argamassa aderida às paredes. 

Figura 3 – Introdução da água 
e cimento na misturadora. 

 

Figura 2 – Misturadora 
mecânica. 
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ensaios de retracção restringida e 3 provetes constituídos pela aplicação de uma camada de reboco 

de 25 mm sobre tijolos cerâmicos de 300x200x110 [mm3]. O procedimento adoptado para a moldagem 

dos diferentes tipos de provetes é descrita nos pontos em seguida. 

i) Provete prismático de 160x40x40 [mm3] 

A moldagem dos provetes seguiu o preconizado na NP EN 196-1 (1990), de acordo com os seguintes 

passos: 

1) Limpeza e secagem de todas as superfícies de cofragem do molde; 

2) Montagem do molde e aplicação de óleo descofrante em todas as superfícies em contacto com 

a argamassa; 

3) Aplicação da prolonga necessária à fixação do molde ao compactador (Figura 5); 

4) Aplicação da argamassa em duas camadas, sendo cada camada uniformemente distribuída 

pelos compartimentos. Compactação de cada camada por imposição de 60 pancadas na mesa 

de compactação (Figura 6); 

5) Remoção do molde da máquina de compactação e acabamento dos provetes com remoção do 

excesso de argamassa (Figura 7); 

6) Proteção dos moldes com filme de polietileno até à idade de descofragem, que ocorreu após 24 

horas; 

7) Após a descofragem os provetes foram curados de acordo com o procedimento de ensaio para 

o qual foram concebidos. 

              

 

ii) Reboco de tijolos cerâmicos de 300x200x110 [mm3] 

Para cada argamassa foram seleccionados 3 tijolos cerâmicos de 300x200x110 [mm3] nos quais foram 

aplicadas camadas de argamassa com cerca de 25 mm de espessura. Pra tal foi necessário construir 

moldes de madeira conforme indicado na Figura 8. Antes da aplicação da argamassa nos tijolos, estes 

foram previamente humedecidos com água (ARROMBA, 2011), visando diminuir a perda de água da 

argamassa por absorção no tijolo. 

A argamassa tradicional foi aplicada em duas fases com 48 horas de intervalo. A primeira fase 

correspondeu à aplicação da argamassa de chapisco de traço 1:2 com uma espessura de 5 mm. A 

Figura 5 - Molde com 
prolonga. 

 

Figura 6 - Compactador 

 

Figura 7 - Argamassa em 
molde após passo 5. 
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segunda fase correspondeu à aplicação da argamassa tradicional, com uma espessura de cerca de 20 

mm. As três argamassas industriais foram aplicadas em monocamada de 25 mm de espessura de 

modo a obter-se uma igual espessura nas quatro argamassas em estudo. 

Tal como efectuado na produção dos prismas, as argamassas foram protegidas por filme de polietileno 

até à idade de descofragem, que ocorreu após 24 horas (Figura 9 e 10). 

            

 

iii) Cantoneiras para ensaio de retracção restringida 

Para cada argamassa foi moldado uma cantoneira com cerca de 1 metro de comprimento e a secção 

transversal indicada na Figura 11. A moldagem destes provetes seguiu os seguintes passo: 

1. Limpeza e secagem do molde, seguida da alicação de oleo descofrante nas  superficies de 

contacto com a argamassa; 

2. Aplicação de pernos metálicos na extremidade das cantoneiras, para restrição da retração livre 

da argamassa (Figura 12); 

3. Aplicação da argamassa e compactação manual da mesma atraves de espátulas metálicas; 

4. Selagem da argamassa com filme de polietileno até à idade de descofragem, que ocorreu após 

24 horas (Figura 13). 

      

 

3.6.4 Cura dos provetes 

Dependendo do tipo de ensaio de caracterização a realizar, os provetes foram curados de acordo com 

os 3 tipos de ambientes resumidos em seguida: 

Figura 10 - Provete em 
tijolo após desmoldagem 

(Rev.Classic). 

 

Figura 9 - Molde 
enchido e alisado com 
argamassa (Aislone). 

 

Figura 8 - Molde de madeira 
fixado no tijolo. 

 

 

Figura 11 - Secção 
transversal da cantoneira. 

 

Figura 13 - Argamassas 
moldadas e seladas. 

 

Figura 12 - Pormenor de 
perno de extremidade. 
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1. Ambiente I – Ambiente controlado em câmara condicionada com humidade relativa de 95% ± 

5% e temperatura de 20°C ± 2°C (EN 1015-11); 

2. Ambiente II - Ambiente controlado em câmara condicionada com humidade relativa de 60% ± 

5% e temperatura de 20°C ± 2°C (EN 1015-11); 

3. Ambiente III – Ambiente de laboratório com condições variáveis de humidade relativa e 

temperatura. 

Na Tabela 19 descreve-se os diferentes procedimentos de cura considerados para cada um dos 

ensaios realizados. 

Tabela 19 - Condições de cura relativas aos ensaios. 

Ensaio Tipo de cura 

Massa volúmica aparente no estado endurecido 

7 dias em Ambiente I seguidos 
de 21 dias em Ambiente II 

Resistência à flexão e à compressão 
Módulo de elasticidade dinâmico 

Absorção de água por capilaridade 
Resistência de canto 

Retração por secagem 
28 dias em Ambiente II 

Retração restringida em cantoneira 

Permeabilidade à água sob baixa pressão 

28 dias em Ambiente III 
Resistência ao arrancamento (pull-off) 

Esclerómetro pendular 
Choque de esfera 

Jacto de água sob pressão - Spray test 

3.7 Ensaios de caracterização no estado fresco 

3.7.1 Consistência por espalhamento 

A consistência das argamassas foi medida com base no ensaio de espalhamento definido na EN 1015-

3 (1999), de acordo com o seguinte procedimento: 

1. Limpeza e humedecimento do prato da mesa de espalhamento com queda de 10 ± 2 mm 

(Figura 14); 

2. Colocação do molde tronco-cónico de 7 e 10 cm de diâmetro e 6 cm de altura (Figura 16) 

centrado no prato da mesa e enchimento do molde em duas camadas com volume de 

argamassa semelhante; 

3. Compactação de cada camada por apiloamento, com auxílio de 10 golpes de um varão de 40 

mm de diâmetro. Procura-se que cada golpe atinja toda a espessura da camada; 

4. Alisamento em movimento de serrote da superfície superior do molde através do uso de uma 

régua metálica, seguido da limpeza e remoção de excedentes; 

5. Após 10 a 15 segundos por meio de movimento firme na vertical, remove-se o molde, deixando 

a argamassa moldada sobre o prato; 

6. Imposição de 15 quedas da argamassa em cerca de 15 segundos, por elevação e queda 

ritmada do prato da mesa; 
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7. Determinação do diâmetro de espalhamento da argamassa em duas direcções ortogonais, com 

auxílio de um paquímetro (Figura 15). 

     

 

Resultados: 

A consistência por espalhamento é determinada de acordo com a equação (3.1) em que D1 e D2 são 

os valores medidos dos diâmetros de espalhamento [mm], em direcções ortogonais. 

Espalhamento [mm] = (D1 + D2) / 2       (3.1) 

3.7.2 Massa volúmica no estado fresco 

A massa volúmica no estado fresco foi determinada de acordo com a EN 1015-6 (1998) que se define 

pelo quociente entre a massa de argamassa e o volume que esta ocupa em condições de compactação 

definidas. 

Procedimento: 

1. Pesagem do recipiente cilíndrico vazio (m1), de volume conhecido (V); 

2. Introdução da argamassa no recipiente, através de uma colher de pedreiro, até esta perfazer 

metade da sua capacidade; 

3. Compactação da argamassa através de 10 pancadas com varão metálico; 

4. Introdução da argamassa de modo a encher completamente o recipiente, compactado de acordo 

com 3 e rasamento da superfície com o auxílio de uma espátula; 

5. Pesagem e registo do valor da sua massa (m2) (Figura 17). 

A massa volúmica aparente da argamassa pode ser obtida através da equação (3.2). 

𝜌𝑚 =
( m2 – m1 )

V
                (3.2) 

Em que: 

𝜌𝑚 = Massa volúmica aparente da argamassa no estado fresco [kg/m3]; 

m1 = Massa do recipiente vazio [kg]; 

Figura 16 - Recipiente 
tronco-cónico (EN 1015-3). 

Figura 14 - Mesa de 
espalhamento (EN 1015-3). 

 

Figura 15 – Paquímetro. 
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m2 = Massa do recipiente cheio [kg]; 

V = Capacidade do recipiente [m3]. 

 

Figura 17 – Medição de m2, passo 5. 

3.8 Ensaios de caracterização no estado endurecido 

3.8.1 Massa volúmica aparente no estado endurecido 

A massa volúmica aparente no estado endurecido foi determinada de acordo com a norma EN 1015-

10 (1999). Este ensaio foi realizado nos provetes de 160x40x40 mm3 destinados aos ensaios de 

compressão e flexão (e nos dias 7 e 28), visto tratar-se de um ensaio não destrutivo. 

A massa volúmica aparente no estado endurecido da argamassa é calculado através da equação (3.3). 

𝜌𝑒 =
 m

V
      (3.3) 

Em que: 

𝜌𝑒 = Massa volúmica aparente da argamassa no estado endurecido [kg/m3]; 

m = Massa do provete [kg]. 

3.8.2 Velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas (Método directo) 

O ensaio de determinação da velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas foi efectuado de 

acordo com a norma EN 12504-4 (2004), tendo-se utilizado o equipamento PUNDIT indicado na Figura 

18, com transdutores de 54 kHz. De modo a garantir o adequado contacto com a superfície dos provetes 

foi utilizada vaselina. 

O ensaio foi realizado pelo método directo (posicionamento dos transdutores em faces opostas do 

material, Figura 19), aplicado a provetes prismáticos de 160x40x40 mm3 destinados aos ensaios de 

compressão e tração por flexão. Para cada tipo de argamassa, foram efectuadas 3 medições aos 7 e 

28 dias de idade. A velocidade de propagação correspondente à média dos 3 provetes é determinada 

a partir de (3.4). 
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𝑣 =  
𝐿

𝑇
       (3.4) 

Em que: 

𝑣 = Velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas [m/s]; 

L = Comprimento do provete (160 mm); 

T = Tempo de propagação da onda no comprimento conhecido [µs]. 

3.8.3 Módulo de elasticidade dinâmico 

O módulo de elasticidade dinâmico seguiu o especificado na norma ASTM E1876-01 (2006), tendo-se 

utilizado o equipamento GrindoSonic MK5 indicado na Figura 21. Basicamente, é determinada a 

frequência de ressonância do modo de vibração à flexão, e através do software Genemod do aparelho 

(requer a introdução da geometria do provete e sua massa volúmica [kg/m3]) é calculado o módulo de 

elasticidade dinâmico de cada provete. O ensaio foi realizado aos 28 dias de idade em provetes 

prismáticos de 160x40x40 mm3. Para cada provete foram efectuadas 5 medições da frequência de 

ressonância à flexão. 

 

Figura 21 - GrindoSonic MK5, detector de vibração, apoios e baquetas excitadoras. 

Procedimento: 

1. Medição da massa do provete; 

2. Colocação do provete sobre dois prismas de apoio localizados a 0.224L de ambas as 

extremidades (sendo L o comprimento do provete); 

3. Colocação do detector de vibração do aparelho GrindoSonic MK5 na face lateral do provete 

perto de um dos apoios (Figura 22); 

Figura 19 - Esquematização 
do método directo. 

 

Figura 18 – Equipamento medição 
ultra-sons. 

 

 

Figura 20 - Transdutores e 
material utilizado na 

calibração. 
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4. Excitação do provete, com a baqueta acessória do aparelho, no centro da face superior (Figura 

23); 

5. Registo da frequência de ressonância à flexão; 

6. Para cada provete, repetem-se 5 vezes os passos 4 e 5 e faz-se uma média aritmética das 

frequências obtidas. 

                                 

 

Uma vez obtida a frequência de ressonância do modo de vibração à flexão de cada provete, o módulo 

de elasticidade dinâmico é determinado com auxílio do software Genemod após a introdução dos 

dados. O módulo de elasticidade dinâmico de cada argamassa aos 28 dias de idade corresponde à 

média aritmética dos módulos de elasticidade dos 3 provetes ensaiados. 

3.8.4 Resistência à tração por flexão 

Para a determinação da resistência à tração por flexão das argamassas em estudo seguiu-se o disposto 

na norma EN 1015-11 (1999). Para a realização do ensaio recorreu-se a uma prensa Seidner 

Form+Test, modelo 505/200/10 DM1, equipada com uma célula de carga de 10 kN (Figura 24). Este 

ensaio foi realizado nos dias 7 e 28 dias de idade em provetes prismáticos de 160x40x40 mm3. 

 

Figura 24 - Ensaio de resistência à tracção por flexão 

A resistência à tração por flexão é determinada pela expressão (3.5), conforme a EN 1015-11 (1999). 

A resistência final corresponde à média das resistências obtidas dos 3 provetes ensaiados. 

𝑓𝑡 = 1.5 
𝐹𝑡 𝑥 𝑙

𝑏 𝑥 𝑑2               (3.5) 

Figura 22 - Posicionamento do detector de 
vibração [Flyer GrindoSonic]. 

 

Figura 23 - Excitação do provete [Flyer 
GrindoSonic]. 
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Em que: 

𝑓𝑡 = Tensão de rotura à tração por flexão [MPa]; 

𝐹𝑡 = Carga de pico [kN]; 

𝑙 = Distância entre os apoios na máquina [100 mm]; 

𝑏 = Largura do provete [40 mm]; 

𝑑2 = Espessura do provete [40 mm]2. 

3.8.5 Resistência à compressão 

O ensaio de resistência a compressão das argamassas seguiu o procedimento especificado na EN 

1015-11 (1999). Os ensaios foram realizados aos 7 e 28 dias de idade, com o mesmo equipamento 

utilizado na resistência à tração por flexão, tendo em conta uma célula de carga de 200 kN. O ensaio 

de compressão é realizado aproveitando cada uma das metades que resultaram do ensaio de flexão 

(Figura 25). 

 

Figura 25 - Ensaio de resistência à compressão 

A resistência à compressão de cada provete é determinada através da equação (3.6), de acordo com 

a EN 1015-11 (1999).  

𝑓𝑐 =  
𝐹𝑐 

𝐴𝑐
       (3.6) 

Em que: 

𝑓𝑐  = Tensão de rotura à compressão de cada provete [MPa]; 

𝐹𝑐 = Carga de compressão de pico aplicada ao provete [kN]; 

𝐴𝑐 = Área da secção comprimida [mm2]. 

3.8.6 Absorção de água por capilaridade 

O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado aos 28 dias de idade, de acordo com a 

norma EN 1015-18 (2002). Antes do ensaio, os provetes foram secos em estufa ventilada a 60°C ± 5°C 

até atingirem massa constante. Após secagem, foram colocados no exsicador até atingirem a 

temperatura ambiente (Figura 26). Os ensaios foram realizados em provetes prismáticos de 160x40x40 

mm3, imersos numa lâmina de 5 mm de água, de acordo com o esquema indicado na Figura 27. A 
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absorção de água foi medida ao fim de 5min, 10min, 20min, 30min, 1h, 2h, 12h, 24h, 48h e 72h, após 

o contacto com a água. 

     

 

Para cada ensaio, foi determinada a curva de absorção ao longo do tempo, bem como o respectivo 

coeficiente de absorção de acordo com a equação (3.7).  

𝑐 = 0.1 𝑥 (𝑚90 − 𝑚10)      (3.7) 

Em que: 

𝑚90 = Massa do provete aos 90 min de ensaio [g]; 

𝑚10 = Massa do provete aos 10 min de ensaio [g]; 

𝑐 = Coeficiente de absorção de água por capilaridade [Kg/(m2.min0.5)]. 

3.8.7 Resistência de canto 

A determinação da resistência de canto das argamassas não se encontra prevista na normalização, 

pelo que foi idealizado um ensaio para o efeito no presente trabalho. Assim sendo, produziram-se 6 

provetes prismáticos de 160x40x40 mm3, por argamassa, submetidos à cura já descrita anteriormente 

e ensaiados aos 28 dias de idade. Em três dos seis provetes produzidos aplicou-se, no início da 

moldagem, duas cantoneiras plásticas em “L” com 15 mm de largura, correntemente utilizadas na 

construção para conferir resistência às arestas das paredes de alvenaria, Figura 28. As cantoneiras 

foram aplicadas em duas das arestas dos provetes. Os restantes provetes foram moldados sem 

cantoneiras, para efeitos de comparação.  

O ensaio idealizado consiste na aplicação de uma força na aresta do provete, que pretende simular um 

impacto de canto na argamassa. Com a aplicação das cantoneiras em “L” deseja-se posteriormente 

quantificar o ganho de resistência conferido pela incorporação das mesmas na argamassa. Os ensaios 

foram efectuados na mesma prensa utilizada para a determinação da resistência à compressão - 

Seidner Form+Test, modelo 505/200/10 DM1 equipada com célula de carga de 200 kN. 

 

 

Figura 26 - Exsicador. 

