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Estudo do Desempenho das Argamassas Hidráulicas 
Influência do Ligante 

 

 

Resumo 
 

O presente trabalho tem como objectivo o estudo da evolução de duas formulações de argamassas 

hidráulicas, de utilização corrente na construção, bem como da influência do ligante nas suas 

características. A presente dissertação procurou também contribuir para a avaliação das 

características das argamassas por recurso a técnicas de ensaio in situ, nomeadamente da avaliação 

das características mecânicas, através da utilização do esclerómetro pendular e da determinação da 

velocidade de propagação de ultra-sons, e das características de absorção através da determinação 

da absorção de água a baixas pressões. 

 

Para tal, foram estudadas 2 argamassas com igual traço volumétrico (1:3) e consistência semelhante 

formuladas com cimento e cal hidráulica. A relação água/ligante preparada com cimento e cal 

hidráulica foi estabelecida de forma a garantir uma consistência por espalhamento de 65 a 70%. 

As formulações estudadas foram objecto de caracterização no estado fresco e endurecido. A 

caracterização no estado fresco foi obtida através da determinação da consistência, da massa 

volúmica e da estimativa do volume de vazios. 

A caracterização no estado endurecido foi efectuada em diferentes fases do desenvolvimento do 

fenómeno de endurecimento das argamassas (idades: 3, 7, 14, 21, 28, 60 e 90 dias). A 

caracterização mecânica consistiu na avaliação da resistência mecânica à compressão e flexão e na 

determinação da tensão de aderência das argamassas quando aplicadas em tijolos cerâmicos. 

A caracterização física das argamassas foi obtida através da avaliação da absorção de água por 

capilaridade e do teor em água. Além das caracterizações referidas, procedeu-se também à avaliação 

da retracção. 
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Abstract 
 

The main objective of the research was the experimental characterization of two types of hydraulic 

mortar – cement mortar and hydraulic lime mortar. 

 

The composition of these mortars was established from a 1:3 volumetric proportion. The water/binder 

measure balance was 0,6 for the cement mortar and 0,75 for the hydraulic lime mortar, in order to 

obtain a 65 to 70% spreading consistency. 

 

The mortars were tested both in their fresh state and in their hard state. In the fresh state, the 

consistency through spreading and the bulk density were determined. In the hard state, mechanical 

tests were carried out to flexion, compression, ultrasound, pull-off and pendulum rebound hammer as 

well as physics testing to shrinkage, capillary absorption, water absorption, shrinkage in an angle-iron 

and water absorption under low pressure. 

 

This work also aims to contribute to the understanding of the studied products’ actual performance. All 

the materials used for the mortars formulation were commercial once. It is intended that the 

composition and consistency of the mortars doesn’t diverge too much from common consistencies 

used in construction. 

 

Several tests were performed in 40x40x160 prismatic specimens and in grouted 110x200x300 bricks. 
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1 Introdução 
 

1.1 Enquadramento do Tema 
 

No âmbito da dissertação de Mestrado em Engenharia Civil de Bolonha no ramo de Construção, foi 

proposto pelo Grupo de Materiais de Construção o estudo do desempenho de argamassas 

hidráulicas, em particular a influência do ligante.  

Este trabalho está orientado para complementar outro trabalho, intitulado o Desempenho das 

Argamassas Aéreas, que foi desenvolvido por outro aluno. Assim, procurou-se que os objectivos 

destes dois trabalhos fossem complementares. 

 

1.2 Objectivos 
 

Apesar de ser vasto o estudo das argamassas, este trabalho tem como objectivo estudar duas 

formulações de argamassas hidráulicas, sendo uma de cimento, utilizando um cimento do tipo CEM II 

/ B-L 32,5 N, da SECIL, e a outra de cal hidráulica, NHL5, da SECIL Martingança. A opção de utilizar 

estes ligantes hidráulicos prende-se com o facto de serem os mais vulgarmente utilizados, em 

argamassas para reboco. 

O presente trabalho tem como objectivo o estudo da evolução de duas formulações de argamassas 

hidráulicas, de utilização corrente na construção, bem como da influência do ligante nas suas 

características. A presente dissertação procurou também contribuir para a avaliação das 

características das argamassas por recurso a técnicas de ensaio in situ, nomeadamente da avaliação 

das características mecânicas, através da utilização do esclerómetro pendular e da determinação da 

velocidade de propagação de ultra-sons, e das características de absorção através da determinação 

da absorção de água a baixas pressões. 

Para tal, foram estudadas 2 argamassas com igual traço volumétrico (1:3) e consistência semelhante 

formuladas com cimento e cal hidráulica. A relação água/ligante preparada com cimento e cal 

hidráulica foi estabelecida de forma a garantir uma consistência por espalhamento de 65 a 70%. 

As formulações estudadas foram objecto de caracterização no estado fresco e endurecido. A 

caracterização no estado fresco foi obtida através da determinação da consistência, da massa 

volúmica e da estimativa do volume de vazios. 

A caracterização no estado endurecido foi efectuada em diferentes fases do desenvolvimento do 

fenómeno de endurecimento das argamassas (idades: 3, 7, 14, 21, 28, 60 e 90 dias). A 

caracterização mecânica consistiu na avaliação da resistência mecânica à compressão e flexão e na 

determinação da tensão de aderência das argamassas quando aplicadas em tijolos cerâmicos. 

A caracterização física das argamassas foi obtida através da avaliação da absorção de água por 

capilaridade e do teor em água. Além das caracterizações referidas, procedeu-se também à avaliação 

da retracção. 
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1.3 Organização do Texto 
 

O texto está organizado em 6 capítulos e referências bibliográficas. 

O capítulo 1 procede à breve apresentação da dissertação e dos objectivos estabelecidos. O capítulo 

2 apresenta as principais características e funções das argamassas, incluindo-se um resumo histórico 

da sua utilização, bem como a caracterização dos materiais que as constituem. O capítulo 3 

apresenta e descreve o plano de ensaios realizado e as formulações estudadas. No capítulo 4 são 

apresentadas as características das argamassas estudadas no estado fresco e no estado endurecido 

para uma idade de 28 dias. O capítulo 5 apresenta e analisa a evolução do desempenho ao longo do 

tempo das argamassas estudadas. No capítulo 6 apresentam-se as principais conclusões obtidas 

com o estudo e apresentam-se algumas propostas para desenvolvimentos futuros. 

 

2 Argamassas 
 

2.1 Introdução 
 

Uma argamassa não é mais que uma mistura de um ou mais ligantes orgânicos ou inorgânicos, 

agregados, adições e adjuvantes. Podem considerar-se dois tipos de argamassas, argamassas de 

um só ligante e argamassas bastardas. As argamassas bastardas são aquelas que se obtêm quando 

na sua composição são utilizadas mais do que um ligante inorgânico. 

Segundo a EMO, European Mortar Industry Organization, as argamassas podem ser classificadas da 

seguinte forma [14]: 

 Argamassas industriais, que se subdividem em, pré-doseadas e pré-misturadas; 

 Argamassa produzida em obra ou tradicional; 

 Argamassa em pasta ou fresca; 

 Argamassa hidráulica. 

 

As argamassas possuem variadas aplicações, das quais se destacam: 

 Assentamento de alvenaria; 

 Revestimento de paredes e tectos; 

       - Rebocos. Os rebocos podem possuir as seguintes camadas: 

o Chapisco – é necessário para promover a aderência do emboço e para uniformizar a 

absorção do suporte quando este é muito poroso. Esta camada deve ser contínua, de 

espessura não uniforme (entre 3 mm e 5 mm), possuir elevadas características de 

aderência, ser rugosa e a argamassa utilizada deverá ser aplicada com uma 

consistência bastante fluida; 

o Emboço – é a camada de regularização da superfície que deverá garantir, a planeza, 

a verticalidade, a regularidade e a impermeabilização, não devendo ter uma 

espessura superior a 2 cm; 
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o Acabamento – esta camada possui pequena espessura e tem como função preparar 

a superfície para receber o acabamento final (pintura). Esta camada deve igualmente 

proteger a parede face à penetração de água e permitir a passagem do vapor de 

água resultante da evaporação da água que se encontre no interior; 

 Refechamento de juntas; 

 Assentamentos de ladrilhos e azulejos; 

 Assentamentos de placas de pedra; 

 Assentamentos de manilhas e tubagens; 

 Betonilhas; 

 Execução de remates e acabamentos; 

 Reparações. 

 

 

2.2 Resumo Histórico 
 

As argamassas remontam às primitivas civilizações onde terão sido utilizadas sob a forma de barro 

misturado com água na construção de abrigos. Com a descoberta do fogo e do seu efeito nas 

propriedades das argilas e dos calcários. 

A cal aérea, simples ou misturada com pozolanas, e o gesso constituem-se como os primeiros 

ligantes conhecidos e utilizados pelo homem até à época em que os avanços tecnológicos 

proporcionados pela revolução industrial permitiram o forte desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

métodos e das técnicas de transformação dos materiais, dos quais resultou a produção de novos 

materiais de construção, em particular os ligantes hidráulicos artificiais, como é o caso do cimento e 

da cal hidráulica. A produção e utilização do cimento portland veio substituir a utilização de cais 

hidráulicas e de cais aéreas, como ligantes, na formulação de argamassas. A partir de meados do 

século XX, as argamassas de cal aérea deixaram praticamente de ser utilizadas, facto que foi 

responsável pela quebra na transmissão dos conhecimentos relativos ao seu uso na construção. Na 

fase inicial de utilização do cimento existia a ideia que ele conduzia a materiais extremamente 

duráveis, no entanto, ao fim de poucos anos esta ideia foi-se esbatendo. 