 

 

Figura 27 - Provetes em ensaio. 
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Procedimento: 

1. Posicionamento do provete na prensa de acordo com a Figura 29, com colocação de um 

Cilindro metálico de 2.5 cm de diâmetro através do qual se aplica uma carga pontual; 

2. Compressão gradual transmitida ao provete através do cilindro metálico posicionado conforme 

a Figura 29; 

3. Registo da força máxima aplicada, correspondente à rotura de canto do provete. 

            

 

A tensão de rotura foi determinada de acordo com a equação (3.8). Para cada tipo de argamassa foram 

efectuados 3 ensaios. 

𝑓𝐿 =  
𝐹𝐿 

𝐴𝑐
       (3.8) 

Em que: 

𝑓𝐿 = Tensão de rotura à compressão de canto de cada provete [MPa]; 

𝐹𝐿 = Força aplicada no canto do provete [kN]; 

𝐴𝑐 = Área da secção do cilindro de transmissão de carga [281.6mm2]. 

               

 

3.8.8 Retração por secagem 

A retração da argamassa foi medida de acordo com a especificação LNEC E 398 (1993). Para cada 

tipo de argamassa foram ensaiados 3 provetes de 160x40x40 mm3 até 28 dias após a moldagem.  

 

 

Figura 28 - Cantoneira PVC 15 mm. 

 

Figura 29 - Posicionamento do cilindro 
metálico (vista topo; perspetiva) 

 

Figura 31 - Modo de rotura de provete 
reforçado com cantoneiras. 

 

Figura 30 - Modo de rotura de provete sem 
reforço. 
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Procedimento: 

1. Moldagem de 3 provetes prismáticos de argamassa com pernos metálicos incorporadas em 

ambas as extremidades do provete; 

2. Após 24h, desmoldagem dos provetes e registo da primeira medição no micrómetro (d i), 

precedida pela medição da barra padrão (Figuras 32 e 33); 

3. Conservação dos provetes em Ambiente II (3.5.4) desde a desmoldagem até ao último dia de 

ensaio; 

4. Realização de medições sucessivas da retracção até 28 dias de idade. Em cada provete, bem 

como na barra padrão, são efectuadas duas medições de acordo com o indicado na Figura 34. 

          

 

 

Figura 34 - Esquema de medição. 

A retração em cada idade é determinada com base na equação (3.9). 

𝜀𝑐𝑠 =  
𝑑𝑓−𝑑𝑖

𝑑𝑖
          (3.9) 

Em que: 

𝜀𝑐𝑠 = Retração; 

𝑑𝑖 = Distância entre os pontos de referência no ínicio do ensaio [mm]; 

𝑑𝑓 = Distância entre os pontos de referência na idade de ensaio [mm]. 

3.8.9 Retração restringida em cantoneira 

O ensaio de retracção restringida tem por objectivo a avaliação qualitativa da propensão para as 

argamassas fendilharem quando a variação de dimensão é impedida. Este ensaio, não normalizado, é 

Figura 32 - Medição da 
caneta padrão. 

 

Figura 33 - Medição do 
provete. 
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efectuado em cantoneiras moldadas com 1 m de comprimento e secção triangular de 4.27 cm2 (Figura 

35). 

 

Figura 35 - Cantoneiras de retracção restringida. 

O ensaio consiste na aplicação da argamassa numa cantoneira metálica, onde foi previamente aplicado 

óleo descofrante e pernos metálicos em ambas as extremidades de modo a impedir o movimento livre 

da mesma. Após retracção das argamassas avalia-se o eventual aparecimento de fendilhação, 

registando-se o número de fendas, a sua configuração e a idade do seu desenvolvimento. O ensaio é 

realizado até aos 28 dias de idade. Observou-se o estado de retracção e aparecimento de fendas aos 

3, 7, 14, 21 e 28 dias de idade. 

O ensaio foi realizado em 1 provete de cantoneira por argamassa, que foram armazenados em 

Ambiente II até à idade final do ensaio. Periodicamente foi-se observando e registando o aparecimento 

de fendas. 

3.8.10 Permeabilidade à água sob baixa pressão (Tubo de Karsten) 

O ensaio de permeabilidade a água sob baixa pressão seguiu o especificado na ficha de ensaio Lnec 

Fe Pa 39 (2002), tendo sido realizado em tijolos 300x200x110 mm3 posicionados na vertical (Figura 

37). Um tubo de Karsten, graduado de 0 a 4 cm3 e área de contacto de 5.7 cm2 (Figura 36), é preenchido 

com água até uma altura de 9.8 cm, a que corresponde a uma pressão de 961.38 Pa ou a uma pressão 

dinâmica do vento de 142.6 km/h (Apps, 2011), e registam-se os valores de absorção de água ao longo 

de períodos de tempo definidos. 

Com este ensaio pretende-se a obtenção do coeficiente de absorção de água expresso em kg/m2.min0.5 

que é obtido através da inclinação de uma recta com absorção de água nas ordenadas e raiz quadrada 

do tempo nas abcissas. 

Procedimento: 

1. Aplicação de mástique no bordo da área de contacto do tubo de Karsten que irá ficar em 

contacto com a argamassa, ter especial atenção para que não ocorra redução da secção de 

contacto da água com a argamassa; 

2. Colocação dos tubos nas áreas de ensaio, pressionando o mesmo sobre a argamassa de modo 

a garantir boa selagem (Figura 37); 

3. Atestar o tubo com água até à graduação 0 cm3; 
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4. Registo da absorção de água ao fim de 2min, 5min, 10min, 15min, 30min e 60 min; 

          

 

No final do ensaio determina-se a quantidade de água absorvida ao fim de 60 minutos (cm3/h) e o 

coeficiente de absorção de água expresso em kg/m2.min0.5 que é obtido através da inclinação de uma 

recta com absorção de água nas ordenadas e raiz quadrada do tempo nas abcissas. Determina-se 

ainda o coeficiente de absorção de água a baixa pressão de acordo com Proceq (2001), segundo a 

equação (3.10). 

𝐶𝑎𝑏𝑠 =  
𝑋.10−3

𝑑2.(
𝜋

4
.10−6.√𝑡)

      (3.10) 

Em que: 

𝐶𝑎𝑏𝑠 = Coeficiente de absorção de água [(Kg/(m2.min0.5)]; 

𝑋 = Água absorvida [ml); 

𝑑 = Diâmetro da superfície de absorção de água [mm]; 

𝑡 = Duração da leitura [min]. 

3.8.11 Resistência ao arrancamento (Pull-off) 

O ensaio de pull-off foi realizado em rebocos de argamassa com espessura de 25 mm aplicados em 

tijolos de 300x200x110 mm3, tendo em conta o especificado na norma EN 1015-12 (2000), com ligeiras 

alterações. O ensaio pretende determinar a força a aplicar perpendicularmente ao provete que conduz 

à rotura por coesão da argamassa ou de aderência ao suporte. O ensaio foi efectuado aos 28 dias, 

tendo por base a realização de 6 medições. 

Procedimento: 

1. Na véspera do ensaio efectuaram-se rasgos na argamassa até à superfície do tijolo, de modo 

a individualizar provetes de 50x50 mm2; 

2. Colagem de discos metálicos de secção quadrada de 50x50 mm2 com resina epóxi (Figura 39). 

Figura 37 - Cachimbos 
aplicados com mástique. 

 

Figura 36 - Modelo do 
cachimbo. 
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3. No dia do ensaio, com o auxílio do dinamómetro (Figura 38), aplica-se a força de tracção 

perpendicular a cada disco, e mede-se o valor da força de arrancamento. 

                

 

A realização do ensaio conduz a 3 modos possíveis de rotura (Figura 40): A (rotura adesiva); B (rotura 

coesiva pela argamassa); C (rotura coesiva pelo suporte). 

 

Figura 40 - Rotura adesiva, coesiva pela argamassa e rotura coesiva pelo suporte 
Legenda: 1- Disco de arrancamento; 2- Camada de cola adesiva; 3- Argamassa; 4- Suporte. 

Existe ainda outro modo de rotura, neste caso tornando o ensaio inválido, que consiste na rotura 

adesiva pela cola (interface cola-argamassa). 

 

Figura 41 - Tijolo ensaiado ao Pull-off (Rev.Classic). 

A tensão de aderência da argamassa é obtida através da equação (3.11), EN 1015-12 (2000), 

correspondendo à média aritmética das tensões de aderência de todos os ensaios. 

𝑓𝑢 =  
𝐹𝑢

𝐴
       (3.11) 

Em que: 

𝑓𝑢 = Tensão de aderência [MPa]; 

Figura 38 – Dinamómetro. 

 

Figura 39 - Resina epóxi 
utilizada. 
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𝐹𝑢 = Força de arrancamento [kN]; 

𝐴 = Área da superfície de contacto [mm2]. 

3.8.12 Esclerómetro pendular PT 

O ensaio de esclerómetro pendular permite avaliar a dureza superficial de uma argamassa “ in-situ”. O 

ensaio consiste no registo do ressalto sofrido por um pendulo quando acionado da sua posição de 

repouso, e percorrendo 180°, embate sobre a argamassa de revestimento. Este ensaio foi realizado 

aos 28 dias de idade sobre rebocos aplicados com 25 mm de espessura sobre tijolos de 300x200x110 

mm3. Efectuaram-se 5 medições por argamassa em locais distintos do tijolo. Na Figura 42 apresenta-

se o esclerómetro pendular do tipo PT que foi utilizado na posição de determinação do índice de 

esclerómetro em elementos verticais.  

 

Figura 42 - Esclerómetro pendular PT. 

3.8.13 Choque de esfera (Martinet Baronnie) 

O ensaio de choque da esfera seguiu o disposto na ficha de ensaio Lnec Fe Pa 25 (1980) com algumas 

alterações no aparelho de ensaio (Martinet Baronnie), e consequentemente na energia transmitida à 

argamassa. Este ensaio pretende avaliar a deformabilidade de argamassas de revestimento quando 

sujeitas ao impacto de uma esfera de 50 mm de diâmetro e 500g de massa. O ensaio foi realizado aos 

28 dias de idade em rebocos aplicados com 25 mm de espessura sobre tijolos de 300x200x110 mm3, 

onde foram feitas 5 medições por argamassa. O equipamento utilizado neste ensaio (variante Martinet 

Baronnie, Figura 44), constituído por um braço metálico de 0.41 m e uma esfera metálica de 0.5 Kg. A 

energia de impacto corresponde a Eimpact = m x g x h = 0.5 x 9.81 x 0.41 = 2 J.  

Note-se que o Martinet Baronnie especificado na norma transmite 3 J em vez de 2 J. Para além do 

Martinet Baronnie foi também necessária a utilização de um paquímetro digital para medição dos 

diâmetros e profundidades das mossas deixadas pelo impacto da esfera na argamassa. 

Procedimento: 

1. Identificaram-se os pontos de ensaio na argamassa aplicada em tijolo; 
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2. Colocou-se o braço do aparelho junto ao restante corpo do aparelho, com a esfera e braço 

posicionados na horizontal; 

3. Com a horizontalidade garantida, deixa-se cair a esfera percorrendo ¼ de círculo, até embater 

no local de ensaio (Figura 43); 

4. Regista-se o diâmetro e profundidade da mossa provocada pela esfera na superfície de 

argamassa com o auxílio de um paquímetro digital (Figura 45); 

5. Repete-se o procedimento para os 5 locais de ensaio. 

             

 

No final do ensaio regista-se o diâmetro e a profundidade do sulco provocado pelo choque da esfera 

de 50 mm de diâmetro que transmite 2 J de energia, em cada argamassa.  

3.8.14 Erosão acelerada/ Jacto de água sob pressão (Spray test) 

O ensaio de erosão acelerada foi realizado de acordo com a norma Nova-zelandesa NZS 4298 (1998), 

idealizado para a caracterização de blocos de terra sujeitos a chuvas intensas. Com este ensaio 

pretende-se averiguar a profundidade da erosão sofrida em provetes de 25 mm de espessura de 

argamassa aplicados em tijolos 300x200x110 mm3. Este ensaio foi realizado aos 28 dias de idade, 

tendo-se considerado um provete de tijolo por argamassa. 

O equipamento necessário é composto por duas partes, o dispositivo de jacto de água a pressão 0.5 

bar e o posicionador dos provetes. De modo a garantir a pressão da água nos 0.5 bars (Figura 47), 

utilizou-se uma válvula redutora de pressão e um manómetro de precisão, visto ser necessário uma 

redução da pressão da rede de distribuição de água em lisboa que é de cerca de 3 bars (SILVA, 2015). 

A ponteira escolhida foi a “fulljet” GG-1550 de ângulo estreito, que segundo Heathcote (2002), citado 

por Silva (2015), é a ponteira que melhor simula os efeitos de uma chuva intensa. Em relação ao 

posicionador de provetes, a sua abertura circular foi definida de acordo com o especificado na norma 

(150 mm). 

Procedimento: 

1. Montagem do equipamento de acordo com a Figura 46, verificando-se uma distância entre a 

ponteira do jacto e o centro do provete no posicionador, de 470 mm; 

Figura 45 - Provete 
ensaiado (Aislone). 

 

 

Figura 44 - Variante de 
Martinet Baronnie. 

 

Figura 43 - Esquema de 
ensaio. 
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2. Acionamento do jacto de água a 0.5 bars durante um período de 60 min; 

3. Interromper o ensaio de 15 em 15 min para registar a profundidade de erosão por meio de um 

paquímetro digital. 

No final do ensaio é determinada a taxa de erosão das argamassas (mm/h), sendo possível classificar 

a erosão sofrida segundo os índices de erosão da norma NZS 4298 (1998), indicados na Tabela 20. 

Tabela 20 - Índices de erosão segundo NZS 4298 (1998). 

Prof. Erosão [mm/h] Índice de erosão 

0 ≤ P.E. < 20 1 

20 ≤ P.E. < 50 2 

50 ≤ P.E. < 90 3 

90 ≤ P.E. < 120 4 

P.E. ≥ 120 5 (Fail) 

 

Figura 46 - Montagem do ensaio segundo Silva (2015). 

         

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Provete em ensaio. 

 

Figura 47 - Jacto de água a 0.5 Bars. 
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4 Apresentação e análise de resultados 

Neste capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos na campanha experimental descrita 

no capítulo 3, tendo por objectivo a caracterização mecânica de diferentes tipos de argamassas 

térmicas comercializadas em Portugal. As argamassas térmicas sujeitas a análise foram a argamassa 

térmica industrial Isodur da Secil Agamassas (IS) e a argamassa térmica industrial Aislone da Weber 

Saint Gobain (AW). Para fins comparativos, foram ainda estudadas uma argamassa cimentícia 

tradicional com traço volumétrico de 1:4 (TD) e a argamassa de revestimento cimentícia industrial 

Weber Rev.Classic da Weber Saint Gobain (RC). 

Inicialmente apresentam-se os resultados referentes à caracterização das argamassas no estado 

fresco (espalhamento, massa volúmica) e posteriormente os de caracterização no estado endurecido 

(massa volúmica, resistência à compressão e flexão, velocidade de propagação de ultra-sons, módulo 

de elasticidade dinâmico, absorção de água por capilaridade, permeabilidade à água sobre baixa 

pressão, resistência de canto, retracção livre e restringida, pull-off, esclerómetro pendular, choque de 

esfera e erosão acelerada). Sempre que justificável, os resultados obtidos nas argamassas térmicas 

foram comparados com os resultados reportados por outros autores. 

4.1 Caracterização no estado fresco 

4.1.1 Consistência por espalhamento 

Os valores médios da consistência por espalhamento, quer de acordo com a antiga norma NP 414, 

quer segundo a norma europeia EN 1015-3 (1999), encontram-se na Tabela 21. Os resultados 

individuais podem ser consultados no Anexo A3. 

Tabela 21 - Consistência por espalhamento média das argamassas ensaiadas. 

Argamassa 
Relação a/l ou água 
de amassadura [%] 

Espalhamento [mm] 
(NP 414) 

Δ σ 

[mm] 

Espalhamento [mm] 
(EN 1015-3) 

Δ σ 

[mm] 

TD 0.7 155 2 163 1 

IS 85% 144 1 135 1 
AW 120% 135 1 131 1 
RC 16% 159 2 164 1 

Legenda: Δ σ = Desvio padrão [mm]. 

A consistência da argamassa TD foi inicialmente definida para valores de espalhamento entre 160 ± 50 

mm, de acordo com a NP 414. A aplicação da norma Europeia EN 1015-3 (1999) conduziu a 

espalhamentos ligeiramente inferiores, em cerca de 5%. O valor de espalhamento obtido foi apenas 

sensivelmente inferior à gama de consistências definidas na norma EN 1015-3 (1999) para argamassas 

com massa volúmica superior a 1200 kg/m3 (165-185 mm). Valores idênticos de consistência foram 

igualmente adoptados por outros autores (Afonso 2015, Martins 2008).  
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Em relação às argamassas industriais, optou-se por respeitar a percentagem de água de amassadura 

especificada pelo fabricante, o que justifica as diferenças de espalhamento obtidas. Para ambas as 

argamassas térmicas o valor do espalhamento enquadra-se no intervalo definido na EN 1015-3 (1999) 

de 140 ± 10 mm para argamassas com massas volúmicas no estado fresco de 300-600 kg/m3. Vale e 

Melo (2014) reportam 132 mm para a argamassa IS e 141 mm para a argamassa AW, na ordem do 

obtido no presente trabalho. Por outro lado, Afonso (2015) obteve para a argamassa IS um valor de 

108 mm, fora do intervalo especificado na EN 1015-3 (1999), que se justifica pelo facto do autor ter 

considerado menor água de amassadura na sua mistura. Note-se que para estas duas argamassas 

térmicas os fabricantes não definem os valores do espalhamento pretendido. A argamassa RC 

conduziu a valores semelhantes aos obtidos para a argamassa tradicional, enquadrando-se na gama 

estabelecida de 160 ± 50 mm para as argamassas de massa volúmica normal.  

4.1.2 Massa volúmica no estado fresco 

Os valores médios das massas volúmicas no estado fresco das argamassas ensaiadas apresentam-se 

na Tabela 22 e os valores individuais podem ser consultados no Anexo A3. 

Tabela 22 - Massas volúmicas aparentes médias no estado fresco das argamassas em estudo. 

Argamassa 
Massa volúmica 
média [kg/m3] 

Δ σ          

[kg/m3] 

C.V. 
[%] 

Nº de 
determinações 

TD 2103 19 0.9 3 
IS 583 2 0.4 3 

AW 339 19 5.5 3 
RC 1604 5 0.3 3 

Legenda: C.V. = Coeficiente de variação.  

Para a argamassa TD obteve-se 2103 kg/m3, que se enquadra nos valores tipicamente observados em 

argamassas cimentícias. Valores idênticos foram reportados por Martins (2008), 2043 kg/m3, Afonso 

(2015), 2053 kg/m3, e Vale e Melo (2014), 2105 kg/m3. As diferenças entre autores justifica-se pelas 

diferentes composições adoptadas em cada trabalho. Confirma-se que, em geral, as argamassas 

cimentícias correntes costumam apresentar valores de massa volúmica aparente no estado fresco na 

ordem de 2000 kg/m3. 

Conforme seria esperado, as argamassas térmicas com incorporação de agregados de poliestireno 

expandido (EPS) apresentaram massas volúmicas compatíveis com a produção de misturas leves e de 

capacidade de isolamento térmico, sendo inferiores a 600 kg/m3. Em relação à argamassa IS, o 

fabricante indica um intervalo de massa volúmica fresca de 400 ± 50 kg/m3, que é inferior ao obtido no 

trabalho (583 kg/m3). No entanto, Melo e Vale (2014) e Afonso (2015) também obtiveram valores 

semelhantes de 560 e 632 kg/m3, respectivamente. O valor mais alto de Afonso (2015) deve-se ao facto 

de a quantidade de água de amassadura utilizada ter sido mais baixa. 

O valor obtido neste ensaio para a argamassa AW foi de 339 kg/m3, ligeiramente superior ao valor 

especificado pelo fabricante (300 ± 7.5 kg/m3) e inferior aos valores obtidos por Melo e Vale (2014), 

411 kg/m3. No entanto considera-se que estes valores foram muito próximos e que as diferenças 



49 

 

resultantes poderão ser devidas aos métodos de preparação da pasta. Note-se também que o 

coeficiente de variação deste produto foi superior ao das restantes argamassas, o que sugere uma 

maior dificuldade na preparação e estabilização das propriedades pretendidas.  

No caso da argamassa RC, o fabricante não disponibiliza o valor de massa volúmica. No entanto, de 

acordo com Ferreira (2012), um valor comum para este produto seria de 1650 kg/m3, sendo bastante 

semelhante ao obtido neste trabalho (1604 kg/m3). A incorporação de cal e outros aditivos não 

especificados justificam a menor massa volúmica da argamassa RC face à TD. Para tal, também 

contribui o facto de se ter utilizado apenas areia fina na produção da RC, ao contrário do realizado na 

argamassa tradicional, em que se considerou uma mistura de maior compacidade granular constituída 

por areia fina e areia grossa. 

4.2 Caracterização no estado endurecido 

4.2.1 Massa volúmica aparente no estado endurecido 

Na Tabela 23 indica-se a massa volúmica aparente média no estado endurecido das argamassas 

ensaiadas aos 7 e 28 dias de idade. Os resultados individuais apresentam-se no Anexo A4. Analisando 

as diferenças obtidas para as duas datas de ensaio, verifica-se uma redução da massa volúmica dos 7 

para os 28 dias de idade, que se justifica pelas condições de cura a que as argamassas estiveram 

sujeitas. Os primeiros 7 dias de repouso na câmara húmida, seguidos de 21 dias na câmara seca, 

promoverem uma ligeira absorção de água durante os primeiros 7 dias, seguida de perda de água nos 

21 dias seguintes, resultando assim numa maior massa volúmica aos 7 dias de idade. Conforme seria 

de esperar, desde logo se destaca o facto das massas volúmicas serem coerentes com os valores 

obtidos em 4.1.2., sendo válidas as mesmas justificações. 

Tabela 23 - Massa volúmica média no estado endurecido das argamassas em estudo, aos 7 e 28 dias. 

Argamassa 
Massa volúmica 
média aos 7 dias 

[kg/m3] 

Δ σ 

[kg/m3] 

Massa volúmica 
média aos 28 dias 

[kg/m3] 

Δ σ 

[kg/m3] 

Nº de 
determinações 

TD 2199 4 2083 7 3 

IS 594 9 438 6 3 

AW 359 6 208 2 3 

RC 1672 12 1522 8 3 

Na argamassa IS obteve-se uma massa volúmica aos 28 dias de 438 kg/m3, superior ao máximo 

especificado pelo produtor (300 kg/m3) e praticamente igual ao obtido por Vale (2014), 432 kg/m3. Para 

a argamassa AW obteve-se o valor de 208 kg/m3, semelhante ao reportado por Vale (2014), 237 kg/m3, 

mas cerca de 25% superior aos 150 ± 5 kg/m3 indicado pelo fabricante. As diferenças podem estar em 

parte relacionadas com o diferente teor em água considerado pelos pelo fabricante. Ainda assim, em 

condições normais registam-se massas volúmicas cerca de 25-40% superiores às indicadas pelos 

fabricantes, estas diferenças são devidas ao facto de os resultados enunciadas pelo fabricante serem 

determinados em condições secas de acordo com a EN 1015-10 (2000). 
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Para a argamassa RC o fabricante especifica um valor entre 1400 a 1500 kg/m3, tendo-se obtido um 

valor apenas ligeiramente superior (1522 kg/m3). No mesmo tipo de argamassa, Ferreira (2012) obteve 

1567 kg/m3 aos 28 dias de idade, que é semelhante ao verificado no presente trabalho.  

4.2.2 Velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas (Método directo) 

Na Tabela 24 apresentam-se os resultados médios da velocidade de propagação das ondas ultra-

sónicas aos 28 dias. Os resultados individuais indicam-se no Anexo A5. 

Tabela 24 - Velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas aos 28 dias de idade. 

Argamassa Idade [dias] V us [m/s] Δ σ [m/s] C.V. [%] Nº de determinações 

IS 28 1416 5 0.4 9 

AW 28 925 3 0.4 9 

RC 28 1930 7 0.4 9 

TD 28 3650 34 0.9 9 

Legenda: Vus = Velocidade média de ondas ultra-sónicas; C.V. = Coeficiente de 
variação. 

 

A velocidade de ultra-sons (Vus) da argamassa TD enquadra-se nos valores usualmente obtidos em 

argamassas cimentícias. Embora Vus dependa da composição da mistura, valores semelhantes em 

argamassas cimentícias foram obtidos por Vale (2014) e Martins (2008), de 3285 m/s e 3486 m/s, 

respectivamente.  

Conforme seria de esperar, as argamassas térmicas de menor massa volúmica e agregados menos 

rígidos apresentam valores bastante inferiores de Vus. Na argamassa IS, Vus foi semelhante à reportada 

por Vale (2014), 1412 m/s, e Afonso (2015), 1427 m/s. Na argamassa AW, de menor massa volúmica, 

a velocidade de ultra-sons foi a mais baixa, sendo também semelhante à obtida por Vale (2015), 889 

m/s.  

Assim, os resultados de massa volúmica e velocidade de ultra-sons obtidos no presente estudo 

demonstram a adequada produção das argamassas estudadas, corroborado pela evidência de 

propriedades semelhantes às reportadas por outros autores, que desenvolveram trabalhos com 

argamassas idênticas. 

Na argamassa cimentícia industrial RC obteve-se um valor de Vus cerca de 47% inferior à da argamassa 

TD, corroborando a menor massa volúmica e compacidade atingida nestas misturas. Estas diferenças 

justificam-se sobretudo pela maior quantidade de pasta presente na mistura RC. 

4.2.3 Módulo de elasticidade dinâmico 

Na Tabela 25 apresentam-se os módulos de elasticidade dinâmicos médios das argamassas ensaiadas 

aos 28 dias de idade. No Anexo A6 encontram-se os resultados individuais. Conforme seria de esperar, 

o módulo de elasticidade dinâmico variou de forma proporcional com a velocidade de ultra-sons, visto 
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que ambos os ensaios foram realizados em condições não fendilhadas e pelo facto de Vus depender 

directamente da rigidez do material. 

Tabela 25 - Módulo de elasticidade dinâmico aos 28 dias. 

Argamassa Massa média [g] Ed [MPa] Δ σ [MPa] C.V. [%] Nº de determinações 

IS 112.0 764 14 1.8 3 

AW 53.1 80 9 11.0 3 

RC 389.8 5125 167 3.3 3 

TD 533.3 24896 405 1.6 3 
 

Para a argamassa TD obteve-se um valor alto de 24,9 GPa, que ultrapassa o limite aconselhado de 10 

GPa para argamassas de revestimento, de acordo com o relatório 427/05 do LNEC (2005). Este limite 

recomendado visa controlar a fendilhação das argamassas e a sua capacidade de deformação. 

Argamassas mais fortes serão menos compatíveis, sobretudo quando aplicadas em suportes mais 

deformáveis. No entanto, o aumento respectivo na resistência à tração permite um melhor controlo da 

fissuração. Módulos de elasticidade semelhantes (26,9 GPa) foram reportados por Leal (2012) em 

argamassas cimentícias de a/l de 0,60 e traço 1:4. 

Nas argamassas térmicas parece haver uma tendência de diminuição do módulo de elasticidade 

dinâmico com a crescente percentagem de substituição do agregado mineral por EPS. Para a 

argamassa AW obteve-se o módulo de elasticidade mais baixo de entre as quatro argamassas em 

estudo, sendo apenas 80 MPa. Este valor foi ligeiramente superior, mas da mesma ordem de grandeza 

do referido por Vale (2014), 70 MPa, aplicando a mesma norma e mesmo equipamento de medição.  

Para a argamassa IS, de maior massa volúmica, o módulo de elasticidade dinâmico atingiu 764 MPa, 

cerca de 50% superior ao indicado pelo fabricante (500 MPa). Foi também ligeiramente superior ao 

reportado por Vale (2014), 620 MPa. 

Uma possível justificação para estas diferenças pode estar relacionada com a diferente metodologia 

de preparação e moldagem das argamassas, em que no presente estudo terá conduzido a misturas de 

maior compacidade, pelo menos no que se refere à produção de prismas de argamassa.  

Para a argamassa RC, o módulo de elasticidade dinâmico foi apenas 5 GPa, estando de acordo com o 

limite indicado no relatório LNEC 427/05 (2005), o que permite uma melhor compatibilidade elástica e 

consequente acompanhamento da deformação do suporte, podendo diminuir a probabilidade de 

fissuração.  

Mais uma vez evidencia-se a menor massa volúmica, velocidade de ultra-sons e rigidez atingida na 

argamassa RC face à TD. Tal pode ser justificado pela incorporação de cal e outras adições e aditivos 

nas misturas RC, bem como a menor incorporação de agregado grosso.   
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4.2.4 Resistência à tração por flexão 

Os resultados médios dos ensaios de resistência à tração por flexão, aos 7 e 28 dias de idade, das 

quatro argamassas em estudo, moldadas em provetes prismáticos 160x40x40 [mm3], apresentam-se 

na Tabela 26. Os valores individuais podem ser consultados no Anexo A7. 

Tabela 26 - Resistências à tração por flexão médias, aos 7 e 28 dias, das argamassas em estudo. 

Argamassa e data 
de ensaio 

Tensão Média Rt 

[MPa] 
Δ σ             

[MPa] 

CV 
[%] 

Nº de 
determinações 

IS
 7 Dias 0.43 0.01 3.0 3 

28 Dias 0.70 0.01 0.9 3 

A
W

 7 Dias 0.07 0.01 8.3 3 

28 Dias 0.23 0.01 2.5 3 

R
C

 7 Dias 0.68 0.02 3.3 3 

28 Dias 1.56 0.03 2.0 3 

T
D

 7 Dias 3.40 0.24 7.0 3 

28 Dias 5.20 0.04 0.8 3 

Legenda: Rt = Resistência à tracção; C.V. = Coeficiente de variação.  

A resistência aos 28 dias para a argamassa TD foi igual à obtida por Leal (2012), tendo em conta 

argamassas de traço 1:4 e relação a/l de 0.60 (5.20 MPa) e ligeiramente superior à referida por Martins 

(2008), em argamassas cimentícias de 1:3.5 e relação a/l de 0.60 (3.70 MPa). 

Os resultados médios da argamassa IS, aos 28 dias de idade, foi idêntico ao obtido por Vale (2014), 

0.77 MPa, e ligeiramente superior ao valor indicado pelo fabricante (0.60 MPa).  

A resistência da argamassa AW foi muito inferior, sendo apenas 0.07 e 0.23 MPa aos 7 e 28 dias, 

respectivamente. Valores semelhantes, de 0.13 e 0.21 MPa, foram obtidos por Vale (2014) aos 14 e 28 

dias de idade, respectivamente. Em ambos os trabalhos obtiveram-se valores inferiores aos indicados 

pelo fabricante (Rt ≥ 0.25 MPa). 

Para as argamassas RC, a resistência à tração foi de 1,56 MPa aos 28 dias de idade, bastante superior 

ao indicado pelo fabricante (RT > 0,35 MPa) mas muito semelhante ao indicado por Fereira (2012), que 

obteve 1,57 MPa aos 28 dias. 

Conforme seria esperado, comparando os resultados obtidos para as argamassas industriais com 

incorporação de EPS com as argamassas cimentícias sem desempenho térmico melhorado revela-se 

uma diminuição considerável na resistência à tração por flexão com a percentagem de incorporação 

de EPS, conclusão a que também chega Vale (2012) e Leal (2012) nos seus estudos de argamassas 

com desempenho térmico melhorado. Em face dos resultados obtidos, as argamassas de 

características térmicas conduzem a resistências à tração cerca de 6,8 e 22,6 vezes inferiores à das 

argamassas tradicionais. As diferenças diminuem para 2 e 6,8 vezes face às argamassas RC. Neste 
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caso, a reduzida resistência à tração destas argamassas é compensada pela sua menor propensão em 

fissurar, resultante do seu baixo módulo de elasticidade. 

Analisando a variação de resistência dos 7 aos 28 dias de idade (Figura 49), nas condições de cura 

referidas, verifica-se um aumento de 53% de resistência na argamassa TD, 63% na argamassa IS com 

70-80% de incorporação de EPS, 228% na argamassa AW com 100% de incorporação de EPS e 130% 

de aumento de resistência na argamassa industrial RC. Para uma melhor interpretação da evolução da 

resistência nestas argamassas seria interessante perceber a composição exacta da quantidade e tipo 

de ligante utilizado, que porém, não é disponibilizado pelo fabricante. 

 

Figura 49 - Ganho de resistência à tração por flexão das argamassas ao longo do tempo. 

4.2.5 Resistência à compressão 

A resistência à compressão média das argamassas ensaiadas em provetes prismáticos de 160x40x40 

[mm3], aos 7 e 28 dias de idade, indicam-se na Tabela 27. Os valores individuais podem ser consultados 

no Anexo A8. Ambas as argamassas térmicas apresentam resistências que as classificam como CS I, 

de acordo com a norma EN 998-1 (2010). Por sua vez, a argamassa industrial cimentícia é classificada 

como CS II e a argamassa tradicional como CS IV. Destaca-se o facto da argamassa tradicional, 

composta apenas por cimento, desenvolver resistências muito superiores à das restantes argamassas, 

inclusivamente cerca de 6 vezes superiores à da argamassa RC. Em geral, as diferenças verificadas 

entre argamassas estão de acordo com o observado para a resistência à tração. 

A argamassa tradicional cimentícia apresentou valores médios de resistência à compressão 

expectáveis, sendo comparável com o referido por Leal (2012), 24.4 MPa, e ligeiramente superior ao 

reportado por Martins (2008), 16.7 MPa.  

A resistência da argamassa IS, aos 28 dias de idade, respeita o especificado pelo fabricante e foi muito 

semelhante ao valor obtido por Vale (2014), de 1.25 MPa. Em relação à argamassa AW, a resistência 

aos 28 dias foi de apenas 0.35 MPa, estando de acordo com a resistência à compressão especificada 

pelo fabricante, de Rc ≥ 0.35 MPa aos 28 dias de idade, e em sintonia com os valores obtidos por Vale 
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(2014), de 0.36 MPa. A fraca resistência à compressão destas argamassas deverá comprometer o seu 

desempenho mecânico em ambientes de maior solicitação, como será analisado em 4.2.6 a 4.2.8. 