 

2.3 Caracterização dos Materiais 
 

2.3.1 Ligantes 
 

2.3.1.1 Cal Hidráulica 
 

A cal hidráulica é constituída maioritariamente por silicatos e aluminatos de cálcio e hidróxido de 

cálcio. As cais hidráulicas podem ser produzidas por cozedura, extinção e moagem de calcários 

argilosos. A cal hidráulica tem a propriedade de fazer presa e endurecer quando em contacto com a 

água. O dióxido de carbono atmosférico contribui para o processo de endurecimento. A cal hidráulica 

contém pelo menos 3% de cal livre. Às cais hidráulicas produzidas por cozedura de calcários, mais ou 
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menos argilosos, com redução a pó por extinção, com ou sem moagem, são chamadas de cais 

hidráulicas naturais [5]. Existe actualmente 3 tipos de cal hidráulicas no mercado, NHL 2, NHL 3,5 e a 

NHL 5. 

 

2.3.1.2 Cimento portland 
 

O cimento resulta de rochas calcário-argilosas, que são posteriormente processadas. 

A designação “cimento” resulta da palavra “caementum” que em latim significa ”argamassa”, que por 

sua vez vem de “caedimentum” ou seja “precipitação” [1]. 

 

O cimento pode ainda ser classificado segundo aspectos das disposições legais, dos quais pode 

destacar-se: 

 Tipos de cimento – os cimentos podem separar-se em portland, portland composto, Alto-

Forno e Pozolânico; 

 Classes de resistência – existem 3 principais classes de resistência, 32,5, 42,5 e 52,5 (MPa); 

 Características. 

 

A resistência pretendida para uma argamassa depende da sua utilização. Por exemplo numa 

argamassa de assentamento duma alvenaria, o comportamento mecânico é o mais importante mas 

num reboco a impermeabilidade e a aderência são as características mais importantes, sendo a sua 

resistência à compressão de uma importância menor. 

No passado as argamassas eram consideradas o material de sacrifício, ou seja, possuía uma 

durabilidade mais reduzida, sendo esta que tinha de ser removida de tempos a tempos de forma a 

manter o reboco renovado. Esta função é hoje atribuída à pintura. Desta forma é necessário garantir 

uma argamassa mais impermeável e com maior aderência ao suporte. 

 

Apresenta-se de seguida a constituição química dos vários tipos de cimentos. 

 
  



  
 

5 
 

Tabela 1 - Constituição química do cimento [NP EN 197-1] 

Tipos 
principais 

Notação das 27 produtos (tipos 
de cimento corrente) 

Composição (percentagem em massa) 

Constituintes 
adicionais 
minoritários 

Constituintes príncipais 

Clinquer 
Escória 
de alto 
forno 

Sílica 
de 

forno 

Pozolana  Cinza volante 
Xisto 
cozido 

Calcários 

natural
natural 
calcinada

síliciosa  calcária       

K  S  D  P  Q  V  W  T  L  LL 

CEM I  Cimento portland  CEM I  95‐100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II 

Cimento portland 
de escória 

CEM II/A‐S  80‐94  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐S  65‐79  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cimento portland 
de sílica de fumo 

CEM II/A‐D  90‐94  ‐  6‐10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cimento portland 
de pozolana 

CEM II/A‐P  80‐94  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐P  65‐79  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/A‐Q  80‐94  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐Q  65‐79  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cimento portland 
de cinza volante 

CEM II/A‐V  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐V  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/A‐W  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐W  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cimento portland 
de xisto cozido 

CEM II/A‐T  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐T  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  0‐5 

Cimento portland 
de calcário 

CEM II/A‐L  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  0‐5 

CEM II/B‐L  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
21‐
35 

‐  0‐5 

CEM II/A‐LL  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  0‐5 

CEM II/B‐LL  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
21‐
35 

0‐5 

Cimento portland 
composto 

CEM II/A‐M  80‐94  <‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐6‐20 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>  0‐5 

CEM II/B‐M  65‐79  <‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐21‐35 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>  0‐5 

CEM III 
Cimento de alto 

forno 

CEM III/A  35‐64  36‐65  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM III/B  20‐34  66‐80  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM III/C  5‐19  81‐95  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM IV 
Cimento 
pozolânico 

CEM IV/A  65‐89  ‐ 
<‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐11‐35 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐> 
‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM IV/B  45‐64  ‐ 
<‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐36‐55 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐> 
‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM V 
Cimento 
composto 

CEM V/A  40‐64  18‐30  ‐  <‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐18‐30 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐> ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM V/B  20‐38  31‐50  ‐  <‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐31‐50 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐> ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

a ‐ Os valores do quadro referem a soma dos constituintes principais e dos adicionais minoritários.

b ‐ A incorporação de silica de fumo é limitada a 10%. 

c ‐ Nos cimentos portland composto CEM II/A‐M e CEM II/B‐M, nos cimentos pozolânicos CEM IV/A e CEM IV/B e nos cimentos compostos CEM V/A e CEM V‐B 
os constituintes principais, além do clinquer, devem ser declarados na designação do cimento. 
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2.3.2 Caracterização dos Agregados 
 

Os agregados são materiais granulares que não intervêm na reacção de endurecimento da 

argamassa, funcionando como o esqueleto da argamassa. Ao mesmo tempo que contribuem para a 

sua resistência e compacidade, contribuem igualmente para reduzir a retracção da mistura. 

Os agregados classificam-se segundo a origem, as dimensões das partículas e a massa volúmica 

aparente [6]. Assim podem ter-se as seguintes classificações: 

 

Segundo a origem 
 

 Naturais – os que já foram encontraram com a sua forma na natureza, como é o caso da 

areia e do cascalho; 

 Industrializados – os que têm composição específica obtida por processos industriais; 

 Reciclado – os que resultam do processamento de material inorgânico anteriormente usado 

na construção. 

 

Segundo as dimensões das partículas 
 

 Fino – as areias, naturais ou britadas, com partículas de menores dimensões usualmente 

caracterizadas por uma granulometria de máxima dimensão inferior a 4mm; 

 Grosso – o rolado, ou britado, refira-se que as argamassas não incluem agregados grossos. 

 

Segundo a massa volúmica 
 

 Conforme a densidade do material que constitui as partículas, os agregados são classificados 

em leves, normais e pesados. 

 

Quanto à composição, as areias são constituídas predominantemente por quartzo que, sendo um 

mineral frequente na maioria das rochas granulares, pela sua dureza, durabilidade e insolubilidade é 

um componente desejável nos agregados finos. Associados ao quartzo encontram-se outros minerais 

e componentes em menor percentagem, como calcite, micas, feldspatos, minerais argilosos e matéria 

orgânica que podem diminuir a qualidade do agregado. No entanto, é também frequente encontrar 

areias calcárias como agregados em argamassas ou, misturas de areias siliciosas e calcárias [8]. 

 

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

pela pasta de cimento. Para uma boa interface cimento/agregados são indispensáveis as seguintes 

condições [9] (6): 

 Os grãos sejam molhados quer pela água quer directamente pela pasta de cimento (permite 

relações de aderência entre os grãos de cimento e os grãos de agregado, sendo necessário 

uma certa quantidade de água para além da necessária à hidratação do cimento, o que leva à 

consideração da dosagem de água em função da superfície específica do inerte); 
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 A aderência do ligante às areias torna indispensável que se tome em atenção as 

propriedades destas últimas, porquanto a interposição de películas de colóides (argila) ou 

mesmo a alteração superficial dos grãos de certos agregados, impedem o contacto real dos 

grãos inertes com os elementos activos; 

 O envolvimento dos grãos das areias pela pasta de cimento é mais difícil de fazer à medida 

que aumenta o tamanho dos grãos dos inertes. Embora se pudesse compensar tal dificuldade 

à custa de uma amassadura mais cuidada, raras vezes é suficiente para se obter uma 

dispersão regular e homogénea dos grãos mais finos na pasta do cimento [9]. 

  

2.3.3 Água 
 

A água é um elemento fundamental na formulação das argamassas dado que reage com os ligantes 

hidráulicos, promovendo a sua hidratação e pondo em evidência as suas propriedades aglutinantes, 

bem como confere a consistência necessária à sua aplicação. A quantidade de água utilizada na 

formulação de argamassas é sempre superior à necessária para hidratação do ligante dado que 

também é necessária para “molhar” os agregados de modo a que esta seja aglutinada pelo ligante, e 

para conferir a fluidez necessária à aplicação.  

O excesso de água reduz a resistência da argamassa. A falta de água faz com que apareçam fendas. 

Desta forma temos também que ter em conta que quer o excesso de água na argamassa quer a falta 

desta é prejudicial à argamassa. 