Tabela 27 - Resistências de compressão médias, aos 7 e 28 dias, das argamassas em estudo. 

Argamassa e 
data de ensaio 

Tensão Média 
Rc [MPa] 

Δ σ          

[MPa] 

CV 
[%] 

EN 998-1 
Nº de 

determinações 

IS
 7 Dias 0.70 0.04 5.4 

CS I 
3 

28 Dias 1.24 0.03 2.0 3 

A
W

 7 Dias 0.14 0.01 4.5 
CS I 

3 

28 Dias 0.35 0.01 1.8 3 

R
C

 7 Dias 1.16 0.03 3.0 
CS II 

3 

28 Dias 3.86 0.07 1.8 3 

T
D

 7 Dias 15.76 0.48 3.1 
CS IV 

3 

28 Dias 22.88 0.78 3.4 3 

Legenda: Rc = Resistência à compressão C.V. = Coeficiente de variação.  

Nas argamassas RC de base cimentícia, mas com incorporação de uma percentagem não indicada de 

cal, a resistência à compressão foi de apenas 3,86 MPa aos 28 dias, sendo compatível com o 

observável em argamassas correntes de cal hidráulica. Ferreira (2012) reportou resistências de 3.67 

MPa, idênticas às obtidas neste trabalho. Ainda assim, estes valores estão de acordo com o indicado 

pelo fabricante (Rc ≥ 1.35 MPa).  

Mais uma vez, e conforme inicialmente esperado, ocorreu uma diminuição considerável na resistência 

à compressão com a percentagem de incorporação de EPS, conclusão a que também chega Vale 

(2014) e Leal (2012) nos seus estudos de argamassas com desempenho térmico melhorado. Tendo 

em conta a massa volúmica das argamassas produzidas, que se relaciona directamente com o seu 

desempenho térmico, a melhor relação resistência/massa volúmica foi atingida para a argamassa 

tradicional, sendo cerca de 4.4, 6.6 e 3.9 vezes superiores face às argamassas RC, AW e IS, 

respectivamente. Ou seja, a menor robustez das argamassas não tradicionais pode comprometer o seu 

desempenho em situações em que as características mecânicas possam ser importantes, como por 

exemplo, acções de choque ou abrasão. 

Em relação ao aumento de resistência dos 7 aos 28 dias de idade (Figura 50), nas condições de cura 

referidas verifica-se um aumento de 45% de resistência na argamassa TD, 77% na argamassa IS com 

70-80% de incorporação de EPS, 150% na argamassa AW com 100% de incorporação de EPS e 232% 

de aumento de resistência na argamassa industrial RC. Mais uma vez, confirma-se um 

desenvolvimento de resistência mais lento da argamassa RC face a TD, que estará relacionado com o 

tipo de ligante utilizado. 
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Figura 50 - Ganho de resistência à compressão das argamassas ao longo do tempo. 

4.2.6 Esclerómetro pendular (PT) 

Os valores médios do índice esclerométrico, IE, obtidos aos 28 dias em argamassas aplicadas com 

25 mm de espessura sobre tijolos, encontram-se na Tabela 28. 

Tabela 28 - Valores médios do índice esclerométrico PT em argamassas aos 28 dias. 

  Ìndice Esclerométrico PT 28 dias 

Argamassa Espessura; Suporte Média Δ σ C.V. [%] Classificação Nº de determinações 

IS 25mm; Tijolo 23 4 15 Médio 5 

AW 25mm; Tijolo 35 2 5 Razoável 5 

RC 25mm; Tijolo 52 15 28 Bom 5 

TD 25mm; Tijolo 70 4 6 Muito bom 5 

Note-se que este ensaio apresenta elevada variabilidade, podendo-se verificar valores de ressalto 

bastante diferentes consoante a região onde se realiza o ensaio. De facto, o ensaio é muito sensível a 

pequenas variações nas características do suporte. Saliente-se que este ensaio pretende estimar a 

resistência de um material através da medição da sua dureza superficial, verificando-se que quanto 

maior for a absorção da força actuante, menor será o ressalto da massa de impacto. 

O valor médio obtido para a argamassa TD foi muito semelhante ao valor reportado por Gonçalves 

(2010) numa argamassa cimentícia de composição semelhante (IE = 70). Valores mais baixos são 

referidos por Mendonça (2007), IE = 60, e Martins (2008), 45 ≤ IE ≤ 65, no ensaio de argamassas 

cimentícias. Estes valores correspondem à classificação de “muito bom” segundo Gonçalves (2010). 

No que se refere à argamassa industrial RC, o valor obtido de IE = 52, enquadra-se no limite referido 

por Galvão (2009), para argamassas cimentícias pré-doseadas (IE ≥ 50).  

As argamassas térmicas IS e AW apresentaram valores reduzidos de índice esclerométrico, indicando 

reduzida dureza superficial e modesta resistência ao choque. Ao contrário do que seria de esperar, a 

argamassa AW de menor massa volúmica e capacidade resistente demonstrou maior índice 

esclerométrico do que a argamassa IS. Ou seja, a argamassa de maior percentagem de EPS apresenta 

maior resistência superficial. Estes resultados podem sugerir uma maior compactação da argamassa 
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AW aquando da sua aplicação no reboco dos tijolos. No entanto, esta tendência não foi confirmada nos 

restantes ensaios, nomeadamente no ensaio de choque de esfera (4.2.7). 

À semelhança do observado no ensaio de pull-off (4.2.10), o coeficiente de variação da mistura RC foi 

muito elevado, o que sugere uma maior heterogeneidade atingida na aplicação manual deste produto 

em camada fina de reboco. 

4.2.7 Choque de esfera (Martinet Baronnie) 

O diâmetro e a profundidade média da depressão (Pd) resultante do ensaio de choque da esfera 

apresentam-se na Tabela 29. Os resultados individuais encontram-se no Anexo A12. Os ensaios 

foram realizados aos 28 dias sobre camadas de reboco de 25 mm, aplicados em tijolos. 

Tabela 29 - Diâmetros e profundidades médias do ensaio de choque de esfera aos 28 dias. 

Argamassa 
Espessura; 

Suporte 
ФMédio 
[mm] 

Δ σ ф 
[mm] 

CVф 
[%] 

Pd Média 
[mm] 

Δ σ Pd 
[mm] 

CVPd 
[%] 

Nº de 
determinações 

IS 25mm; Tijolo 26.0 1.4 5.5 4.3 0.6 13.7 5 

AW 25mm; Tijolo 35.6 0.7 1.9 5.9 0.4 6.7 5 

RC 25mm; Tijolo 13.4 0.6 4.8 1.9 0.2 10.2 5 

TD 25mm; Tijolo 4.8 0.6 12.7 0.4 0.1 19.9 5 

Legenda: Ф – Diâmetro da mossa; Pd – Profundidade da mossa.  

Segundo o relatório LNEC 115/2008 considera-se que o reboco de argamassas pré-doseadas 

apresenta um desempenho adequado se o diâmetro da depressão for inferior a 20 mm, para uma 

energia de embate de 3 Joules. Neste estudo, a energia de embate foi inferior, sendo apenas de 2 

joules, o que dificulta a classificação dos rebocos analisados. Ainda assim, pode-se considerar que as 

argamassas cimentícias TD e RC apresentaram uma resistência ao choque elevada. Neste caso, a 

argamassa TD apresentou um comportamento significativamente melhor do que a argamassa RC, 

estando de acordo com os maiores valores de massa volúmica, rigidez e resistência obtidos para TD.  

As argamassas térmicas apresentam valores modestos de resistência ao choque, conduzindo a 

diâmetros de depressão superiores a 20 mm para uma energia de impacto de apenas 2 joules. Ao 

contrário do verificado no ensaio de esclerómetro, a argamassa AW, associada a menor massa 

volúmica e capacidade resistente, apresenta pior desempenho ao choque, demonstrando depressões 

médias com diâmetros 7,4 vezes superiores aos da argamassa TD. 
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4.2.8 Resistência de canto 

Os resultados médios do ensaio de resistência de canto apresentam-se na Tabela 30. Este ensaio foi 

realizado aos 28 dias de idade em provetes prismáticos com 160x40x40 [mm3], normais ou reforçados 

com cantoneiras em PVC.  

Tabela 30 - Resistências de canto médias das argamassas em estudo, aos 28 dias de idade. 

Argamassas 
Tensão Média 

RL [MPa] 
Δ σ         

[MPa] 

C.V. 
[%] 

Nº de 
Determinações 

IS 
Normal 1.67 0.10 6.0 3 

Reforçado 2.83 0.17 6.1 3 

AW 
Normal 0.40 0.05 13.2 3 

Reforçado 0.85 0.09 10.9 3 

RC 
Normal 6.32 0.15 2.4 3 

Reforçado 6.91 0.47 6.8 3 

TD 
Normal 36.99 1.49 4.0 3 

Reforçado 38.06 1.50 4.0 3 
Legenda: RL = Resistência de canto; C.V. = Coeficiente de variação.  

O ensaio que foi realizado de acordo com 3.8.7 e pretende simular uma acção de punçoamento na 

esquina dos provetes de argamassa, conduzindo a tensões últimas superiores às obtidas nos ensaios 

de compressão, tanto em condições reforçadas como não reforçadas com cantoneira de PVC. Isso 

justifica-se pelo facto de se tratar de uma carga concentrada que face ao volume do provete tem 

capacidade de degradar em profundidade sobre uma maior área de influência.  

Tendo em conta os resultados da Tabela 30, como seria de esperar, a cantoneira de PVC permitiu 

aumentar a capacidade resistente em todas as argamassas. Porém, constata-se que esse aumento foi 

superior nas argamassas térmicas, ocorrendo uma diminuição da sua eficiência com o incremento da 

capacidade de carga das argamassas não reforçadas. De facto, nas argamassas TD e RC, de maior 

capacidade resistente, a cantoneira de PVC contribuiu apenas para um ligeiro aumento da resistência 

de canto, de 3% e 9%, respectivamente.  

Figura 51 – Ensaio do choque de 
esfera na argamassa Rev.Classic. 

 

Figura 52 – Ensaio do choque 
de esfera na argamassa Isodur. 

 

Figura 53 – Ensaio do choque de 
esfera na argamassa Aislone. 
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Porém, nas argamassas térmicas IS e AW, o incremento foi de 70% e 113%, respectivamente. Neste 

caso, existe uma forte participação da cantoneira de PVC na capacidade resistente das argamassas. 

De facto, no decorrer do ensaio verificou-se que a cantoneira foi mobilizada e começou a deformar até 

entrar em plastificação, aproveitando a sua capacidade máxima resistente e permitindo uma maior 

distribuição da carga pontual pela área de argamassa. Esta mobilização da cantoneira, implicando o 

desenvolvimento de grande deformação foi possível pelo facto do módulo de elasticidade das 

argamassas térmicas ser muito baixo. 

Por outro lado, devido à elevada rigidez das argamassas TD e RC, a cantoneira de PVC não foi capaz 

de mobilizar a sua capacidade máxima de deformação, contribuindo de forma menos importante para 

a resistência de canto. De facto, nos ensaios destas argamassas verificou-se a plastificação da 

cantoneira em PVC no local de aplicação da carga apenas após a rotura dos provetes, chegando-se à 

conclusão que a incorporação destas cantoneiras não contribui significativamente para a o aumento da 

resistência de canto das argamassas.  

De acordo com os resultados indicados na Tabela 30, as argamassas térmicas são bastante mais 

susceptíveis à degradação em zonas de arestas do reboco do que as argamassas tradicionais. Face à 

argamassa TD, a resistência das argamassas IS e AW foi cerca de 22 e 93 vezes inferior. As diferenças 

diminuem substancialmente com a inclusão da cantoneira de PVC, reduzindo a diferença entre 

argamassas para cerca de metade. Assim, conclui-se que é fundamental o reforço de canto das 

argamassas térmicas, assumindo este procedimento muito maior relevância do que nas argamassas 

tradicionais. 

Face à argamassa TD, a argamassa RC apresentou resistências 5,9 vezes inferiores, justificado pelo 

tipo de ligante incorporado que favorece a redução da massa volúmica, rigidez e capacidade resistente 

destas argamassas. 

4.2.9 Erosão acelerada/ Jacto de água sob pressão (Spray test) 

Na Tabela 31, apresentam-se os resultados referentes ao ensaio de erosão acelerada descrito em 

3.8.14. O ensaio foi realizado aos 28 dias em argamassas aplicadas com 25 mm de espessura sobre 

tijolos. Conforme referido em 3.8.14 este ensaio inicialmente idealizado para construções em terra dá 

uma ideia da erosão provocada pela acção de chuva intensa.  

Tal como era esperado, a argamassa tradicional TD não revelou qualquer alteração nem fenómenos 

de erosão durante os 60 minutos de ensaio, mantendo-se intacta sobre a acção do jacto de água à 

pressão de 0,5 bar. Neste caso, pode-se considerar que a argamassa TD é insensível a este tipo de 

erosão. Em relação à argamassa RC, apesar de também ter demonstrado adequado desempenho, foi 

alvo de pequenas desagregações, com destacamentos em profundidade inferiores a 1 mm. A menor 

integridade deste tipo de argamassa está de acordo com os resultados de caracterização mecânica 

apresentados nos capítulos anteriores. 
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Tabela 31 - Resultados do ensaio de erosão acelerada 

Tempo de 
ensaio 

AW IS RC TD 

15 minutos 
Destacamento central com 
profundidade de 3.5 mm 

Sem 
destacamento 

Destacamento 
com 0.5 mm de 
profundidade 

Sem 
destacamento 

30 minutos 

Destacamento central 
amplificado (5.0 mm) e 
destacamento lateral de 

3.0 mm 

Sem 
destacamento 

Sem novo 
destacamento 

Sem 
destacamento 

45 minutos 
Sem novo destacamento 

registado 

Destacamento 
de EPS quase 
impercetível 

Sem novo 
destacamento 

Sem 
destacamento 

Final aos 60 
minutos 

Novo destacamento com 
profundidade máxima de 

5.0 mm 

Sem novo 
destacamento 

registado 

Novo 
Destacamento 

máximo com 1.0 
mm de 

profundidade 

Sem 
destacamento 

Em relação às argamassas térmicas, a mistura IS, de maior massa volúmica, teve muito melhor 

desempenho do que a mistura AW. Na argamassa IS verificou-se apenas um ligeiro destacamento de 

agregados EPS após 45 minutos de ensaio. A argamassa AW apresentou o pior comportamento entre 

os 4 tipos de argamassas ensaiadas, sofrendo degradação superficial com algum significado durante 

o ensaio. Após 15 minutos, foi possível observar destacamentos centrais com profundidades de até 3,5 

mm, atingindo espessuras de 5 mm após 30 minutos (Figura 54). Da realização deste ensaio conclui-

se que este tipo de argamassas não são adequadas para colocação em rebocos exteriores sujeitos a 

condições de exposição severas. 

 

 

A percentagem de substituição de agregado mineral por EPS, parece ser preponderante na coesão da 

argamassa endurecida. Neste caso, a argamassa AW, com uma percentagem de incorporação de 

100% de EPS, apresentou resultados significativamente piores do que os revelados pela argamassa 

IS com 70-80% de EPS. 

Ainda assim, deve-se salientar que qualquer das argamassas ensaiadas apresentou índices de erosão 

pertencentes à classe 1, de acordo com a norma NZS 4298 (1998), embora esta classificação tenha 

Figura 54 – Ensaio de erosão acelerada sobre a argamassa AW 
aos 0 min (esquerda) e 60 minutos (direita) de ensaio. 

 



60 

 

sido pensada para blocos de terra de elevada espessura, para os quais são admissíveis taxas de 

erosão mais elevadas. 

4.2.10 Aderência ao suporte/Resistência ao arrancamento (Pull off) 

Na Tabela 32 apresentam-se os resultados aos 28 dias das tensões de aderência média, bem como 

as tipologias de rotura para as quatro argamassas em estudo, aplicadas em camadas de 25 mm de 

espessura sobre tijolos. No Anexo A11 apresentam-se os resultados individuais de ensaio. 

Tabela 32 - Tensões de aderência médias e tipologias de rotura das argamassas aos 28 dias de idade. 

Argamassa Espessura; Suporte 
Tensão média 

fu [MPa] 
Δ σ 

[MPa] 

C.V. 
[%] 

Tip. 
Rotura 

Nº de ensaios 
válidos 

IS 25 mm; Tijolo 0.20 0.02 11.7 b(coesiva) 6 

AW 25 mm; Tijolo 0.06 0.01 14.7 b(coesiva) 5 

RC 25 mm; Tijolo 0.39 0.11 28.1 b(coesiva) 4 

TD 25 mm; Tijolo 0.38 0.05 13.4 a(adesiva) 6 

Legenda: fu = Tensão de aderência; C.V. = Coeficiente de variação; Δ σ = Desvio Padrão.  

Na argamassa TD a rotura ocorreu de forma adesiva entre o reboco e o suporte. O valor obtido foi, no 

entanto, superior aos requisitos de aderência indicados no relatório 427/05 do LNEC (2005), que define 

como 0.30 MPa a tensão de aderência mínima em rebocos cimentícios. Flores-Colen (2009) refere 

intervalos de tensões de aderência normais para argamassas cimentícias tradicionais de 0.30 a 0.50 

MPa. Silva, et al (2008) analisaram argamassas cimentícias de traço 1:4, semelhante à produzida neste 

estudo, reportando uma tensão de aderência média aos 28 dias de 0.34 MPa. Veiga (2008) produziu 

uma argamassa muito semelhante, aplicando-a sobre tijolo com 5 mm de chapisco de traço 1:2, seguido 

de 20 mm de camada de base com traço 1:4, obtendo uma tensão de aderência aos 28 dias de 0.37 

MPa, também associada a rotura adesiva. Estes resultados corroboram os valores obtidos no presente 

trabalho. 

Para a argamassa industrial RC, o valor obtido da tensão média de aderência está de acordo com o 

especificado pelo fabricante (fu ≥ 0.25 MPa), e também de acordo com os requisitos do relatório 427/05 

LNEC (2005). Em ensaios sobre argamassas semelhantes, Ferreira (2012) foi capaz de atingir tensões 

de aderência de 0.52 MPa, associado também a rotura coesiva. Note-se que o coeficiente de variação 

associado a este ensaio é elevado (Tabela 32).  

Dentro das argamassas industriais verifica-se uma tendência de redução da tensão de aderência com 

o aumento da percentagem de substituição do agregado mineral por EPS. Embora, o tipo de ligante 

que condiciona as características de aderência das argamassas também não seja idêntico nos produtos 

analisados. 

A argamassa IS desenvolveu uma tensão média de aderência de 0.20 MPa, superior ao especificado 

pelo fabricante (0.10 MPa com rotura coesiva). Resultados semelhantes foram obtidos por Vale (2014), 

que reporta 0.21 MPa, embora associado a rotura adesiva. A argamassa AW, de menor capacidade 

resistente e massa volúmica, apresentou baixa tensão de aderência, de apenas 0.06 MPa para rotura 
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coesiva. Este valor foi apenas ligeiramente inferior ao especificado pelo fabricante (0.08 MPa com 

rotura coesiva) e ao 0.07 MPa obtido por Vale (2014). 

Note-se que as argamassas industriais poderão incorporar na sua constituição adjuvantes/adições que 

promovem o melhoramento da aderência, conduzindo a tensões de aderência superiores às de 

argamassas tradicionais.  

4.2.11 Retracção por secagem 

Os resultados médios do ensaio de retracção aos 28 dias de idade das quatro argamassas em estudo 

apresentam-se na Tabela 33. Os resultados dos provetes individuais apresentam-se no Anexo A10. 

Tabela 33 – Retracção média aos 28 dias das quatro argamassas em estudo. 

Argamassa aos 28 dias 
Retracção média 

[m/m] x 10-6 
Δ σ            

[m/m] x 10-6 

C.V. 
[%] 

Nº de 
determinações 

Isodur -2391 33 1.4 6 
Aislone -1643 38 2.3 6 

Rev.Classic -563 26 4.5 4 
Tradicional 1:4 -445 30 6.7 4 

Os resultados apresentados na Figura 55 são relativos à retracção ocorrida entre as 24 horas e os 28 

dias de idade, sobre condições constantes de 60 ± 5 % de humidade relativa e 20 ± 2 ºC de temperatura. 

A retracção da argamassa TD, em média de -445 x 10-6 m/m aos 28 dias, está de acordo com os valores 

reportados por outros autores. Por exemplo, Martins (2008) verificou uma retracção de -530 x 10-6 m/m 

em argamassas cimentícias de traço 1:3.5. Por sua vez, Braga (2010) obteve uma retracção de -403 x 

10-6 m/m aos 28 dias de idade, para uma argamassa cimentícia de traço 1:4. Gomes e Nsambu (2007), 

em argamassas de reparação com CEM I 42.5R, relação a/c de 0.50 e traço 1:3, obtiveram uma 

retracção média aos 28 dias de idade de -419 x 10-6 m/m. A magnitude da retracção observada pelos 

diferentes autores foi afectada pelas condições de ensaio, relação areia/cimento e relação a/c das 

argamassas. 

Na argamassa industrial RC, a retracção foi apenas ligeiramente superior (-563 x 10-6 m/m). No entanto, 

este produto apresenta a incorporação de fibras sintéticas na sua composição, que contribui para a 

redução desta propriedade. Os valores obtidos estão de acordo com o limite máximo de 0.9 mm/m 

indicados pelo produtor. 

Tal como seria de esperar, as argamassas térmicas de reduzido módulo de elasticidade e elevado teor 

de pasta, apresentaram retracções médias muito mais elevadas, sendo -2391 x 10-6 m/m na IS e -1643 

x 10-6 m/m na AW. Este fenómeno é comum em misturas com elevada percentagem de incorporação 
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de EPS, dado que este tipo de agregados apresenta rigidez muito baixa e consequentemente fraca 

capacidade de restrição das deformações.  

 

 

Figura 55 – Evolução da retracção média nas argamassas em estudo ao longo de 28 dias. 

Na Figura 55 representa-se a retracção média das quatro argamassas em estudo ao longo dos 28 dias 

de idade. Pode verificar-se em todas as argamassas um primeiro período de retracção elevada até 

sensivelmente 7 dias de idade (fase de maior evaporação da água de amassadura e consequente maior 

diminuição de volume) seguindo-se de uma retracção menos acentuada até aos 28 dias de idade. 

4.2.12 Retração restringida medida em cantoneiras 

Os ensaios de retracção restringida consistiram na observação e registo do aparecimento de fissuras 

nas argamassas ao longo de 28 dias, sob condições de restrição à livre variação dimensional das 

argamassas. Conforme descrito em 3.7.9, após desmoldagem, as argamassas foram colocadas em 

ambiente II, tendo-se procedido à sua mobilização após 3, 7, 14, 21 e 28 dias. 

Após 3 dias, nenhuma das argamassas apresentava fendilhação visível. Apenas após 7 dias, foi 

possível verificar o aparecimento da primeira fenda na argamassa TD, sensivelmente ao centro da 

cantoneira (Figura 56). 
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Figura 56 - Fendilhação da 
argamassa tradicional aos 7 

dias de idade. 

 

Figura 57 - Fendilhação da 
argamassa tradicional aos 14 

dias de idade. 

 

Figura 58 - Fendilhação da 
argamassa Isodur aos 14 

dias de idade. 
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Após 14 dias verificou-se o aparecimento de uma nova fenda na argamassa TD (Figura 57) e duas 

fendas na argamassa IS, sensivelmente a 1/3 do comprimento da cantoneira (Figura 58 e 59). 

Nos restantes dias não se verificou aparecimentos de novas fendas, constatando-se que ao fim de 28 

dias de ensaio, as argamassas AW e RC não registaram quaisquer indícios de fendilhação visível 

(Figura 59). Desse modo, confirma-se o avançado em 4.2.8., em que apesar das argamassas AW 

desenvolverem maior retracção, devido ao seu baixo módulo de elasticidade, não ocorre fendilhação. 

A menor hidraulicidade e reatividade do ligante à base de cimento e cal da argamassa RC contribuiu 

para o não desenvolvimento de fissuração por retracção restringida. 

 

Figura 59 - Fendilhação das argamassas aos 28 dias de idade. 

A argamassa TD, embora tenha apresentando uma retracção baixa no ensaio de retracção, conjugada 

com o seu módulo de elasticidade elevado (baixa capacidade de deformação), desenvolveu fissuração 

que não foi contrariada pela relativamente elevada resistência a tracção da mesma. 

A argamassa industrial RC apresentou retracção e módulo de elasticidade baixos, que aliado à sua 

razoável resistência a tracção, foi suficiente para não se desenvolver fendilhação. 

Na argamassa IS, o módulo de elasticidade não foi suficientemente baixo e a resistência à tração 

suficientemente elevada para impedir o desenvolvimento de fissuração. Neste caso, a argamassa AW 

demonstrou ser mais adequada para a aplicação em reboco.  

4.2.13 Absorção de água por capilaridade 

Os resultados médios do ensaio de absorção de água por capilaridade indicam-se na Tabela 34. Os 

resultados individuais apresentam-se no Anexo A14. Optou-se por calcular o coeficiente de absorção 

segundo a norma EN 1015-18 (2002), Cabs,10-90, bem como o coeficiente de absorção para o período 

entre 5 e 120 minutos, Cabs,5-120, por análise do desenvolvimento da absorção em função da raiz do 

tempo (Figura 60 e 61). De facto, nestes períodos a absorção em função da raiz do tempo pode ser 

aproximadamente traduzida por uma relação linear. 

Por análise dos gráficos da Figura 60 constata-se que a absorção de água é mais significativa na fase 

inicial, o que se justifica pelo preenchimento rápido dos poros de maior dimensão não preenchidos por 

água. Em seguida, ocorre uma absorção mais lenta caracterizada pelo preenchimento dos poros de 

menores dimensões e porosidade interior associada a maior teor de humidade. A primeira fase foi 

Arg. IS 

Arg. RC 

Arg. TD 

Arg. AW 
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definida até 120 minutos, para todas as argamassas em estudo (Figura 61), coincidindo com a fase de 

determinação dos coeficientes de absorção. 

Tabela 34 - Absorção de água por capilaridade média das argamassas em estudo. 

Método Parâmetros IS AW RC TD 

Declive aproximação 
[5, 120 min] 

Média Cabs [(kg/(m2.min0.5)] 0.44 0.38 0.43 0.42 

Δ σ [(kg/(m2.min0.5)] 0.07 0.04 0.05 0.04 

C.V. [%] 16.1 11 12 8.7 

R2 0.985 0.952 0.967 0.992 

EN 1015-18 

Média Cabs 10-90 [(kg/(m2.min0.5)] 0.45 0.38 0.44 0.44 

Δ σ [(kg/(m2.min0.5)] 0.08 0.03 0.1 0.04 

C.V. [%] 17.1 9.2 22.6 9.3 
Legenda: Cabs = Coeficiente de absorção; C.V. = Coeficiente de variação; R2 = Coeficiente de determinação. 

 

  

Os diferentes tipos de argamassa estudados apresentam coeficientes de absorção idênticos, quer 

tendo em conta o período da EN 1015-18 (2002), quer o período entre 5 e 120 minutos. Apenas a 

argamassa AW, associada a maior percentagem de EPS, evidenciou coeficientes de absorção 10% a 

13% inferiores face às restantes argamassas. Tendo em consideração a absorção a longo prazo, as 

argamassas térmicas apresentam valores cerca de 25% inferiores aos das argamassas cimentícias RC 

e TD, demonstrando apresentar menor porosidade acessível à água. Tal justifica-se pela incorporação 

de agentes hidrófugos ou resinas na composição destas argamassas (Tabela 15).  

Tendo em conta ambos os parâmetros estudados conclui-se que a argamassa de menor massa 

volúmica, AW, está associada a menores taxas de absorção e menores absorções totais a longo prazo. 

No entanto, em face dos resultados obtidos, pode-se concluir que, tendo em conta a análise em volume 

sobre prismas previamente compactados, as argamassas estudadas apresentam comportamento à 

água semelhante, em especial a curto prazo. 

O coeficiente de absorção da argamassa TD foi ligeiramente superior ao valor obtido por Leal (2012), 

0.33 kg/m2min0.5, cuja relação a/c da argamassa era menor. Por sua vez, Gomes et al (2008), para 

argamassas cimentícias de traço 1:4 sujeitas a diferentes processos de cura, referem valores de 0.20 
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Figura 60 - Curvas de absorção de água por 
capilaridade aos 28 dias. 

 

 

Figura 61 - Absorção rápida [5-120 min] de 
água por capilaridade aos 28 dias. 
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a 0.40 kg/m2min0.5, onde se enquadra o valor obtido no presente trabalho. Note-se que a comparação 

entre diferentes autores é difícil, dado que estes consideram composições e métodos de cura 

diferentes.  

O coeficiente de absorção obtido para RC está de acordo com o indicado pelo fabricante, que especifica 

a argamassa como sendo pertencente à classe W0. 

Em relação às argamassas térmicas, Melo (2014) obteve coeficientes de acordo com a EN 1015-18 

(2002) para as misturas IS e AW, de 0.31 e 0.92 kg/m2min0.5, respectivamente. Relativo a IS, o valor 

obtido foi semelhante, sendo a diferença explicada por processos de produção ou moldagem. Em 

relação à mistura AW, foram medidos coeficientes de absorção cerca de 2 vezes superiores ao do 

presente trabalho, o que deverá estar relacionado com o facto da argamassa AW deste estudo 

incorporar agentes hidrófugos de modo a melhorar o seu comportamento face a água. De acordo com 

os fabricantes, a argamassa AW enquadra-se na classe W1 (Cabs < 0.4 kg/m2min0.5) e a argamassa IS 

na classe W2 (Cabs < 0.2 kg/m2min0.5). Assim, no caso da argamassa IS obtiveram-se valores muito 

superiores ao previsto pelo fabricante e que não corrobora com a maior massa volúmica destas 

misturas face ao também reportado pelo fabricante. 

A não impermeabilização das faces laterais dos prismas de argamassa durante o ensaio, conforme 

sugerido na norma, deverá contribuir para as diferenças observadas. 

Em face dos resultados obtidos neste ensaio, conclui-se que as várias argamassas estudadas são 

capazes de desenvolver capacidades de transporte semelhantes, sugerindo idêntica durabilidade à 

água. Note-se que as argamassas térmicas estudadas apresentam incorporação de agentes hidrófugos 

em quantidade desconhecida, de modo a atingirem coeficientes de absorção melhorados. 

Ainda segundo os estudos de Babu (2006), Leal (2012) e Melo (2014), o aumento de percentagem de 

substituição do agregado mineral por EPS resulta numa diminuição da absorção de água por 

capilaridade. O mesmo comportamento foi observado neste estudo entre a argamassa IS (70 a 80% 

de substituição) e a AW (100% de substituição), embora a razão deva estar essencialmente relacionada 

com a composição da matriz que envolve os agregados.  

4.2.14 Permeabilidade a água sob baixa pressão (Tubo de Karsten) 

Os resultados médios do ensaio de permeabilidade à água sob baixa pressão apresentam-se na Tabela 

35 e Figura 62 para as quatro argamassas ensaiadas. Os resultados individuais encontram-se no Anexo 

A13. O ensaio foi realizado de acordo com o definido em 3.8.10, consistindo na determinação do volume 

de água absorvida ao fim de 60 minutos e no cálculo do coeficiente de absorção aos 60 minutos, tendo 

em conta a fórmula de Proceq (2001) (3.10), bem como o declive da recta do gráfico de absorção em 

função da raiz do tempo. 
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Tabela 35 – Ensaio de permeabilidade à água sob pressão aos 28 dias de idade. 

Método Parâmetros IS AW RC TD 

Declive da recta 
[kg/m2.min0.5]  

Média Cabs [(kg/(m2.min0.5)]  0.18 0.20 0.48 0.48 

Δ σ [(kg/(m2.min0.5)] 0.01 0.02 0.05 0.02 

C.V. [%] 35.8 7.6 11.1 3.7 

Fórmula Cabs (Proceq, 
2001) 

Média Cabs [(kg/(m2.min0.5)] 0.19 0.21 0.48 0.47 

Δ σ [(kg/(m2.min0.5)] 0.01 0.02 0.05 0.03 

C.V. [%] 6.9 11.5 10.7 6.88 

Absorção de água aos 60 min [cm3] 0.83 0.93 2.15 2.13 

Na argamassa TD verifica-se que o volume de absorção médio aos 60 minutos e o respectivo 

coeficiente de absorção médio foram superiores ao intervalo de valores usuais sugerido em Flores-

Colen (2009), para argamassas tradicionais de cimento, nomeadamente de 0.6 a 1.4 cm3 e 0.2 a 0.4 

kg/m2min0.5, respectivamente. Para a argamassa industrial RC não existem dados de outros autores 

para comparação, no entanto, verifica-se um comportamento semelhante à argamassa tradicional 

(Figura 61), à semelhança do verificado no ensaio de absorção de água por capilaridade. 

Na argamassa IS obtiveram-se resultados semelhantes aos de Melo (2014), que reporta um coeficiente 

de absorção de 0.21 kg/m2min0.5 para uma absorção média de 0.93 cm3. A argamassa AW evidenciou 

um comportamento semelhante ao da argamassa IS, com coeficiente de absorção e absorção média 

ligeiramente superior (cerca de 10%), o que contraria a tendência observada na absorção capilar. Tal 

pode resultar do efeito da permeabilidade à água assumir também alguma relevância neste ensaio, 

sendo menos afectado pela acção dos produtos hidrófugos mas igualmente influenciada pela 

incorporação de resinas (IS). 

Os valores obtidos foram muito diferentes dos reportados por Melo (2014), cujo coeficiente de absorção 

médio e absorção aos 60 minutos atingiram 1.51 kg/m2min0.5 e 6.65 cm3,respectivamente. Uma 

justificação para esta diferença poderá estar relacionada com a incorporação de agentes hidrófugos 

nas argamassas AW do presente trabalho. Em ambas as argamassas térmicas verificou-se uma 

diferença significativa no valor do coeficiente de absorção obtido no ensaio da absorção capilar em 

relação ao valor obtido neste ensaio de absorção sob pressão. Essa diferença também foi verificada 

por Melo (2014) e deverá ser essencialmente atribuída à diferente compactação atingida aquando da 

produção de provetes prismáticos e provetes constituídos por camadas de reboco de reduzida 

espessura, aplicados sobre tijolos. Isso sugere uma maior facilidade de aplicação, adensamento e 

acabamento das argamassas térmicas face às argamassas tradicionais, onde o grau de compactação 

atingido nos prismas foi superior ao que se alcançou nas camadas de reboco moldadas manualmente.  