As águas que contenham cloretos ou sulfatos, em quantidades superiores a, respectivamente, 1% e 

0,3%, não devem ser utilizadas dado que prejudicam a resistência das argamassas. O mesmo 

acontece com as águas que contenham substâncias orgânicas, como sejam as águas estagnadas em 

poços ou pântanos. 

 

2.4 Formulações 
 

Existem vários modelos de estimativa da resistência mecânica das argamassas tendo em atenção a 

sua formulação. 

Apresenta-se seguidamente alguns desses modelos: 

 

2.4.1 Fórmula de Feret: 
 

Feret propôs em 1896 a seguinte expressão para a estimativa da tensão de rotura à compressão 

duma argamassa: 
2

c vwc
ckf ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
++

=  

Onde: 

cf - Tensão de rotura à compressão da argamassa aos 28 dias; 

c - Volume de ligante [m³] por m³ de argamassa; 
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w - Volume de água [m³] por m³ de argamassa; 

v - Volume de ar [m³] por m³ de argamassa; 

k - Constante que depende da natureza do ligante, das dimensões do provete, da idade, das 

condições de ensaio e das condições de conservação da argamassa. 

 

2.4.2 Fórmula de Bolomey: 
 

Bolomey propôs em 1925 a seguinte expressão para a determinação da tensão de rotura de uma 

argamassa aos 28 dias: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −= 0,50
w
cKfc  

Onde: 

cf - Tensão de rotura à compressão da argamassa aos 28 dias; 

c
w - Relação água/ligante 

K - Coeficiente que, em geral, se considera igual a mf /2,7, sendo mf  o valor médio de tensão de 

rotura da argamassa normal feita com o cimento utilizado. 

 

2.4.3 Quantidade de água de amassadura 
 

A quantidade de água a utilizar numa amassadura, deve ser a necessária para hidratar o ligante 

hidráulico e para garantir a trabalhabilidade necessária à argamassa. 

Apresenta-se seguidamente algumas fórmulas para o cálculo da quantidade de água de amassadura: 

 

2.4.3.1 Método expedito: 
 

Esta é uma maneira expedita de obter a quantidade de água de amassadura, sendo dada por: 

( )300c0,20150W −×+=  

Onde: 

W - Quantidade de água, em litros por m³ de argamassa; 

c - Quantidade de ligante por m³ de argamassa, sendo expresso em Kg/m³. 

 

2.4.3.2 Fórmula de Feret: 
 

Segundo Feret a quantidade de água de amassadura, W, pode ser determinada através da seguinte 

fórmula: 

G0,03F0,23C0,23W ×+×+×=  

Onde: 

W - Quantidade de água, em litros por m³ de argamassa; 

C - Massa de ligante por m³ de argamassa; 
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F - Massa de areia fina por m³ de argamassa; 

G - Massa de areia grossa por m³ de argamassa 

 

A dosagem de ligante é muito importante se quisermos garantir que a argamassa seja compacta. É 

também necessário utilizar uma areia ou misturas de areias com granulometria distinta. A quantidade 

de cimento tem de ser determinada de forma a garantir que, juntamente com a água da amassadura, 

se preencham os vazios da areia, tornando a argamassa compacta. 

Como já foi dito anteriormente, a granulometria dos agregados tem uma grande influência na 

qualidade da argamassa, no que se refere à compacidade, impermeabilidade e resistência mecânica. 

Uma granulometria adequada, que permita maximizar a compacidade, faz com que o volume de 

vazios seja minimizado, reduzindo desta forma a quantidade de ligante e tornando a argamassa mais 

compacta e com menor custo. 

De seguida apresenta-se o diagrama de Feret, onde vamos encontrar nos vértices as letras G,M e F, 

que significam, areia de grãos grossos, areia de grãos médios e areia de grãos finos 

respectivamente. Os lados deste diagrama vão estar divididos em 100 partes iguais. 

Para determinar as coordenadas de um ponto no diagrama, são traçadas paralelas aos lados do 

triangulo, determinando os segmentos f1, m1 e g1. Qualquer composição de areia deverá obedecer a 

f1+m1+g1=100, Figura 1. 

  

 
Figura 1 - Diagrama triangular de Feret 

 

Através da análise da Figura 1, é possível verificar que a composição granulométrica que apresenta o 

mínimo volume de vazios, logo a máxima compacidade, corresponde aquela que é constituída 

apenas por grãos grossos e finos, na proporção aproximada de 2/3 de grossos e 1/3 de finos, não 

contendo grãos médios. 

 

  

P 

f1 

m1 

g1 
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2.5 Traços para aplicações mais comuns 
 

No quadro seguinte são apresentados alguns traços usualmente utilizados em certas aplicações de 

argamassas na construção [7]. 
Tabela 2 - Traço usual de algumas aplicações de argamassas [7] 
Aplicações Traço Volumétrico 

Grupo Subdivisão Cimento Cal 
Hidráulica Areia Categoria da 

areia 

Alvenaria de Tijolos 
Maciços 

esp. 1 tijolo - 20 a 22 cm 1 1,5 6 Grossa comum
esp. 1/2 tijolo - 10 a 11 cm 1 2 8 Grossa lavada 

esp. 1/4 tijolo - 5 a 6 cm 1 2 8 Grossa lavada 
Alvenaria de Tijolos 

Laminados (maciços ou 
21 furos) 

esp. 1 tijolo - 20 a 22 cm 1 1 6 Grossa lavada 

esp. 1/2 tijolo - 10 a 11 cm 1 1 5 Grossa lavada 

Alvenaria de Tijolos de 6 
Furos 

A chato 1 1,5 6 Grossa comum
A espelho 1 2 8 Grossa lavada 

Alvenaria de Tijolos de 8 
Furos 

A chato 1 1,5 6 Grossa comum
A espelho 1 2 8 Grossa lavada 

Alvenaria de Blocos de 
Betão para Vedação 

esp. 20cm 1 0,5 8 Grossa lavada 
esp. 15cm 1 0,5 8 Grossa lavada 
esp. 10cm 1 0,5 6 Grossa lavada 

Alvenaria de Blocos de 
Betão Autoportantes 

esp. 20cm 1 0,25 3 Grossa lavada 
esp. 15cm 1 0,25 3 Grossa lavada 

Alvenaria de Blocos de 
Vidro   1 0,5 5 Média lavada 

Alvenaria de Pedras 
Irregulares   1   4 Grossa comum

Alvenaria de Elementos 
Vazados de Betão esp. 6cm 1   3 Média lavada 

Assentamento de 
Revestimentos 

Interno-cerâmicas 1 1 5 Média lavada 
Externo-cerâmicas 1 0,5 5 Média lavada 

Peitoris, soleiras e capeamentos 1   4 Média lavada 

Chapisco Sobre alvenaria 1   4 Grossa lavada 
Sobre concreto e tetos 1   3 Grossa lavada 

Emboço 

Interno, base para reboco   1 4 Média lavada 
Interno, base para cerâmica 1 1,25 5 Média lavada 

Interno, para tetos 1 2 9 Média lavada 
Externo, base para reboco 1 2 9 Média lavada 

Externo, base para cerâmica 1 2 8 Média lavada 

Pisos 

Base regularizadora para cerâmicas 1   5 Grossa lavada 
Base regularizadora p/ pisos 

monolíticos 1   3 Grossa lavada 

Base regularizadora p/ tacos 1   4 Grossa lavada 
Colocação de cerâmicas 1 0,5 5 Média lavada 

Colocação de tacos 1   4 Média lavada 
Cimentados alisados 1   3 Fina lavada 

Reboco 

Interno, base para pintura   1 4 Fina lavada 
Externo, base para pintura   1 3 Fina lavada 

Barra lisa 1   1,5 Fina lavada 
Interno, para tetos, base para pintura   1 2 Fina lavada 
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3 Descrição do Trabalho Experimental e dos Métodos de Ensaio 
 

3.1 Introdução 
 

Como já referido anteriormente foi efectuado o estudo de duas argamassas. Para as duas 

argamassas estudadas considerou-se um traço de 1:3 (1 ligante:3 areia) em volume, sendo uma das 

argamassa de cimento e a outra de cal hidráulica. 

 

3.2 Descrição do Plano de Ensaios 
 

3.2.1 Descrição Geral 
 

Apresentam-se seguidamente os ensaios que foram utilizados na caracterização, no estado fresco e 

endurecido, das duas formulações de argamassa estudadas. 

Para a caracterização no estado fresco procedeu-se à avaliação da: 

- Exsudação; 

- Consistência por espalhamento; 

- Volume de vazios; 

- Massa volúmica aparente; 

- Retenção de água. 

A caracterização no estado endurecido incluiu os seguintes ensaios: 

Ensaios mecânicos: 

- Flexão; 

- Compressão; 

- Ultra-sons; 

- Arrancamento por tracção; 

- Esclerómetro pendular. 

Ensaios físicos: 

- Retracção; 

- Absorção de água por capilaridade; 

- Teor em água às 48 horas; 

- Retracção em cantoneiras; 

- Absorção de água sob baixa pressão. 