Assim, apesar da durabilidade à água ser semelhante entre argamassas nos ensaios realizados em 

volume, sobre provetes compactados, o mesmo não sucedeu quando estes foram aplicados como 

camada de revestimento, simulando situações reais. 
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Figura 62 - Absorção de água sob pressão ao longo de 60 min ao fim de 28 dias de idade. 

4.3 Relação entre características 

No presente subcapítulo avalia-se a relação entre algumas das várias propriedades estudadas nos 

subcapítulos anteriores. Conforme seria de esperar, desde logo se verifica uma correlação elevada 

entre a massa volúmica e as características mecânicas das argamassas (Figura 63), visto que ambas 

as propriedades são afectadas pela porosidade das misturas.  

 

Figura 63 - Relação entre a resistência à compressão e a massa volúmica no estado endurecido. 

Verifica-se também uma elevada correlação (R2=0,99) entre a resistência média à compressão e a 

resistência média à tração, na medida em que ambas as propriedades são condicionadas pela 

microestrutura das argamassas (Figura 64). 
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Figura 64 - Relação entre a resistência à compressão e a resistência à tracção por flexão. 

Pelas mesmas razões, verificou-se também uma correlação linear elevada (R2 = 0.99) entre o módulo 

de elasticidade dinâmico e a resistência à compressão (Figura 65).  

 

Figura 65 - Relação entre o módulo de elasticidade dinâmico e a resistência à compressão. 

Em relação ao ensaio de choque, o diâmetro e a profundidade das depressões causadas pela esfera 

aumentaram exponencialmente com o decréscimo de rigidez das argamassas (Figura 66). Por esse 

motivo, as argamassas térmicas evidenciaram bastante pior desempenho ao choque do que as 

argamassas tradicionais, o que coloca em causa a sua integridade em zonas onde as alvenarias 

estejam mais sujeitas a esta acção. O mesmo se conclui em relação ao ensaio de resistência de canto, 

aconselhando-se a utilização de cantoneiras nas zonas de aresta viva. 

Visto que o esclerómetro pendular e o choque de esfera avaliam a dureza e a resistência superficial da 

argamassa, seria de esperar uma boa correlação entre os resultados obtidos nestes ensaios. Tal não 

ocorreu, devido ao índice esclerométrico inesperadamente baixo que foi obtido na argamassa IS. 
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Figura 66 - Correlação entre o módulo de elasticidade dinâmico e os parâmetros do ensaio de choque de esfera. 

As propriedades de transporte avaliadas pela absorção de água e permeabilidade sobre baixa pressão 

apresentaram uma fraca correlação com a massa volúmica e porosidade das misturas, visto que as 

argamassas térmicas incluíram produtos hidrófugos na sua constituição. 
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5 Conclusões e desenvolvimentos futuros 

5.1 Considerações finais 

De acordo com o descrito nos objetivos iniciais definidos no capítulo de introdução, a presente 

dissertação visou caracterizar o comportamento mecânico de argamassas térmicas comercializadas 

em Portugal, bem como a análise do seu comportamento relativo face a argamassas cimentícias 

tradicionais. 

De facto, as argamassas térmicas ao estarem comprometidas com a exigente condição de apresentar 

coeficientes de condutibilidade térmica inferiores a 0,2 w/mºC, de acordo com o especificado na EN 

998-1 (2010), possuem necessariamente maior porosidade e menor massa volúmica, que vai afectar o 

seu comportamento mecânico. Nesse sentido, a presente dissertação teve por objectivo avaliar o 

impacto que as alterações introduzidas nesta nova geração de argamassas podem implicar no seu 

desempenho mecânico e durabilidade. 

Desse modo, foi definida uma vasta campanha experimental que envolveu a selecção e caracterização 

de dois tipos de argamassas térmicas com incorporação de EPS, comercializadas em Portugal (Isodur 

da Secil Argamassas - IS; Aislone da Weber Saint Gobain - AW), uma argamassa de revestimento 

cimentícia industrial (Weber Rev.Classic da Weber Saint Gobain - RC) e uma argamassa cimentícia 

tradicional para fins comparativos (argamassa tradicional de traço 1:4 - TD). As várias argamassas 

foram caracterizadas em termos das suas principais propriedades no estado fresco (espalhamento, 

massa volúmica) e endurecido (massa volúmica, resistência à compressão e flexão, velocidade de 

propagação de ultra-sons, módulo de elasticidade dinâmico, absorção de água por capilaridade, 

permeabilidade à água sobre baixa pressão, resistência de canto, retracção livre e restringida, pull-off, 

esclerómetro pendular, choque de esfera e erosão acelerada). No próximo ponto resumem-se as 

principais constatações obtidas ao longo do presente trabalho e são sugeridas propostas de 

desenvolvimento futuro, que visem aprofundar o conhecimento existente no domínio destes materiais. 

5.2 Conclusões gerais 

Respeitando a dosagem de água definida pelo fabricante, as argamassas térmicas apresentam 

espalhamentos enquadrados no intervalo 140 ± 10 mm, definido na norma EN 1015-3 (1998) para 

argamassas com massa volúmica entre 300 e 600 kg/m3. 

Tendo em consideração os resultados de outros autores em argamassas do mesmo tipo, 

nomeadamente no que se refere às propriedades no estado fresco e resistência mecânica, conclui-se 

que as argamassas foram adequadamente produzidas, sendo válido o seu estudo de caracterização. 

De modo a apresentarem coeficientes de condutibilidade baixos, as argamassas térmicas foram 

produzidas com massas volúmicas no estado endurecido inferiores a 500 kg/m3, sendo classificadas 
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de argamassas leves de acordo com a norma EN 998-1 (2010), onde o limite é estabelecido para 1300 

kg/m3. A menor massa volúmica foi obtida na argamassa AW associada a maior incorporação de 

agregados EPS (100%), tendo atingido 208 kg/m3 aos 28 dias. 

A massa volúmica e módulo de elasticidade dinâmico das argamassas térmicas foram superiores ao 

especificado pelos fabricantes, o que pode estar relacionado com o diferente método de produção e 

compactação dos provetes prismáticos de argamassa, conduzindo a misturas de maior compacidade. 

Conforme seria de esperar, as argamassas térmicas associadas a menor massa volúmica e agregados 

de reduzida rigidez apresentaram velocidades de ultra-sons, Vus, e módulo de elasticidade dinâmico, 

Ed, muito inferiores aos das argamassas tradicionais. Visto que ambos os ensaios foram efectuados 

em condições não fendilhadas, existe uma elevada correlação entre Vus e Ed. 

Devido às suas características, nomeadamente a incorporação de cal e outros aditivos no ligante, a 

argamassa industrial RC apresentou massa volúmica, módulo de elasticidade dinâmico e resistência à 

compressão cerca de 23%, 79% e 31% inferiores aos da argamassa tradicional, TD. 

As argamassas térmicas foram caracterizadas por módulos de elasticidade Ed muito baixos, inferiores 

a 1 GPa e 0.1 GPa, para a argamassa IS e AW, respectivamente. A argamassa RC apresentou um 

módulo de elasticidade superior, de 5 GPa, ainda assim inferior ao limite de 10 GPa sugerido no 

relatório LNEC 427/05 (2005), com vista a garantir melhor compatibilidade de deformação com o 

suporte e controlar o desenvolvimento de fendilhação. 

A substituição de agregados minerais por EPS conduziu a uma redução significativa da capacidade 

resistente das argamassas. A resistência à compressão e tração das argamassas térmicas foi 4-14% 

e 2-5% da obtida na argamassa tradicional, respectivamente. Na resistência à fendilhação, a baixa 

resistência à tração destas argamassas é compensada pela sua elevada capacidade de deformação, 

resultante da sua baixa rigidez. 

Tendo em consideração os valores médios de resistência à compressão, as argamassas térmicas 

enquadram-se nas classes de resistência CS I, a argamassa RC na classe CS II e a argamassa 

tradicional na classe CS IV, de acordo com a norma EN 998-1 (2010). A melhor relação 

resistência/massa volúmica foi atingida nas argamassas tradicionais, sendo cerca de 4,4 e 6,6 vezes 

inferior à das argamassas térmicas AW e IS, respectivamente. No entanto, em algumas situações, a 

redução de massa volúmica, que conduz a melhores propriedades de isolamento térmico, pode assumir 

maior relevância. 

De acordo com a Norma EN 998-1 (2010) as argamassas térmicas deverão apresentar resistências à 

compressão no intervalo 0,4 a 5 MPa. Neste caso, as argamassas estudadas no presente trabalho 

enquadram-se no limite inferior deste intervalo, evidenciando a sua debilidade para suportes sujeitos a 

grandes solicitações mecânicas. De facto, a fraca resistência mecânica das argamassas térmicas pode 

comprometer a sua integridade em ambientes de maior solicitação, nomeadamente quando sujeitas a 
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acções de impacto ou abrasão/erosão. Estes dois aspectos foram analisados no presente trabalho, 

nomeadamente tendo em conta a realização dos ensaios de esclerómetro, choque de esfera, 

resistência de canto e erosão acelerada. 

Em relação ao ensaio de esclerómetro e ao ensaio de choque de esfera, o desempenho das 

argamassas diminuiu exponencialmente com a incorporação de EPS e a redução do módulo de 

elasticidade das misturas. Desse modo, as argamassas térmicas evidenciaram um comportamento ao 

choque medíocre, colocando em causa a sua integridade em zonas onde esta acção seja relevante. 

Face à argamassa de referência TD, que apresentou resistência ao choque adequada, nas argamassas 

térmicas o índice esclerométrico foi cerca de 2 a 3 vezes inferior e o diâmetro da depressão resultante 

do choque de esfera foi 5,4 a 7,4 vezes superior, para uma energia de embate de 2 joules. Conclui-se 

assim que as argamassas térmicas apresentaram reduzida resistência e dureza superficial. 

As argamassas térmicas foram bastante susceptíveis à degradação em zonas de arestas vivas quando 

submetidas a cargas de punçoamento que pretendem simular acções de impacto nestas regiões mais 

frágeis dos sistemas de revestimento. Face às argamassas tradicionais, a resistência das argamassas 

térmicas nestas zonas foi cerca de 20 a 90 vezes inferior. A incorporação de cantoneiras de PVC 

revelou-se fundamental para o reforço de canto destas argamassas, permitindo incrementar o dobro 

da sua resistência a esta acção. A incorporação de cantoneiras assume menor influência com o 

incremento de rigidez das argamassas, contribuindo de forma pouco significativa para o aumento de 

resistência das argamassas de referência TD e RC. De acordo com os resultados obtidos neste estudo, 

é importante e aconselha-se a utilização de cantoneiras nas arestas vivas dos revestimentos com 

argamassas térmicas. 

Em relação ao ensaio de erosão acelerada, as argamassas térmicas evidenciaram pior desempenho, 

em especial as associadas a maior incorporação de EPS (AW). Esta argamassa sofreu degradação 

superficial desde os primeiros minutos de ensaio, associada ao destacamento de partículas de EPS. 

No entanto, a argamassa IS, de maior massa volúmica, evidenciou muito melhor comportamento, 

apresentando apenas ligeiros destacamentos de EPS após 45 minutos de ensaio. Ainda assim, 

salienta-se a maior susceptibilidade das argamassas térmicas, de fraca resistência superficial, a 

fenómenos de erosão. A argamassa tradicional TD não sofreu qualquer alteração ou erosão 

significativa durante o ensaio. 

Verificou-se uma correlação elevada entre as propriedades que são igualmente afectadas pela 

porosidade e microestrutura das argamassas, como é o caso da massa volúmica, módulo de 

elasticidade e resistência mecânica. 

Face às argamassas cimentícias TD e RC, as argamassas térmicas apresentam tensões de aderência 

ao suporte cerca de 2 a 6,5 vezes inferiores. O pior desempenho foi observado nas misturas com maior 

incorporação de EPS, em que a rotura ocorreu por coesão para uma tensão de aderência de apenas 

0,06 MPa. Conclui-se que as argamassas térmicas, apresentando tensões de aderência inferiores a 
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0,2 MPa, portanto não são adequadas para suportes correntes em que se aconselham tensões de 

aderência superiores a 0,3 MPa (relatório LNEC 427/05 (2005)). No entanto, é possível incorporar 

aditivos na constituição destas argamassas que permitem promover uma melhor aderência ao suporte, 

ultrapassando-se este problema. 

As argamassas térmicas associadas a elevada percentagem de EPS e teor de pasta apresentaram 

retracções muito elevadas, superiores a 2 mm/m na argamassa IS e a 1.6 mm/m na argamassa AW. 

Esta retracção foi cerca de 4 vezes superior à observada na argamassa de referência tradicional. O 

reduzido módulo de elasticidade da argamassa AW foi suficiente para compensar a sua elevada 

retracção e reduzida resistência à tração, não se verificando o desenvolvimento de fendilhação em 

condições de retracção restringida. O mesmo não sucedeu na argamassa IS, associada a maior 

retracção e módulo de elasticidade do que AW. Ao contrário da argamassa tradicional, a argamassa 

RC de menor rigidez e ligante menos reativo, não desenvolveu fissuração por retracção restringida. 

Os ensaios de absorção de água por capilaridade e absorção de água a baixa pressão (Karsten), 

revelaram um bom comportamento das argamassas térmicas face acção da água, enquadrando-se 

pelo menos na classe W2 segundo a norma EN 998-1 (2010), As argamassas térmicas apresentaram 

coeficientes de absorção idênticas aos das argamassas cimentícias RC e TD, constatando-se 

inclusivamente que a argamassa AW, associada a menor massa volúmica, apresentou uma taxa de 

absorção 10% inferior. Por sua vez, a absorção a longo prazo foi 25% inferior nas argamassas térmicas, 

demonstrando um melhor desempenho nesta propriedade do que a argamassa tradicional de menor 

porosidade. No que se refere ao ensaio de permeabilidade à água sobre baixa pressão, as argamassas 

térmicas aplicadas em camadas de revestimento evidenciam ainda melhor comportamento face à 

argamassa tradicional, estando associadas a coeficientes de absorção cerca de 2,5 vezes inferiores. 

O melhor desempenho obtido nas argamassas térmicas justifica-se pela incorporação de agentes 

hidrófugos ou resinas na sua composição, concluindo-se que a durabilidade à água destes materiais 

pode ser pelo menos idêntica à das argamassas tradicionais. 

Resumindo, de modo a obter argamassas de comportamento térmico melhorado, ocorre um natural 

decréscimo acelerado da sua rigidez e capacidade resistente. Apesar das argamassas térmicas, em 

geral, cumprirem os requisitos mínimos definidos na normalização, a sua fraca resistência mecânica 

pode comprometer a sua utilização em sistemas de revestimento sujeitos a acções relevantes de 

impacto ou abrasão. Tendo em conta os ensaios de choque e erosão acelerada realizados neste 

trabalho, desaconselha-se a aplicação das argamassas térmicas em revestimentos sujeitos a estas 

acções. A reduzida integridade das argamassas térmicas torna-as muito susceptíveis de degradação 

em zonas de aresta viva, aconselhando-se a aplicação de cantoneiras de reforço nas esquinas deste 

tipo de revestimentos. A elevada retracção das argamassas pode ser compensada pela sua fraca 

rigidez na susceptibilidade ao desenvolvimento de fissuração por restrição ao desenvolvimento de 

deformações diferidas. A incorporação de agentes hidrófugos, resinas e outros aditivos permite que 

estas argamassas possam manifestar adequada resistência à água e melhor aderência ao suporte, 
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facilitando a sua aplicação em ambientes exteriores. A durabilidade destes aditivos integrados nas 

argamassas não foi analisada. 

5.3 Desenvolvimentos futuros 

Conforme é salientado ao longo do trabalho, os sistemas de revestimento baseados na utilização de 

argamassas térmicas apresentam ainda algumas limitações no que se refere ao seu comportamento 

mecânico, nomeadamente quando são sujeitos a acções diretas de choque e erosão. Nesses termos, 

é necessário evoluir na formulação destes produtos, de modo a atingir soluções melhor optimizadas 

para as diferentes solicitações a que estes podem estar sujeitos nos elementos construtivos. Com vista 

a incrementar o conhecimento neste domínio, importante para o aumento de eficiência energética nos 

edifícios, em seguida são enumerados alguns exemplos de tópicos que se considera interessantes para 

futura investigação: 

i. Caracterização do comportamento mecânico de argamassas térmicas de revestimento 

aplicadas em elementos à escala real sujeitos a condições variadas de exposição natural; 

ii. Estudo e classificação de diferentes tipos de argamassas em função do seu local de exposição, 

em ambiente interior e exterior; 

iii. Definição de níveis de comportamento a diferentes tipos de acção de choque e erosão de modo 

a permitir classificar os diferentes tipos de argamassas térmicas em classes de desempenho; 

iv. Redefinir o enquadramento normativo para o desempenho mecânico de argamassas térmicas; 

v. Estudo das características mecânicas de outros tipos de argamassas térmicas associadas à 

utilização de outros tipos de agregado, como por exemplo cortiça. 

vi. Caracterização experimental da durabilidade de argamassas térmicas para aplicação em 

exteriores, tendo por base ensaios acelerados e ensaios em condições de exposição real. 
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Anexo A1 – Análise Granulométrica 

Tabela A 1 - Análise granulométrica dos agregados minerais. 