 

3.2.2 Formulações Estudadas 
 

Assim considerou-se um traço de 1/3 em volume, sendo 1 de ligante para 1,5 de areia amarela e 1,5 

de areia do rio. A quantidade de água foi determinada de forma a garantir a obtenção de uma 

consistência de 65 a 70%. Com o objectivo de minimizar a influência inerente à produção de diversas 

amassaduras, através da utilização directa de um traço volumétrico, procedeu-se à conversão do 

traço volumétrico das argamassas em traço em massa. Esta conversão foi efectuada com base na 
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baridade sem compactação determinadas para as areias e ligantes utilizados. Os valores de baridade 

utilizados nesta conversão, corresponde aos obtidos segundo o procedimento que procura reproduzir 

a prática de obra. 

As tabelas 2 a 4 apresentam os valores considerados para a baridade e massa volúmica real dos 

constituintes, assim como os traços das formulações estudadas. 

 
Tabela 3 - Baridade dos constituintes das argamassas obtidos 

Baridade média 

[kg/m³] 

Ligantes 
Cimento 1240 

Cal hidráulica 1000 

Agregados 
Areia amarela 1550 

Areia do rio 1550 

 
Tabela 4 - Massa volúmica real dos constituintes 

Material 
Massa Volúmica Real 

γ (kg/m³) 

Cimento II/B-L 32,5N 3100 

Cal Hidráulica - NHL5 2600 

Areia Amarela 2650 

Areia do Rio 2650 

Água 1000 

 
Tabela 5 - Traços em volume de 1/3 (1:1,5:1,5) e em massa 

Argamassa 1 Argamassa 2 
Volume Massa Volume Massa 

Cimento 1 1 - - 
Cal 

hidráulica - - 1 1 

Areia 
amarela 1,5 1,9 1,5 2,3 

Areia do rio 1,5 1,9 1,5 2,3 
 

Os ensaios preliminares realizados para a avaliação da influência da relação água/ligante na 

consistência de ambas as formulações estudadas, levaram à adopção das relações 0,6 e 0,75, 

respectivamente para a argamassa de cimento e de cal hidráulica. 

Para o cálculo da massa que seria necessária utilizar para produzir 1,5 litros de argamassa, 

considerou-se uma relação água/ligante de 0,6 para a argamassa de cimento e de 0,75 para a de cal 

hidráulica. Estes valores foram obtidos através de ensaios de consistência realizadas em ambas as 

argamassas. Os resultados destes ensaios são apresentados no capítulo 4.3.2. 

Cada amassadura produzida correspondeu à produção de aproximadamente 1,5 dm³ de argamassa. 

A tabela 5 apresenta a quantidade de materiais utilizados em cada amassadura.  
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Tabela 6 - Massa de cada material utilizada na amassadura 

Material 

Argamassa 

Cimento Cal Hidráulica 

1,5 dm³ 1,5 dm³ 

Ligante [g] 615 564 

Areia Amarela [g] 1159 1063 

Areia do Rio [g] 1153 1057 

Água [g] 369 423 

 

3.2.3 Plano de Ensaios 
 

O plano de ensaios presente neste trabalho tem como objectivo a avaliação das características das 

argamassas por recurso de técnicas laboratoriais e in situ. Tendo igualmente o objectivo de as 

correlacionar, de forma a se obter uma noção relativamente às características da argamassa, sem 

necessariamente destruir as amostras, nomeadamente nos ensaios não destrutivos. 

A tabela 6 resume os ensaios efectuados e o número de determinações/provetes realizados. 
Tabela 7 - Ensaios efectuados 

 Formulações Agregados Ligantes 

 
Argamassa 
de Cimento 

Argamassa 
de Cal 

Hidráulica 

Areia 
Amarela 

Areia do 
Rio Cimento Cal 

Hidráulica 

Análise granulométrica - - 2 2 - - 

Determinação da Baridade - - 7 6 4 4 

Exsudação 2 2 - - - - 

Consistência por 
Espalhamento 10 12 - - - - 

Volume de Vazios 3 3 - - - - 

Retenção de Água 3 3 - - - - 

Flexão 48 42 - - - - 

Compressão 96 84 - - - - 

Ultra-sons 48 42 - - - - 

Arrancamento por Tracção 5 4 - - - - 

Retracção 21 21 - - - - 

Absorção de Água por 
Capilaridade 9 9 - - - - 

Teor em Água às 48 horas 9 9 - - - - 

Retracção em Cantoneira 1 1 - - - - 

Absorção de Água Sob 
Baixa Pressão 9 9 - - - - 

Esclerómetro Pendular 15 15 - - - - 
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Tabela 8 - Quantidade de provetes produzidos e amassaduras realizadas 

 
Provetes 

Prismáticos
Provetes em 

Tijolos Amassaduras 

Argamassa 
de Cimento 102 4 21 

Argamassa 
de Cal 

Hidráulica 
78 4 17 

 

3.3 Caracterização dos Materiais Constituintes 
 

Previamente à realização dos ensaios de avaliação das características das argamassas, procedeu-se 

à caracterização dos materiais constituintes, em particular no que se refere aos agregados. 

A caracterização dos ligantes considerada corresponde à apresentada na ficha técnica dos produtos, 

com excepção do que se refere à baridade dos ligantes. 

 

3.3.1 Agregados 
 

3.3.1.1 Análise granulométrica (NP 1379) 
 

a) Introdução 
 

Este ensaio foi utilizado com o objectivo de determinar as características granulométricas das areias 

utilizadas na produção das argamassas. Os ensaios realizados basearam-se no disposto na norma 

NP 1379. 

Foram efectuadas duas análises granulométricas de cada agregado, cada um com massas 

diferentes, a primeira com 2 kg e a segunda com 5,4 kg. 

 

b) Utensílios Utilizados 
 

 Peneiros de rede de malha quadrada com as seguintes aberturas nominais: 

9,50mm, 6,30mm, 4,75mm, 2,36mm, 1,18mm, 0,6mm, 0,3mm, 0,15mm, 

0,075mm 

 Balança 

 Estufa para secagem a 105ºC – 110ºC 

 Agitador de peneiros 
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Figura 2 - Balança 

 
Figura 3 - Estufa 

 
Figura 4 - Maquina de Peneirar 

 

c) Procedimento de ensaio 
 

As amostras foram previamente secas em estufa a 105ºC – 110ºC até se obter massa constante, e 

este valor registado. Em seguida, procedeu-se à peneiração da amostra, começando pelo peneiro de 

maior abertura. A peneiração foi efectuada garantindo que os peneiros efectuavam movimentos 

oscilatórios de translação e de rotação acompanhados de vibração, de modo a manter o material em 

movimento contínuo no fundo dos peneiros. Não se deve forçar, à mão ou com qualquer outro 

instrumento, a passagem de partículas através dos peneiros. Pode-se no entanto desobstruir as 

malhas dos peneiros nas quais tenham encravado partículas, utilizando uma escova de pelo macio e 

pela face inferior do peneiro. 

Deve concluir-se a peneiração quando, durante 1 minuto, não passar mais de 1% do material retido 

nesse peneiro. 

Efectua-se o registo do material retido em cada um dos peneiros. Soma-se o material retido em cada 

peneiro com o material que passou através do peneiro de menor abertura. Caso a perda de material 

registada durante o ensaio tenha sido superior a 5% da massa inicial do provete deve repetir-se o 

ensaio. 

 

d) Resultados 
 

A percentagem do agregado retido em cada peneiro é calculada utilizando a seguinte formula: 

100
m
m

%Agregado
2

1
retido ×=  

Sendo: 

m1 – massa do provete seco; 

m2 – massa do material retido num determinado peneiro. 
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A percentagem de material que passa em cada um dos peneiros é calculada somando a 

percentagem do material nele retido com as do material retido em todos os peneiros de abertura 

maior e subtrai-se de 100 ao valor assim obtido. 

O módulo de finura do agregado é obtido utilizando os peneiros 3/8”, 1/4”, 4, 8, 16, 30, 50, 100 e 200, 

e a seguinte formula: 

100

RA
MF

r∑=  

Onde: 

MF – Módulo de finura 

RAr – Resíduo acumulado retido 
 

A máxima dimensão do agregado é definida pela menor abertura do peneiro, de uma série de 

peneiros de referência, através do qual passa, pelo menos, 90% da massa do agregado. A dimensão 

mínima do agregado é definida como sendo a maior abertura do peneiro, de uma série de peneiros 

de referência, através do qual não passa mais de 5% da massa do agregado. 

 

3.3.1.2 Determinação da baridade dos Agregados Finos 
 

a) Introdução 
 

A determinação da baridade foi efectuada de acordo com o estabelecido na NP-955,com e sem 

compactação. 

Este ensaio tem como finalidade a determinação da massa de agregado seco que preenche, em 

dadas condições de compactação (ou na ausência desta), um recipiente de capacidade conhecida. É 

com base no resultado deste ensaio que se transforma o traço volumétrico de uma argamassa no 

traço em massa. A utilização de um traço em massa é mais conveniente em termos laboratoriais, por 

permitir uma dosagem mais exacta. 