 

Análise Granulométrica (NP EN 933-1) 
Areia fina siliciosa Areia grossa siliciosa 

65% Areia grossa  + 35% Areia 
fina 

Massa da 
amostra [g] 

1302.6 
Massa da 

amostra [g] 
1216.4 

Massa da 
amostra [g] 

1183.2 

Resíduo 
retido 

Resíduo 
acumulado 

Resíduo 
retido 

Resíduo 
acumulado 

Resíduo 
retido 

Resíduo 
acumulado 

Passado Retido Passado Retido Passado Retido 

Peneiro 
(mm) 

[g] [%] [%] [%] [g] [%] [%] [%] [g] [%] [%] [%] 

6.3 0 0.0 100.0 0.0 5.4 0.4 99.6 0.4 3.5 0.3 99.7 0.3 

4 0 0.0 100.0 0.0 23.6 2.0 97.6 2.4 15.3 1.3 98.4 1.6 

2 0.4 0.0 100.0 0.0 116.9 9.7 87.9 12.1 76.1 6.5 91.9 8.1 

1 7.5 0.6 99.4 0.6 347.9 28.9 58.9 41.1 228.4 19.6 72.3 27.7 

0.5 235.6 18.4 81.0 19.0 455.6 37.9 21.0 79.0 366.8 31.4 40.8 59.2 

0.25 748.1 58.3 22.7 77.3 173 14.4 6.6 93.4 336.8 28.9 12.0 88.0 

0.125 284.8 22.2 0.5 99.5 73.1 6.1 0.6 99.4 132.9 11.4 0.6 99.4 

0.063 5.7 0.4 0.0 − 4.6 0.4 0.2 − 4.8 0.4 0.2 − 

Refugo 0.5 0.0 0.0 − 2.1 0.2 0.0 − 1.8 0.2 0.0 − 

Totais 1282.6 100.0 − − 1202.2 100.0 − − 1166.6 100.0 − − 

 

Módulo de 
finura 

1.96 
Módulo de 

finura 
3.28 

Módulo de 
finura 

2.84 

Dmáx (mm) 1 Dmáx (mm) 4 Dmáx (mm) 4 

Dmin (mm) 0.125 Dmin (mm) 0.125 Dmin (mm) 0.125 

Erro [%] 
 

1.54 Erro [%] 1.17 Erro [%] 1.40 

 

Figura 67 - Curva granulométrica dos agregados minerais. 
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Anexo A2 – Ensaio de baridade 

Tabela A 2 - Resultados individuais dos ensaios de baridade realizados. 

Amostras 
Massas 

[g] 
Volume 

[m3] 
Volume 

corrigido [m3] 
Baridade 
[kg/m3] 

Baridade 
média [kg/m3] 

Δ σ         
[kg/m3] 

CV 
[%] 

Areia fina siliciosa (A.F.) 

1554.8 

0.001 0.0010241 

1518.2 

1519.5 1 0.1 1556.4 1519.8 

1557.1 1520.5 

Areia grossa siliciosa (A.G.) 

1581.2 

0.001 0.0010241 

1544.0 

1540.7 4 0.2 1578.3 1541.2 

1573.9 1536.9 

20% A.F. + 80% A.G. 1603.2 0.001 0.0010241 1565.5 1565.5 - - 

30% A.F. + 70% A.G. 1618.3 0.001 0.0010241 1580.2 1580.2 - - 

35% A.F. + 65% A.G. 1627.1 0.001 0.0010241 1588.8 1588.8 - - 

40% A.F. + 60% A.G. 1622.4 0.001 0.0010241 1584.2 1584.2 - - 

50% A.F. + 50% A.G. 1608.4 0.001 0.0010241 1570.5 1570.5 - - 

CEM II B/L 32.5 N 

1161.5 

0.001 0.0010241 

1134.2 

1137.9 6 0.6 1173.0 1134.2 

1154.3 1145.4 

Isodur 

256.9 

0.001 0.0010241 

250.9 

245.6 5 1.8 248.8 242.9 

249.0 243.1 

Aislone 

146.6 

0.001 0.0010241 

143.2 

141.1 2 1.4 144.4 141.0 

142.5 139.2 

Rev.Classic 

1429.2 

0.001 0.0010241 

1395.5 

1394.0 4 0.3 1430.5 1396.8 

1423.2 1389.7 

Anexo A3 – Ensaio de consistência por espalhamento e massa volúmica em pasta 

Tabela A 3 - Resultados individuais da consistência por espalhamento e massa volúmica em pasta 

Espalhamento e massa volúmica aparente em pasta Isodur Aislone Rev Classic Argamassa trad. 1:4 

Relação a/l ou água amassadura [%] 85% 120% 16% 0.7 

Espalhamento 
(mm) 

NP 414 

1º Ensaio 144 135 158 156 

2º Ensaio 145 136 158 156 

3º Ensaio 144 135 160 153 

Média [mm] 144 135 159 155 

EN 1015-3 

1º Ensaio 136 130 164 162 

2º Ensaio 134 131 163 162 

3º Ensaio 135 131 164 164 

Média [mm] 135 131 164 163 

Massa volúmica aparente em pasta 
(kg/m3) 

1º Ensaio 583.8 335.2 1609.2 2121.2 

2º Ensaio 584.2 359.2 1601.9 2084.1 

3º Ensaio 580.3 322.2 1600.2 2103.8 

Média 583 339 1604 2103 

Δ σ [kg/m3] 2 19 5 19 

CV [%] 0.4 5.5 0.3 0.9 
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Anexo A4 – Ensaio de massa volúmica no estado endurecido 

Tabela A 4 - Resultados individuais do ensaio de massa volúmica no estado endurecido. 

Massa volúmica estado endurecido [kg/m3] Isodur Aislone Rev Classic Argamassa trad. 1:4 

7
 D

ia
s
 d

e
 id

a
d

e
 

Massa Provete 1 [g] 154.7 93.2 425.9 563.4 

Massa Provete 2 [g] 149.9 92.1 431.6 563.6 

Massa Provete 3 [g] 151.7 90.1 426.8 561.8 

Volume [m3] 0.000256 0.000256 0.000256 0.000256 

Massa volúmica Provete 1 [kg/m3] 604.30 364.06 1663.67 2200.78 

Massa volúmica Provete 2 [kg/m3] 585.55 359.77 1685.94 2201.56 

Massa volúmica Provete 3 [kg/m3] 592.58 351.95 1667.19 2194.53 

Massa volumica média [kg/m3] 594 358 1672 2199 

Δ σ [kg/m3] 9 6 12 4 

CV [%] 1.6 1.7 0.7 0.2 

2
8
 D

ia
s
 d

e
 id

a
d

e
 

Massa Provete 4 [g] 113.9 53.7 391.8 533.5 

Massa Provete 5 [g] 111.4 53.2 389.7 535.0 

Massa Provete 6 [g] 110.8 52.5 387.9 531.4 

Volume [m3] 0.000256 0.000256 0.000256 0.000256 

Massa volúmica Provete 4 [kg/m3] 444.92 209.57 1530.47 2083.98 

Massa volúmica Provete 5 [kg/m3] 434.96 207.97 1522.34 2089.84 

Massa volúmica Provete 6 [kg/m3] 432.81 204.88 1515.39 2075.59 

Massa volúmica média [kg/m3] 437 208 1523 2083 

Δ σ [kg/m3] 6 2 8 7 

CV [%] 1.5 1.1 0.5 0.3 

Anexo A5 – Ensaio de velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas 

Tabela A 5 - Resultados individuais do ensaio de velocidade das ondas ultra-sóicas. 

   Massa [g] L [m] T [μs] V [m/s] V média [m/s] Δ σ [m/s] CV [%] 
   

Is
o
d
u
r 

7
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 154.7 0.16 134.4 1190.5 

1188.7 4.7 0.4  Provete 2 149.9 0.16 134.2 1192.3 

 Provete 3 151.7 0.16 135.2 1183.4 2
8
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 
Provete 1 113.9 0.16 112.4 1423.5 

1416.8 5.8 0.4  Provete 2 111.4 0.16 113.2 1413.4 

 Provete 3 110.8 0.16 113.2 1413.4 

A
is

lo
n
e
 

7
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 93.2 0.16 287.6 556.3 

557.4 1.2 0.2  Provete 2 92.1 0.16 287.1 557.3 

 Provete 3 90.1 0.16 286.4 558.7 

2
8
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 53.7 0.16 172.2 929.2 

925.2 3.6 0.4  Provete 2 53.2 0.16 173.1 924.3 

 Provete 3 52.5 0.16 173.5 922.2 

R
e
v
. 
C

la
s
s
ic

 

7
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 425.9 0.16 84.2 1900.2 

1892.0 9.0 0.5  Provete 2 431.6 0.16 85.0 1882.4 

 Provete 3 426.8 0.16 84.5 1893.5 

2
8
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 391.8 0.16 82.6 1937.0 

1930.1 7.0 0.4  Provete 2 389.7 0.16 82.9 1930.0 

 Provete 3 387.9 0.16 83.2 1923.1 

T
ra

d
ic

io
n
a
l 
1
:4

 

7
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 563.4 0.16 42.7 3747.1 

3744.2 5.1 0.1  Provete 2 563.6 0.16 42.8 3738.3 

 Provete 3 561.8 0.16 42.7 3747.1 

2
8
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 533.5 0.16 43.7 3661.3 

3650.4 34.5 0.9  Provete 2 535.0 0.16 43.5 3678.2 

 Provete 3 531.4 0.16 44.3 3611.7 
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Anexo A6 – Ensaio do módulo de elasticidade dinâmico 

Tabela A 6 - Resultados individuais do ensaio de módulo de elasticidade dinâmico 

  
Massa [g] Flexão [kHz] Ed [MPa] Média Ed [MPa] Δ σ [MPa] CV [%] 

  

Is
o
d
u
r Provete 1 113.9 1.80 780 

764 14 1.8 Provete 2 111.4 1.79 754 

Provete 3 110.8 1.81 759 

A
is

lo
n
e
 Provete 1 53.7 0.89 90 

80 9 11.0 Provete 2 53.2 0.83 78 

Provete 3 52.5 0.81 73 

R
e
v
. 

C
la

s
s
ic

 Provete 1 391.8 2.50 5264 

5125 167 3.3 Provete 2 389.7 2.46 4940 

Provete 3 387.9 2.49 5171 

T
ra

d
ic

io
n
a
l 

1
:4

 

Provete 1 533.5 4.66 24905 

24896 405 1.6 Provete 2 535.0 4.69 25297 

Provete 3 531.4 4.63 24487 

 

Anexo A7 – Ensaio de resistência à tracção por flexão 

Tabela A 7 - Resultados individuais do ensaio de resistência à tracção por flexão. 

   Massa 
[g] 

Ft [N] L [m] b [m] d [m] Rt [MPa] 
Média Rt 

[MPa] 
Δ σ         

[MPa] 

CV 
[%] 

   

Is
o
d
u
r 

7
 D

ia
s
 

d
e
 id

a
d
e

 

Provete 1 154.7 189 0.1 0.4 0.4 0.44 

0.43 0.01 3.0  Provete 2 149.9 185 0.1 0.4 0.4 0.43 

 Provete 3 151.7 178 0.1 0.4 0.4 0.42 
2
8
 D

ia
s
 

d
e
 id

a
d
e

 
Provete 1 113.9 297 0.1 0.4 0.4 0.70 

0.70 0.01 0.9  Provete 2 111.4 302 0.1 0.4 0.4 0.71 

 Provete 3 110.8 298 0.1 0.4 0.4 0.70 

A
is

lo
n
e
 

7
 D

ia
s
 

d
e
 id

a
d
e

 

Provete 1 93.2 30 0.1 0.4 0.4 0.07 

0.07 0.01 8.3  Provete 2 92.1 28 0.1 0.4 0.4 0.07 

 Provete 3 90.1 33 0.1 0.4 0.4 0.08 

2
8
 D

ia
s
 

d
e
 id

a
d
e

 

Provete 1 53.7 102 0.1 0.4 0.4 0.24 

0.23 0.01 2.5  Provete 2 53.2 97 0.1 0.4 0.4 0.23 

 Provete 3 52.5 100 0.1 0.4 0.4 0.23 

R
e
v
. 
C

la
s
s
ic

 

7
 D

ia
s
 

d
e
 id

a
d
e

 

Provete 1 425.9 283 0.1 0.4 0.4 0.66 

0.68 0.02 3.3  Provete 2 431.6 301 0.1 0.4 0.4 0.71 

 Provete 3 426.8 286 0.1 0.4 0.4 0.67 

2
8
 D

ia
s
 

d
e
 id

a
d
e

 

Provete 1 391.8 679 0.1 0.4 0.4 1.59 

1.56 0.03 2.0  Provete 2 389.7 653 0.1 0.4 0.4 1.53 

 Provete 3 387.9 668 0.1 0.4 0.4 1.57 

T
ra

d
ic

io
n
a
l 
1
:4

 7
 D

ia
s
 

d
e
 id

a
d
e

 

Provete 1 563.4 1389 0.1 0.4 0.4 3.26 

3.40 0.24 7.0  Provete 2 563.6 1396 0.1 0.4 0.4 3.27 

 Provete 3 561.8 1568 0.1 0.4 0.4 3.68 

2
8
 D

ia
s
 

d
e
 id

a
d
e

 

Provete 1 533.5 2224 0.1 0.4 0.4 5.21 

5.20 0.04 0.8  Provete 2 535.0 2233 0.1 0.4 0.4 5.23 

 Provete 3 531.4 2198 0.1 0.4 0.4 5.15 
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Anexo A8 – Ensaio de resistência à compressão 

Tabela A 8 - Resultados individuais do ensaio de resistência à compressão. 

   Fc [N] Ac [m
2] Rc [MPa] Média Rc [MPa] Δ σ [MPa] CV [%] 

   

Is
o
d
u
r 

7
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 1170 0.0016 0.73 

0.70 0.04 5.4 Provete 2 1050 0.0016 0.66 

Provete 3 1120 0.0016 0.70 

2
8
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 1950 0.0016 1.22 

1.24 0.03 2.0 Provete 2 1990 0.0016 1.24 

Provete 3 2030 0.0016 1.27 

A
is

lo
n
e
 

7
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 220 0.0016 0.14 

0.14 0.01 4.5 Provete 2 210 0.0016 0.13 

Provete 3 230 0.0016 0.14 

2
8
 D

ia
s
 

d
e
 id

a
d
e

 

Provete 1 570 0.0016 0.36 

0.35 0.01 1.8 Provete 2 550 0.0016 0.34 

Provete 3 560 0.0016 0.35 

R
e
v
. 
C

la
s
s
ic

 

7
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 1920 0.0016 1.20 

1.16 0.03 3.0 Provete 2 1860 0.0016 1.16 

Provete 3 1810 0.0016 1.13 

2
8
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 6290 0.0016 3.93 

3.86 0.07 1.8 Provete 2 6070 0.0016 3.79 

Provete 3 6170 0.0016 3.86 

T
ra

d
ic

io
n
a
l 
1
:4

 

7
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 24690 0.0016 15.43 

15.76 0.48 3.1 Provete 2 24860 0.0016 15.54 

Provete 3 26110 0.0016 16.32 

2
8
 D

ia
s
 d

e
 

id
a
d
e

 

Provete 1 36480 0.0016 22.80 

22.88 0.78 3.4 Provete 2 35410 0.0016 22.13 

Provete 3 37910 0.0016 23.69 
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Anexo A9 – Ensaio de resistência de canto 

Tabela A 9 - Resultados individuais da resistência de canto com e sem reforço. 