 

b) Utensílios Utilizados 
 

 Balança; 

 Estufa para secagem a 105ºC-110ºC; 

 Varão de compactação; 

 Recipiente de aço, cilíndrico, torneado interiormente, estanque à água, 

suficientemente rígido para manter a forma mesmo em condições severas de 

utilização, e munido de asas. Para uma dimensão máxima do agregado inferior 

a 12,5mm o recipiente deve ter uma capacidade de 3dm³. 
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Figura 5 - Balança 

 
Figura 6 - Estufa 

 
Figura 7 - Varão de Compactação 

 
Figura 8 - Recipiente de Aço de 3dm³ 

 

 

c) Descrição do Ensaio (com compactação) 
 

Coloca-se o recipiente de volume conhecido bem assente de forma a não oscilar. De seguida lança-

se o agregado em pequenas porções para dentro do recipiente, distribuindo-o em camadas 

horizontais, até preencher 1/3 da capacidade deste. Regulariza-se a superfície do material com a 

mão e compacta-se com 25 pancadas distribuídas uniformemente, utilizando para tal o varão de 

compactação. Em cada pancada o varão deve penetrar verticalmente através da camada de 

agregado, evitando-se que percuta o fundo do recipiente. 

Continua-se o enchimento, nas condições indicadas, até preencher 2/3 do recipiente. Na 

compactação desta camada, deve evitar-se que o varão penetre na camada inferior. 

Por fim, completa-se o enchimento do recipiente e compacta-se o material nas condições 

anteriormente referidas. Se for necessário ajusta-se o enchimento adicionando mais agregado, 

durante a fase de compactação. 

O nivelamento da superfície do material pelo plano da boca do recipiente é efectuando rasando-se 

com uma régua. 

Pesa-se o recipiente cheio. 

 

d) Descrição do Ensaio (sem compactação) 
 

Este ensaio realiza-se de forma idêntica ao anterior, com a excepção de não se efectuar 

compactação. Assim procede-se simplesmente ao enchimento do recipiente de volume conhecido e 

de seguida rasa-se a boca do mesmo com uma régua. 
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3.3.2 Ligantes 
 

A caracterização dos ligantes efectuada no âmbito do trabalho experimental do presente estudo 

consistiu na determinação da baridade, tendo-se tomado por base as restantes características 

indicadas nas fichas técnicas dos dois ligantes utilizados. 

 

3.3.2.1 Determinação da Baridade 
 

O procedimento de ensaio é idêntico ao descrito para os agregados sem compactação, os resultados 

estão apresentados no capítulo 4.2.1.2. 

 

3.3.2.2 Características Indicadas nas Fichas Técnicas 
 

a) Cimento portland de Calcário – CEM II/B-L 32,5N da SECIL 
 

Nas tabelas seguintes apresentam-se as características do cimento portland de calcário – CEM II/B-L 

32,5N presentes na sua ficha técnica. 

 
Tabela 9 - Características químicas do cimento [segundo ficha técnica] 

Propriedades Método de 
Ensaio 

Valor 
Especificado 

Teor de Sulfatos (em 
SO3) NP EN 196-2 ≤ 3,5% 

Teor de Cloretos NP EN 196-21 ≤ 0,10% 
 

Tabela 10 - Características mecânicas do cimento [segundo ficha técnica] 
Resistência à Compressão (MPa) 

Resistência aos primeiros 
dias 

Resistência de 
referência 

NP EN 196-1 2 dias 7 dias 28 dias 
- ≥ 16 ≥ 32,5 e ≥ 52,5 

 
Tabela 11 - Propriedades físicas do cimento [segundo ficha técnica] 

Propriedades Método de 
Ensaio 

Valor 
Especificado 

Princípio de 
Presa NP EN 196-3 ≥ 75 min 

Expansibilidade NP EN 196-3 ≤ 10 mm 
 

Este cimento é composto por 65% a 79% de clínquer portland, 21% a 35% de calcário e 0% a 5% de 

outros constituintes. [NP EN 197-1] 
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b) Cal Hidráulica da SECIL Martingança – NHL5 
 

Na Tabela 12 indicam-se as características da cal hidráulica NHL5 – Secil Martingança que são 

apresentadas na ficha técnica do ligante. 
Tabela 12 - Propriedades da Cal Hidráulica – NHL5 [segundo ficha técnica] 

 
 

A Cal Hidráulica Martingança é um ligante hidráulico constituído maioritariamente por silicatos e 

aluminatos de cálcio e hidróxido de cálcio. 

 

3.4 Produção dos Provetes 
 

A produção da argamassa e dos provetes são etapas importantes para as características das 

argamassas, nomeadamente é necessário que estas etapas sejam sempre realizadas em igualdade 

de condições de modo a evitar variabilidades de características nas argamassas. 

 

a) Utensílios utilizados 
 

 Misturadora mecânica, que é composta, pelo motor e pelo balde; 

 Raspadeira; 

 Recipientes para pesar os agregados, os ligantes e a água. 

 
Figura 9 - Misturadora 

 
Figura 10 - Raspadeira 

 
Figura 11 - Recipientes com 

os componentes da 
argamassa 
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3.4.2 Amassadura 
 

Antes de efectuar a amassadura da argamassa é necessário, tendo como objectivo não perder tempo 

durante a mesma, proceder previamente à pesagem de todos os constituintes. 

 

Para a produção da argamassa deve introduzir-se previamente a água na misturadora, e em seguida 

o cimento. Liga-se a misturadora num movimento lento (140±5 rpm). Após 30 segundos, e durante 30 

segundos, coloca-se a areia na misturadora. Logo de seguida coloca-se a misturadora em movimento 

rápido (285±5 rpm) desligando-a ao fim de 30 segundos. Com o auxílio de uma raspadeira, e durante 

15 segundos, raspa-se o interior do balde, deixando repousar a mistura durante 75 segundos. 

Finalmente, liga-se a máquina em movimento rápido durante 60 segundos e a amassadura fica 

concluída. 

 

Indica-se seguidamente, de forma mais esquemática, o procedimento da amassadura: 

 

1) Colocar a água na misturadora; 

2) Colocar o ligante na misturadora; 

3) Ligar a misturadora; 

4) Colocar a misturadora em movimento lento durante 30 segundos; 

5) Com a misturadora em movimento adicionar a areia durante 30 segundos; 

6) Colocar a misturadora em movimento rápido durante 30 segundos; 

7) Desligar a misturadora durante 15 segundos e usar a raspadeira; 

8) Deixar a argamassa repousar durante 75 segundos; 

9) Ligar a misturadora em movimento rápido durante 60 segundos. 

 
3.4.3 Moldagem, Desmoldagem e a Cura dos Provetes 

 

A preparação dos provetes consiste na sua moldagem em moldes de aço, que permite a preparação 

simultânea de 3 provetes prismáticos de 4x4x16 [cm].  

A desmoldagem foi efectuada ao fim de 24 horas para as argamassas de cimento e 48 horas para os 

provetes de argamassa de cal hidráulica. 

Para que ambas as argamassas pudessem ser comparadas, garantiu-se as mesmas condições de 

cura para ambas as argamassas. A cura foi realizada em câmara condicionada a uma temperatura de 

20 ± 2 ºC e humidade relativa de 50 ± 5 %. 

Salienta-se que todos os agregados utilizados nas amassaduras para a produção dos provetes foram 

previamente secos em estufa de forma a se reduzir a influência da humidade dos agregados. 
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3.4.3.1 Utensílios Utilizados 
 

 Moldes com as dimensões 160x40x40 [mm]; 

 Compactador; 

 Alorga; 

 Colher de pedreiro. 

 

 
Figura 12 - Molde 

 
Figura 13 - Compactador 

 
Figura 14 - Suporte para a argamassa 

 
Figura 15 - Colher de pedreiro 
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3.4.3.2 Descrição do Procedimento de Moldagem 
 

 
Colocação do molde 
sobre o compactador 

 
Colocação do 

dispositivo para 
introdução da 

argamassa 

 
Fixação do molde ao 

compactador 

 
Colocação da 

argamassa no molde 

 
Argamassa em ½ do 

molde 

 
Vibra-se com 60 

pancadas 

 
Argamassa vibrada 

 
Preenchimento do 

resto do molde 

 
Argamassa a encher o 

molde 

 
Volta-se a aplicar 60 

pancadas 

 
Argamassa vibrada 

Retirar o molde da 
máquina 

 
Retirar a alonga 

 
Rasar o excesso de 

argamassa 

 
Preparação dos 

provetes concluída 
até à desmoldagem 

 

 
Figura 16 - Descrição do procedimento de preparação dos provetes 

 

3.4.4 Moldagem, Desmoldagem e a Cura dos Tijolos 
 

3.4.4.1 Introdução 
 

Com o objectivo de garantir a aplicação de igual espessura (2 cm) em todos os tijolos revestidos e de 

condições de aplicação das argamassas similares, construiu-se um suporte que garantisse tais 

condições, Figura 17. 
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Os provetes em que as argamassas foram aplicadas como camadas de revestimento de tijolos foram 

submetidos às seguintes determinações: ensaio de absorção de água, esclerómetro pendular, ultra-

sons e o ensaio de arrancamento (pull-out). Todos estes ensaios foram efectuados aos 7, 14 e 28 

dias de idade. Os ensaios realizados nas diferentes idades, foram realizados em zonas diferentes do 

tijolo, de forma a minimizar a eventual influência resultante de alterações induzidas pela realização de 

ensaios anteriores. 