Material Descrição Provete 
Força 
[kN] 

Área [mm2] 
Tensão 
[MPa] 

Média 
[MPa] 

Δ σ [MPa] 
CV 
[%] 

T
ra

d
ic

io
n

a
l 

1
:4

 

P
ro

v
e
te

s
 

re
fo

rç
a

d
o
s
 

Provete A1 10.57 281.59 37.54 

38.1 1.5 4.0 

Provete A2 10.36 281.59 36.79 

Provete B1 11.03 281.59 39.17 

Provete B2 11.34 281.59 40.27 

Provete C1 10.21 281.59 36.26 

Provete C2 10.79 281.59 38.32 

P
ro

v
e
te

s
 n

o
rm

a
is

 

Provete 1-1 10.89 281.59 38.67 

37.0 1.5 4.0 

Provete 1-2 10.39 281.59 36.90 

Provete 2-1 9.84 281.59 34.94 

Provete 2-2 10.07 281.59 35.76 

Provete 3-1 10.87 281.59 38.60 

Provete 3-2 10.43 281.59 37.04 

Is
o

d
u

r 

P
ro

v
e
te

s
 

re
fo

rç
a

d
o
s
 

Provete A1 0.77 281.59 2.73 

2.8 0.2 6.1 

Provete A2 0.77 281.59 2.73 

Provete B1 0.75 281.59 2.66 

Provete B2 0.78 281.59 2.77 

Provete C1 0.83 281.59 2.95 

Provete C2 0.88 281.59 3.13 

P
ro

v
e
te

s
 n

o
rm

a
is

 

Provete 1-1 0.48 281.59 1.70 

1.7 0.1 6.0 

Provete 1-2 0.47 281.59 1.67 

Provete 2-1 0.50 281.59 1.78 

Provete 2-2 0.49 281.59 1.74 

Provete 3-1 0.46 281.59 1.63 

Provete 3-2 0.42 281.59 1.49 

A
is

lo
n

e
 P

ro
v
e
te

s
 

re
fo

rç
a

d
o
s
 

Provete A1 0.2 281.59 0.71 

0.9 0.1 10.9 

Provete A2 0.22 281.59 0.78 

Provete B1 0.25 281.59 0.89 

Provete B2 0.24 281.59 0.85 

Provete C1 0.27 281.59 0.96 

Provete C2 0.26 281.59 0.92 

P
ro

v
e
te

s
 n

o
rm

a
is

 

Provete 1-1 0.12 281.59 0.43 

0.4 0.1 13.2 

Provete 1-2 0.1 281.59 0.36 

Provete 2-1 0.11 281.59 0.39 

Provete 2-2 0.09 281.59 0.32 

Provete 3-1 0.13 281.59 0.46 

Provete 3-2 0.12 281.59 0.43 

R
e
v
. 
C

la
s
s
ic

 

P
ro

v
e
te

s
 

re
fo

rç
a

d
o
s
 

Provete A1 2.01 281.59 7.14 

6.9 0.5 6.8 

Provete A2 1.91 281.59 6.78 

Provete B1 1.72 281.59 6.11 

Provete B2 1.94 281.59 6.89 

Provete C1 2.12 281.59 7.53 

Provete C2 1.98 281.59 7.03 

P
ro

v
e
te

s
 n

o
rm

a
is

 

Provete 1-1 1.79 281.59 6.36 

6.3 0.1 2.4 

Provete 1-2 1.83 281.59 6.50 

Provete 2-1 1.74 281.59 6.18 

Provete 2-2 1.72 281.59 6.11 

Provete 3-1 1.79 281.59 6.36 

Provete 3-2 1.81 281.59 6.43 
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Anexo A10 – Ensaio de retracção 

Tabela A 10 - Resultados individuais do ensaio de retracção nas quatro argamassas ensaiadas. 

Retracção [m/m] x 10-6 --> Isodur  Retracção [m/m] x 10-6 --> Rev.Classic 

Idade [dias] Provete 1 Provete 2 Provete 3  Idade [dias] Provete 1 Provete 2 - 

3 406 438 688 688 563 500  3 31 31 63 63 - 

5 1188 1188 1375 1438 1188 1188  5 156 156 250 281 - 

7 1500 1500 1625 1688 1563 1563  6 281 281 313 375 - 

20 2250 2250 2281 2250 2313 2250  8 438 438 375 406 - 

28 2375 2406 2406 2344 2438 2375  20 531 531 469 500 - 
       

 28 594 563 531 563 - 

Retracção [m/m] x 10-6 --> Aislone  
       

Idade [dias] Provete 1 Provete 2 Provete 3 
 

Retracção [m/m] x 10-6 --> Tradicional 1:4 

3 250 250 219 156 188 125 
 

Idade [dias] Provete 1 Provete 2 - 

7 1063 1156 1125 1125 906 1031  3 31 63 63 31 - 

14 1500 1469 1500 1500 1500 1500  5 219 250 188 156 - 

20 1625 1594 1625 1563 1625 1594  6 250 281 219 219 - 

28 1700 1630 1650 1600 1670 1610  8 313 313 281 281 - 

       
 20 438 438 406 375 - 

        28 469 469 438 406 - 

Anexo A11 – Ensaio de aderência ao suporte (Pull-off) 

Tabela A 11 - Resultados individuais do ensaio de aderência ao suporte. 

Isodur [28 dias, 25mm] Fu [kN] A [m2] fu [MPa] Tipologia rotura Média [MPa] Δ σ [MPa] 

Local 1 0.55 0.0025 0.22 Coesiva 

0.20 0.02 

Local 2 0.53 0.0025 0.21 Coesiva 

Local 3 0.50 0.0025 0.20 Coesiva 

Local 4 0.50 0.0025 0.20 Coesiva 

Local 5 0.52 0.0025 0.21 Coesiva 

Local 6 0.39 0.0025 0.15 Coesiva 

Aislone [28 dias, 25mm] Fu [kN] A [m2] fu [MPa] Tipologia rotura Média [MPa] Δ σ [MPa] 

Local 1 0.17 0.0025 0.07 Coesiva 

0.06 0.01 

Local 2 0.17 0.0025 0.07 Coesiva 

Local 3 - 0.0025 - - 

Local 4 0.13 0.0025 0.05 Adesiva 

Local 5 0.15 0.0025 0.06 Coesiva 

Local 6 0.19 0.0025 0.08 Coesiva 

Rev.Classic [28 dias, 25mm] Fu [kN] A [m2] fu [MPa] Tipologia rotura Média [MPa] Δ σ [MPa] 

Local 1 1.17 0.0025 0.47 Coesiva 

0.39 0.11 

Local 2 - 0.0025 - - 

Local 3 0.84 0.0025 0.34 Coesiva 

Local 4 - 0.0025 - - 

Local 5 0.65 0.0025 0.26 Coesiva 

Local 6 1.22 0.0025 0.49 Coesiva 

Trad. 1:4 [28 dias, 25mm] Fu [kN] A [m2] fu [MPa] Tipologia rotura Média [MPa] Δ σ [MPa] 

Local 1 1.02 0.0025 0.41 Adesiva 

0.38 0.05 

Local 2 0.78 0.0025 0.31 Adesiva 

Local 3 0.88 0.0025 0.35 Adesiva 

Local 4 0.93 0.0025 0.37 Adesiva 

Local 5 1.11 0.0025 0.44 Adesiva 
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Anexo A12 – Ensaio do choque de esfera (2J)  

Tabela A 12 - Resultados individuais do ensaio de choque de esfera. 

 Tradicional 1:4 - Choque de esfera 2J 

 Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 Média [mm] Δ σ [mm] CV [%] 

ф[mm] 4.0 5.0 4.4 4.8 5.6 4.8 0.6 12.7 

Δ[mm] 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.1 19.9 

 Isodur - Choque de esfera 2J 

 Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 Média [mm] Δ σ [mm] CV [%] 

ф[mm] 27.6 25.4 27.2 24.1 25.8 26.0 1.4 5.5 

Δ[mm] 4.2 4.5 5.1 3.4 4.1 4.3 0.6 13.7 

 Aislone - Choque de esfera 2J 

 Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 Média [mm] Δ σ [mm] CV [%] 

ф[mm] 34.5 35.7 35.7 36.4 35.7 35.6 0.7 1.9 

Δ[mm] 5.9 6.4 5.3 5.9 5.9 5.9 0.4 6.7 

 Rev. Classic - Choque de esfera 2J 

 Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 Média [mm] Δ σ [mm] CV [%] 

ф[mm] 12.7 13.1 13.1 13.5 14.4 13.4 0.6 4.8 

Δ[mm] 1.8 2.0 1.7 1.8 2.2 1.9 0.2 10.2 

Anexo A13 – Ensaio de absorção de água à baixa pressão (Tubo de Karsten) 

Tabela A 13 - Resultados individuais da absorção de água à baixa pressão na argamassa Tradicional. 

Tradicional aos 28 dias 
e 25 mm espessura 

Absorção [cm3] 

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 

0 - 2 min 0.35 0.35 0.40 

2 - 5 min 0.15 0.20 0.25 

5 - 10 min 0.25 0.25 0.25 

10 - 15 min 0.20 0.15 0.20 

15 - 30 min 0.45 0.40 0.40 

30 - 60 min 0.75 0.70 0.70 

Absorção total aos 60 
min [cm3/h] 

2.15 2.05 2.20 

Média abs. [cm3/h] 2.13 

Δ σ [cm3/h] 0.08 

CV [%] 3.6 

Tabela A 14 - Resultados individuais do coeficiente de absorção segundo Proceq (2001) e declive da melhor 
aproximação (direita) para a argamassa tradicional. 

 PROCEQ (2001)   Inclinação da recta de ordenadas 
Kg/m2 e abecissas min0.5  Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3   

Cabs 
[(Kg/(m2.min0.5)] 

0.485 0.435 0.496 
  Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 
 

Cabs 
[(Kg/(m2.min0.5)] 

0.4828 0.4565 0.4905 
Média Cabs. 0.47  

Δ σ 0.03 
 Média Cabs. 0.48 
 

Δ σ 0.02 CV [%] 6.9  

     CV [%] 3.7 
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Tabela A 15 - Resultados individuais da absorção de água à baixa pressão na argamassa Rev.Classic. 

Rev.Classic aos 28 dias e 
25 mm espessura 

Absorção [cm3] 

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 

0 - 2 min 0.35 0.35 0.25 
2 - 5 min 0.25 0.20 0.20 
5 - 10 min 0.25 0.20 0.20 
10 - 15 min 0.25 0.20 0.15 
15 - 30 min 0.50 0.40 0.45 
30 - 60 min 0.80 0.75 0.70 

Absorção total aos 60 min 
[cm3/h] 

2.40 2.10 1.95 

Média abs. [cm3/h] 2.15 

Δ σ [cm3/h] 0.23 

CV [%] 10.7 

Tabela A 16 - Resultados individuais do coeficiente de absorção segundo Proceq (2001) e declive da melhor 
aproximação (direita) para a argamassa Rev.Classic. 

 PROCEQ (2001)   Inclinação da recta de ordenadas 
Kg/m2 e abecissas min0.5  Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3   

Cabs [(Kg/(m2.min0.5)]  0.541 0.474 0.440 
  Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 
 

Cabs [(Kg/(m2.min0.5)] 0.5443 0.4664 0.4413 Média Cabs.  0.48  

Δ σ 0.05 
 Média Cabs. 0.48 
 

Δ σ 0.05 CV [%] 10.7  

 
    CV [%] 11.1 

Tabela A 17 - Resultados individuais da absorção de água à baixa pressão na argamassa Isodur 

ISODUR aos 28 dias e 25 
mm espessura 

Absorção [cm3] 

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 

0 - 2 min 0.20 0.25 0.20 
2 - 5 min 0.05 0.10 0.10 
5 - 10 min 0.10 0.10 0.10 
10 - 15 min 0.05 0.05 0.05 
15 - 30 min 0.15 0.15 0.15 
30 - 60 min 0.25 0.25 0.20 

Absorção total aos 60 min 
[cm3/h] 

0.80 0.90 0.80 

Média abs. [cm3/h] 0.83 

Δ σ [cm3/h] 0.06 

CV [%] 6.9 

Tabela A 18 - Resultados individuais do coeficiente de absorção segundo Proceq (2001) e declive da melhor 
aproximação (direita) para a argamassa Isodur. 

 PROCEQ (2001)   Inclinação da recta de ordenadas 
Kg/m2 e abecissas min0.5  Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3   

Cabs [(Kg/(m2.min0.5)] 0.180 0.203 0.180 
  Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 
 

Cabs [(Kg/(m2.min0.5)] 0.1731 0.1922 0.1754 Média Cabs. 0.19  

Δ σ 0.01 
 Média Cabs. 0.18 
 

Δ σ 0.01 CV [%] 6.9  

     CV [%] 5.8 
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Tabela A 19 - Resultados individuais da absorção de água à baixa pressão na argamassa Aislone. 

AISLONE aos 28 dias e 25 
mm espessura 

Absorção [cm3] 

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 

0 - 2 min 0.25 0.20 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

IS
O

L
A

M
E

N
T

O
 

2 - 5 min 0.10 0.10 

5 - 10 min 0.15 0.10 

10 - 15 min 0.10 0.10 

15 - 30 min 0.15 0.15 

30 - 60 min 0.25 0.20 

Absorção total aos 60 min 
[cm3/h] 

1.00 0.85  

Média abs. [cm3/h] 0.93 

Δ σ [cm3/h] 0.11 

CV [%] 11.5 

Tabela A 20 - Resultados individuais do coeficiente de absorção segundo Proceq (2001) e declive da melhor 
aproximação (direita) para a argamassa Aislone. 

 PROCEQ (2001)   Inclinação da recta de ordenadas 
Kg/m2 e abecissas min0.5  Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3   

Cabs [(Kg/(m2.min0.5)] 0.225 0.192 - 
  Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 
 

Cabs [(Kg/(m2.min0.5)] 0.2119 0.1903 - Média Cabs. 0.21  

Δ σ 0.02 

 Média Cabs. 0.20 

 
Δ σ 0.02 

CV [%] 11.5  

     CV [%] 7.6 

 

Anexo A14 – Ensaio de absorção de água por capilaridade 

Tabela A 21 - Resultados individuais de absorção de água por capilaridade na argamassa Tradicional. 

Tradicional Provete 1 Provete 2 Provete 3 

Tempo [min] Massa [g] Absorção [kg/m2] Massa [g] Absorção [kg/m2] Massa [g] Absorção [kg/m2] 

0s 523.2 0.000 529.0 0.000 - - 
5min 525.9 1.687 531.6 1.625 - - 
10min 526.7 2.188 532.4 2.125 - - 
20min 527.9 2.937 533.5 2.813 - - 
30min 528.7 3.438 534.1 3.188 - - 
60min 530.2 4.375 535.5 4.063 - - 
120min 532.2 5.625 537.2 5.125 - - 
720min 539.0 9.875 543.5 9.063 - - 
1440min 544.0 13.000 547.7 11.688 - - 
2880min 549.0 16.125 552.9 14.938 - - 
4320min 552.5 18.313 555.8 16.750 - - 
5760min 554.0 19.250 556.9 17.438 - - 
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Tabela A 22 - Resultados individuais de absorção de água por capilaridade na argamassa Rev.Classic. 

Rev.Classic Provete 1 Provete 2 Provete 3 

Tempo [min] Massa [g] Absorção [kg/m2] Massa [g] Absorção [kg/m2] Massa [g] Absorção [kg/m2] 

0min 380.0 0.000 376.5 0.000 380.5 0.000 
5min 381.9 1.187 379.0 1.563 383.0 1.563 
10min 383.0 1.875 380.5 2.500 384.0 2.188 
20min 384.1 2.563 381.8 3.313 385.2 2.937 
30min 384.8 3.000 382.6 3.813 386.0 3.438 
60min 386.0 3.750 384.0 4.688 387.8 4.563 
120min 387.3 4.531 385.8 5.813 389.4 5.562 
180min 387.9 4.937 386.6 6.313 390.6 6.313 
720min 393.1 8.188 394.6 11.313 398.0 10.938 
1500min 397.2 10.750 399.5 14.375 403.1 14.125 
2880min 399.3 12.063 403.0 16.563 407.2 16.688 
4590min 401.4 13.375 405.3 18.000 408.9 17.750 
6040min 402.2 13.875 406.1 18.500 409.6 18.188 

Tabela A 23 - Resultados individuais de absorção de água por capilaridade na argamassa Isodur. 

Isodur Provete 1 Provete 2 Provete 3 

Tempo [min] Massa [g] Absorção [kg/m2] Massa [g] Absorção [kg/m2] Massa [g] Absorção [kg/m2] 

0min 108.9 0.000 108.1 0.000 107.5 0.000 

5min 110.2 0.812 110.1 1.250 108.9 0.875 

10min 111.3 1.500 111.2 1.938 110.1 1.625 
20min 112.3 2.125 112.1 2.500 111.6 2.563 
30min 112.8 2.437 112.7 2.875 112.8 3.313 
60min 113.9 3.125 114.1 3.750 114.1 4.125 

120min 115.8 4.312 116.2 5.063 116.3 5.500 
720min 119.2 6.438 122.9 9.250 122.1 9.125 
1440min 121.2 7.688 126.0 11.188 125.3 11.125 
2880min 124.1 9.500 129.8 13.563 129.2 13.563 
4320min 126.3 10.875 132.4 15.188 132.2 15.438 
5760min 127.9 11.875 134.4 16.438 134.2 16.688 

Tabela A 24 - Resultados individuais de absorção de água por capilaridade na argamassa Aislone. 

Aislone Provete 1 Provete 2 Provete 3 

Tempo [min] Massa [g] Absorção [kg/m2] Massa [g] Absorção [kg/m2] Massa [g] Absorção [kg/m2] 

0min 53.3 0.000 54.1 0.000 53.7 0.000 
5min 56.7 2.125 58.1 2.500 57.0 2.063 

10min 58.5 3.250 59.2 3.188 58.1 2.750 
20min 59.7 4.000 60.1 3.750 59.0 3.313 
30min 60.5 4.500 60.9 4.250 59.7 3.750 
60min 61.7 5.250 62.1 5.000 60.9 4.500 
120min 63.2 6.188 63.2 5.688 62.2 5.331 
180min 64.0 6.688 64.0 6.188 63.0 5.813 
720min 68.7 9.625 69.0 9.313 69.0 9.563 
1500min 71.2 11.188 71.0 10.563 71.9 11.375 
2880min 74.2 13.063 74.0 12.438 74.8 13.188 
4590min 77.2 14.938 77.2 14.438 77.4 14.813 
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Anexo A15 – Ficha técnica do produto ISODUR 
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Anexo A16 – Ficha técnica do produto AISLONE 
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