 

3.4.4.2 Utensílios Utilizados 
 

 Molde para garantir a espessura da argamassa aplicada no tijolo; 

 Balde com água para humedecer o tijolo antes da aplicação da argamassa; 

 Colher de pedreiro; 

 Talocha; 

 Tijolos de 30x20x11 [cm]. 

 

 
Figura 17 - Molde para os 

tijolos 

 
Figura 18 – Saturação prévia 

do tijolo 
Figura 19 – Colher de pedreiro 

 
Figura 20 – Talocha, 

alisamento da superfície 

 
Figura 21 - Tijolo de 11 cm de 

espessura 

 

 

 

3.4.4.3 Procedimento de aplicação da argamassa 
 

Em primeiro lugar saturam-se os tijolos de forma a evitar a absorção de água da argamassa por parte 

do tijolo. Foram utilizados baldes com água, onde os tijolos ficaram completamente submersos 

durante 1,5 horas, Figura 22. 

Depois de retirado o tijolo e secagem da sua água superficial, foi-lhe colocado o molde, Figura 23, e 

em seguida a argamassa com o auxílio duma colher de pedreiro, aplicando-a com muita pressão 

contra o tijolo, para garantir a adequada adesão. Por fim, deu-se um acabamento à superfície, 

utilizando uma talocha, Figura 24. 
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O tempo de desmoldagem utilizado foi o mesmo do adaptado na preparação dos provetes 

prismáticos, isto é, para a argamassa de cimento o molde ficou aplicado durante 24 horas e para a 

argamassa de cal hidráulica 48 horas, devido à sua menor velocidade de endurecimento. 

Após este período retirou-se o molde e colocou-se o tijolo na câmara condicionada, Figura 25. 

 

  
Figura 22 - Balde com água para saturar o tijolo 

 

    
Figura 23 - Montagem do molde no tijolo 

 

    
Figura 24 – Aplicação da argamassa no tijolo 

  

    
Figura 25 - Desmontagem do molde 

 

3.5 Caracterização das Argamassas no Estado Fresco 
 

3.5.1 Exsudação 
 

3.5.1.1 Introdução 
 

O ensaio consiste em medir a quantidade de água que reflui à superfície de uma argamassa que foi 

deixada em repouso, tendo sido impedida qualquer evaporação [10]. 
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3.5.1.2 Utensílios Utilizados 
 

 Proveta cilíndrica 

 
3.5.1.3 Descrição dos Ensaios 

 

Adoptou-se o procedimento descrito em [10], que em seguida se descreve. 

O ensaio é realizado com uma proveta cilíndrica transparente de 100 mililitros de capacidade, 

graduada em mililitros (ml), com diâmetro de 25 mm e altura de 250 mm. Verte-se 95 a 100 ml de 

argamassa na proveta, registando-se o nível superior da argamassa (v) sem considerar o menisco. 

Ao fim de 3 horas, mede-se a quantidade de água à superfície da calda (v1), tendo evitado qualquer 

evaporação de água (p. ex. tapando a proveta com uma rolha de borracha). A quantidade de água 

exsudada ao fim de 3 horas (v1), que constitui o resultado do ensaio, é expressa em percentagem do 

volume inicial da argamassa: 

100%
v
1v

exsudação ×=  

 

Em alternativa o ensaio poderá ser realizado com uma proveta cilíndrica transparente 50 mm de 

diâmetro, com altura de 200 mm e graduada em milímetros (mm). Neste caso verte-se argamassa na 

proveta até a uma altura de cerca de 150 mm, registando-se a altura inicial (h), e ao fim de 3 horas 

mede-se a altura de água à superfície da argamassa (h1). Nas mesmas condições de ensaio 

anteriormente referidas, o resultado do ensaio será: 

100%
h
hexsudação 1 ×=  

 

Na realização deste ensaio e face às dificuldades sentidas na medição da quantidade de água à 

superfície da argamassa, optou-se por utilizar outra técnica. Esta consistiu em, ao fim de 3 horas, 

absorver a água exsudada com papel de filtro seco, previamente tarado, determinando-se por 

pesagem a quantidade de água exsudada. Utilizou-se uma balança com leitura digital com precisão 

0,01 gramas e com possibilidade de taragem a zero. Verificou-se que este procedimento é bastante 

mais prático e preciso. 

 

3.5.2 Consistência por espalhamento 
 
Este ensaio tem como finalidade determinar a consistência da argamassa no estado fresco. A 

consistência é uma medida da fluidez da argamassa fresca, medindo a deformação da argamassa 

quando sujeita a forças exteriores. A consistência é expressa em percentagem. 

 

3.5.2.1 Utensílios Utilizados 
 

 Mesa de espalhamento; 
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 Molde para a argamassa; 

 Barra de compactação; 

 Régua Metálica; 

 Tabuleiro; 

 Espátula; 

 Pano molhado; 

 Colher. 

 
3.5.2.2 Procedimento de ensaio 

 

Teve-se o cuidado de limpar bem a mesa e o molde, humedecendo-os antes de cada ensaio, sem 

molhar. 

Coloca-se o molde centrado na mesa e introduz-se a argamassa em duas camadas iguais. Ambas as 

camadas são compactadas com 25 pancadas com a barra de compactação, procurando que cada 

pancada atinja bem toda a espessura da camada, de forma a garantir um enchimento uniforme do 

molde. 

Extrai-se o excesso de argamassa com a espátula, removendo-a e limpando com um pano de forma 

a deixar a mesa seca e limpa. Aproximadamente 15 segundos depois, levanta-se o molde lentamente 

e aplicam-se 25 pancadas com uma frequência de 0,5 pancada por segundo, de forma a espalhar a 

argamassa. 

Mede-se o diâmetro do espalhamento em três direcções (d1, d2 e d3), utilizando para tal as direcções 

assinaladas na mesa de espalhamento, apresentando-se o resultado em mm. 

 

3.5.2.3 Resultados 
 

O resultado do ensaio de espalhamento é apresentado em percentagem, sendo determinado através 

da expressão: 

100
100

100
3

3d2d1d

to[%]Espalhamen ×
−

++

=  

 

Com d1, d2 e d3 em [mm]. 

 

3.5.3 Determinação da massa volúmica e estimativa do volume de vazios no 
estado fresco 

 
3.5.3.1 Introdução 

 

O ensaio para a determinação da massa volúmica aparente é baseado na norma EN 12350-6 2002 

para o betão fresco, visto que não existe norma relativa a argamassas. Pretende-se com este ensaio 

determinar a massa volúmica aparente da argamassa no estado fresco. 
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Este ensaio tem como princípio a compactação da argamassa dentro de um recipiente rígido e 

estanque, de volume e massa conhecidos. 

O volume de vazios duma argamassa é estimado com base na sua massa volúmica aparente, que 

resulta do quociente da massa da argamassa pelo volume por esta ocupada em condições de 

compactação definidas. 

 

3.5.3.2 Utensílios utilizados 
 

 Balança; 

 Recipiente de volume e massa conhecida; 

 Colher; 

 Varão de compactação. 

 

 
Figura 26 - Balança 

 
Figura 27 - Recipiente com 

volume conhecido (1L) 

Figura 28 - Colher 
 

Figura 29 - Varão de 
compactação 

 
 

3.5.3.3 Procedimento de ensaio 
 

Em primeiro lugar foi efectuado uma avaliação da massa do recipiente, m1, e da capacidade do 

recipiente, V. 

Introduz-se no recipiente uma quantidade de argamassa correspondente a metade da sua 

capacidade, com o auxílio de uma colher, Figura 30. 

A compactação da argamassa é efectuada com 15 pancadas, com o auxílio do varão de 

compactação, uniformemente distribuídas, Figura 31. 

Completa-se o enchimento do recipiente, com um ligeiro excesso, Figura 32, procedendo à 

compactação desta segunda camada, nas mesmas condições já descritas, Figura 33. 

Rasa-se a superfície do recipiente com o auxílio de uma colher, Figura 34, tendo igualmente o 

cuidado de limpar o exterior do molde. De seguida pesa-se o recipiente com a argamassa e regista-

se a sua massa, m2, Figura 35. 
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Figura 30 – Preenchimento de 

½ do recipiente com 
argamassa 

 
Figura 31 - Compactação de ½ 

da argamassa 

 
Figura 32 - Enchimento do 
recipiente com argamassa 

 
Figura 33 - Compactação da 

argamassa 

 
Figura 34 - Rasar da superfície 

 
Figura 35 - Pesagem do 

recipiente com argamassa 
 

3.5.3.4 Resultados 
 

Os valores para a determinação da massa volúmica aparente obtêm-se através da expressão: 

V
1m2m

D
−

=  

Sendo: 

D – massa volúmica 

m1 – massa do recipiente, em kg 

m2 – massa do recipiente com a argamassa, em kg 

V – volume do recipiente em m³ 

 

O resultado da massa volúmica da argamassa deve ser arredondado aos 10 kg/m³ mais próximos. 

 

Para a estimativa do volume de vazios efectua-se os seguintes cálculos. 

 

Sabendo: 

 

12argamassa mmM −=  
 

3
recipienteargamassa 1dmVV ==  
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Vamos ter as seguintes equações: 

 

( ) ligliglig2lig1ligtesconstituinargamassa MMliganteáguaMTMTMMM →×+×+×+== ∑  
 

vazioságuasareiasligantetesconstituinargamassa VVVVVV +++== ∑  
 

vaziosvazios
água

ar

ar

aa

aa

lig

lig
argamassa VV

1000
M

η
M

η
M

η
M

V →++++=  

 

1000
M

η
M

η
M

η
M

VV água

ar

ar

aa

aa

lig

lig
argamassavazios −−−−=  

Onde: 

ligM - Massa de Ligante; 

aaM - Massa da Areia Amarela; 

arM - Massa da Areia do Rio; 

águaM - Massa da Água; 

ligη - Massa Volúmica Real do Ligante; 

aaη - Massa Volúmica Real da Areia Amarela; 

arη - Massa Volúmica Real da Areia do Rio. 

 

3.5.4 Retenção de Água 
 

Este ensaio tem como finalidade determinar a quantidade de água que a argamassa tem capacidade 

de reter. 

 

3.5.4.1 Utensílios Utilizado 
 

 Molde de Ensaio; 

 Papel Absorvente; 

 Papel de Filtro; 

 Balança; 

 Cronómetro. 

 
3.5.4.2 Procedimento de ensaio 

 

Determina-se a massa do molde de ensaio, mv. 

Preenche-se o molde com a argamassa utilizando uma espátula e avalia-se a massa do conjunto. 

Cobre-se a superfície da argamassa com papel de filtro. 
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Determina-se a massa de 8 folhas absorventes, mf, colocando-as posteriormente sobre o papel de 

filtro. 

Inverte-se o conjunto e coloca-se este sob um peso de 2 kg, controlando o tempo decorrido com um 

cronómetro. 

Ao fim de 5 minutos retira-se o peso, colocando o conjunto na posição inicial, retira-se as 8 folhas de 

papel absorvente, e determina-se a massa destas, mh. 

 

3.5.4.3 Resultados 
 

Determina-se a massa de água utilizada na argamassa, a partir da massa dos componentes da 

argamassa preparada e das massas do molde cheio e vazio: 

∑
=

+

−×
=

n

1i
gi

vcg
a

ac

)m(ma
m   

Em que: 

ma – massa de água utilizada [g]; 

ag – massa de água utilizada na amassadura [g]; 

mc – massa do molde cheio com argamassa [g]; 

mv – massa do molde vazio [g]; 

ci – massa de cada um dos restantes constituintes da argamassa [g]. 

 

Possuindo o valor da massa de água do molde e da massa dos papéis absorventes após o ensaio, 

determina-se a percentagem de água retida R (%): 

100
m

)m(mmR
a

fha ×
−−

=  

Em que: 

ma – massa de água utilizada na argamassa colocada no molde [g]; 

mh – massa do conjunto das 8 folhas de papel absorvente húmidas [g]; 

mf – massa do conjunto das 8 folhas de papel absorvente secas [g]. 
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3.6 Caracterização das Argamassas no Estado Endurecido 
 

3.6.1 Avaliação das Características Mecânicas 
 

3.6.1.1 Resistência à flexão 
 

Este ensaio tem como objectivo a determinação da resistência à flexão das argamassas. Os ensaios 

realizados foram efectuados de acordo com o disposto na norma EN 1015-11:1999. 

Este ensaio tem como princípio a determinação da resistência à flexão através da aplicação de uma 

carga a meio vão do provete prismático, utilizando para tal roletes colocados superior e inferiormente. 

Regista-se a carga suportada pelo provete até à rotura e calcula-se a resistência à flexão do provete. 

 

a) Utensílios Utilizados 
 

 Máquina de ensaio da resistência à flexão. 

 

 
Figura 36 - Prensa para ensaios de flexão 

 
b) Procedimento de ensaio 

 

Em primeiro lugar coloca-se o provete na máquina de modo que fique centrado e com o eixo 

longitudinal perpendicular aos dois apoios, garantindo que uma das faces laterais de moldagem fica 

assente nos apoios. 

Coloca-se o rolete superior da máquina de forma a estabelecer contacto com a face superior do 

provete. 

Aplica-se uma força gradualmente crescente, de modo contínuo e sem choques, até à rotura do 

provete. Regista-se a força de rotura. 
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c) Resultado 
 

A resistência à flexão é dada pela seguinte equação: 

 

2
21

f
cf

dd

IF1,5
f

×

××
=  

onde: 

cff  - é a resistência à flexão, em [MPa]; 

fF  - é a carga máxima aplicada de flexão, em [N]; 

I  - é a distancia entre os roletes inferiores de apoio, em [mm]; 

1d  e 2d  - são as dimensões laterais do provete, em [mm]. 

 

Para o provete ensaiado a equação pode ser simplificada da seguinte forma: 

 

f2
f

cf F0,00234
4040

100F1,5
f ×=

×

××
=  

Face de
moldagem

Carga
Aplicada

 
Figura 37 - Esquema do ensaio de resistência à flexão 

 

3.6.1.2 Resistência à compressão 
 
Este ensaio tem como objectivo a determinação da resistência à compressão de provetes de 

argamassa endurecida. Este ensaio foi realizado tendo por base a norma EN 1015-11:1999. 

Este ensaio é realizado imediatamente a seguir ao ensaio de flexão e sobre os meios prismas dele 

resultante. 

Os provetes são ensaiados até à rotura numa máquina de ensaio de compressão, registando-se a 

carga máxima suportada pelo provete. 
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a) Utensílios Utilizados 
 

 Máquina de ensaios de compressão 

 

 
Figura 38 – Prensa para ensaios de compressão 

 
 
 

b) Procedimento do ensaio 
 

Coloca-se o provete no prato inferior da máquina, pondo em contacto, uma das faces laterais de 

moldagem e tendo o cuidado de centrar o provete. 

Desce-se o prato superior da máquina até estabelecer contacto com a face superior do provete. 

Aplica-se uma força gradualmente crescente, de modo contínuo e sem choques, até à rotura do 

provete. Regista-se a força de rotura. 

 

c) Resultados 
 

A resistência à compressão do provete é dada pela equação: 

 

cA
F

cf =  

Onde: 

cf  - Resistência à compressão [MPa] 

F  - Carga máxima na rotura [N] 

cA  - Área da secção transversal do provete na qual a força de compressão foi aplicada [mm²]. 

 

Os resultados da resistência à compressão devem ser arredondados aos 0,5 MPa (N/mm²). 

 

Para as dimensões dos provetes ensaiados o valor de tensão de rotura à compressão é dado por: 

F0,000625
4040

Ffc ×=
×

=  

 



  
 

34 
 

3.6.1.3 Velocidade de propagação dos Ultra-sons 
 

O ensaio de ultra-sons consiste na determinação da velocidade de propagação dum impulso ultra-

sónico, entre dois pontos, tendo em vista obter informação sobre as características mecânicas, a 

homogeneidade e a presença de fendas e defeitos nas argamassas produzidas. 

O impulso ultra-sónico é gerado e transmitido por um transdutor emissor (Tx), a partir dum sinal 

eléctrico. Depois de atravessar a argamassa, o sinal ultra-sónico é captado por outro transdutor, 

receptor, (Rx), colocado num outro ponto, que o transforma novamente em sinal eléctrico. O tempo 

gasto no percurso é medido electronicamente na unidade de medida central, sendo assim possível 

calcular a velocidade de propagação. 

 

 

a) Utensílios Utilizados 
 

 Equipamento portátil de Ultra-sons; 

 Material de contacto entre os transdutores e a superfície, de modo a melhorar 

a transmissão acústica. 

 
Figura 39 – Equipamento de ultra-sons 

 

 

b) Procedimento de ensaio 
 

A avaliação da velocidade de propagação de ultra-sons pode ser determinada de forma: 

 

 Directa; 

 Semi-directa; 

 Indirecta. 
 

No presente trabalho a velocidade de ultra-sons foi determinada de forma directa nos provetes 

prismáticos e de forma indirecta nas argamassas aplicadas como camadas de revestimento dos 

tijolos. 

i) Ensaio directo 
 

Em primeiro lugar é necessário calibrar o aparelho. 
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O ensaio é efectuado colocando uma massa de contacto no provete na zona onde os transdutores 

vão ser colocados, Figura 40. Efectua-se a medição colocando ambos os transdutores encostados 

aos topos do provete, Figura 41. Para o resultado do ensaio, considera-se a média de três resultados. 

A determinação da velocidade de propagação de ultra-sons foi efectuada em todos os provetes 

prismáticos submetidos à determinação da resistência à flexão e para todas as idades. 

 
Figura 40 - Colocação do 

material de contacto 

 
Figura 41 - Posicionamento 

dos transdutores 
  

ii) Ensaio indirecto (Tijolos) 
 

Começa-se por calibrar o equipamento de medição. Divide-se a superfície do reboco em 3 zonas 

distintas, como pode ser observado na Figura 42, em que cada uma delas foi utilizada para a 

caracterização de uma determinada idade: 7, 14 e 28 dias. Em cada uma das zonas foram 

efectuadas divisões, para que, fosse mais fácil e exacta a colocação dos transdutores. Estas divisões 

podem ser observadas na Figura 43. Foram efectuadas medições às distâncias de 6, 7, 9, 11, 13, 15 

e 17 cm, em relação ao centro do transdutor, Figura 44. 

Para se obter um ensaio com resultados mais estáveis e fiáveis é necessário colocar massa de 

contacto na superfície da argamassa, que ajuda a compensar as irregularidades que existem entre o 

transdutor e a superfície, Figura 45 e Figura 46. O ensaio é efectuado fixando o transdutor emissor e 

variando a posição do transdutor receptor, como pode ser observado na sequência da Figura 44. 
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Figura 42 - Divisão do tijolo em 3 zonas 

 
Figura 43 – Marcação das distâncias no tijolo 

 
Figura 44 - Sequência de colocação dos transdutores 

 

 
Figura 45 - Colocação da massa de contacto 

no transdutor emissor 

 
Figura 46 - Colocação da massa de contacto no 

transdutor receptor 
 

3.6.1.4 Ensaio de Arrancamento por Tracção (Pull-off) 
 

O ensaio de aderência por tracção directa, também é designado de pull-off. 

A força de tracção é transmitida axialmente a uma peça metálica, que pode ser redonda ou quadrada, 

que é colada previamente ao provete. O aumento gradual da força pode ser observado directamente 

no manómetro, de onde se lê a força de arrancamento. Após o arrancamento efectua-se uma análise 

visual da superfície de rotura que pode ocorrer de 4 formas: 

 

 

6cm 9cm 7cm

11cm 13cm 15cm 

17cm
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1. Na ligação entre o tijolo e a argamassa, se esta ligação for a mais fraca; 

2. Na argamassa, se a ligação entre esta e o tijolo e o próprio tijolo for mais forte que a ligação 

inter-molecular da argamassa; 

3. No tijolo, se a ligação entre esse e a argamassa e a própria argamassa for mais forte que a 

ligação inter-molecular do tijolo. 

4. Na ligação da peça metálica á argamassa. Ensaio não válido. 

 

a) Utensílios Utilizados 
 

 Coroa diamantada; 

 Berbequim, para accionar a coroa; 

 Pastilhas metálicas circulares para colar no provete; 

 Pastilhas metálicas quadradas para colar no provete; 

 Aparelho para traccionar as pastilhas; 

 Motor para rodar o volante, desta forma é possível regular a velocidade de aplicação 

da força; 

 Cola epóxida; 

 Rebarbadora; 

 Acetona pura; 

 Papel, para a limpeza; 

 Madeira com marcação (mó) da coroa diamantada, para servir de guia à mesma; 

 Pedra de desgaste, para alisar a superfície do provete, garantindo a perfeita aderência 

entre a peça metálica e o provete; 

 Lixa, com a mesma utilidade que a pedra de desgaste. 
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Figura 47 – Coroa diamantada 

 
Figura 48 - Berbequim 

 
Figura 49 - Pastilha metálica 
quadrada, com 5cm de lado 

 
Figura 50 – Pastilha circular 

com 5cm de diâmetro 

 
Figura 51 – Aparelho para o 

ensaio de arrancamento 

 
Figura 52 - Motor para 

accionar o equipamento 

 
Figura 53 - Cola epóxida 

 
Figura 54 - Rebarbadora com 

disco diamantado 
 

Figura 55 - Acetona pura 

 
Figura 56 - Papel de limpeza 

 
Figura 57 - Madeira com furo 

guia 
 

Figura 58 - Pedra de desgaste 

 
Figura 59 - Lixa 

  

 
 

b) Procedimento de ensaio 
 

Começa-se por efectuar os entalhes para colar as pastilhas metálicas. O primeiro passo para efectuar 

os entalhes, foi a marcação de uma quadrícula com 5cm de lado, Figura 60. De seguida preparou-se 

a tábua que servirá de guia para a caroteadora, Figura 61. Efectua-se então os entalhes com a coroa 

diamantada accionada com um berbequim, Figura 62. Os procedimentos anteriores foram bem 

sucedidos na argamassa com o ligante de cimento. No entanto, na argamassa de cal hidráulica este 

procedimento não resultou, dado que a coroa diamantada danificou o interior do entalhe, Figura 63. 

Para a resolução deste problema, foi adoptado o uso de uma rebarbadora para efectuar os entalhes, 

e devido à dificuldade de os fazer circulares, foram utilizadas as pastilhas metálicas quadradas, em 

vez da pastilha circular, Figura 64. 
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Em seguida procede-se à colagem das pastilhas metálicas no provete. Previamente à colagem das 

pastilhas metálicas, é necessário regularizar a superfície do provete, de forma a garantir uma boa 

ligação entre a pastilha metálica e o provete e também de reduzir a quantidade de cola, pois quanto 

mais irregular for a superfície, mais cola tem de ser aplicada para preencher os poros e pior é a 

colagem. Utiliza-se uma pedra de desgaste ou uma lixa, Figura 65 eFigura 66. A lixa foi utilizada na 

argamassa de cal, por essa ser mais frágil. Depois de se ter alisado a superfície do provete procede-

se à ligação entre a peça metálica e o provete, aplicando uma fina camada da cola epóxida em cada 

uma das superfícies, Figura 67 e juntando-as logo de seguida. A cola é de dois componentes, pelo 

que é necessário mistura-los previamente. A colagem da pastilha metálica tem de ser efectuado 48 

horas antes do ensaio, para garantir o endurecimento da cola. 

O arrancamento é efectuado através do equipamento de ensaio, Figura 68. Como o resultado do 

aparelho é expresso em termos de tensão baseada na pastilha circular, quando é utilizada a pastilha 

quadrada é necessário fazer a conversão da tensão com base na relação entre as áreas das 

pastilhas. A velocidade utilizada no motor que roda o volante foi variada em ambas as argamassas, 

sendo que, na argamassa de cimento foi utilizado 9 volts, que corresponde a 300N/s e na argamassa 

de cal hidráulica foi utilizado 6 volts, que corresponde a 200N/s. 

Foi registado o valor da tensão máxima e o tipo de rotura, o que foi também documentada com 

fotografias. 

 

 
Figura 60 - Quadricula de 5cm de 

lado 

 
Figura 61 - Madeira com o furo 

guia 

 
Figura 62 - Produção do entalhe 

circular 

 
Figura 63 - Defeito no entalhe 

 
Figura 64 - Produção do entalhe 

quadrado 

 
Figura 65 - Utilização da pedra 

de desgaste 

 
Figura 66 - Utilização da lixa 

 
Figura 67 - Aplicação da cola 

epóxida 

 
Figura 68 - Ensaio de 

arrancamento 
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c) Resultados 
 

A tensão de rotura de arrancamento é fornecida directamente pelo equipamento de ensaio, em MPa. 

No entanto, quando é utilizado uma pastilha quadrada, em vez da circular, é necessário efectuar a 

conversão, através da seguinte expressão: 

quad

circequip
circ A

A×
=
σ

σ  

Onde: 
circσ - Tensão equivalente a uma peça circular 

equipσ - Tensão extraída da máquina quando utilizada a peça quadrada 

circA - Área da superfície de contacto da peça circular 

quadA - Área da superfície de contacto da peça quadrada 
 

3.6.2 Ensaio de avaliação das características físicas 
 

3.6.2.1 Ensaio de Retracção 
 
A retracção é a diferença entre o valor do comprimento de um provete após secagem, sob condições 

especificadas, e o valor do seu comprimento logo após a desmoldagem. 

Este ensaio tem como objectivo a determinação da retracção da argamassa. No presente estudo, 

este ensaio foi realizado de acordo com a especificação do LNEC E 398. 

Temos de ter em conta que a retracção e a fissuração não estão relacionadas de um modo simples. 

A retracção representa uma variação livre de comprimento da argamassa sujeita a secagem, 

enquanto a fissuração, além de ser afectada pela retracção livre, é também função da resistência à 

tracção e da relaxação da argamassa. 

 

a) Utensílios Utilizados 
 

 Equipamento para medir a extensão; 

 Balança. 

 
Figura 69 - Equipamento para a avaliação da 

retracção 

 
Figura 70 - Balança 
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b) Procedimento de ensaio 
 

Para a realização deste ensaio foram utilizados os provetes prismáticos, 40x40x160 [mm³], que 

respeitam a necessidade da relação entre o comprimento e a aresta não ser inferior a 3, podendo 

atingir 4 ou 5. 

Cada provete tem pontos de referência materializados por pernos metálicas colocados durante a 

moldagem nos topos do provete. 

Imediatamente após a desmoldagem do provete, procedeu-se à avaliação da massa e da primeira 

leitura do comprimento do provete. Em seguida, o provete foi colocado no interior da câmara 

condicionada, de modo a que todas a faces ficassem em contacto com o ar. 

Foram medidas as distâncias entre os pontos de referência e a sua massa ao fim de 3, 7, 14, 21, 28 e 

60 dias após a desmoldagem. 

A medição foi efectuada procedendo da seguinte forma: 

a) Coloca-se a barra metálica padrão no aparelho, inserindo sempre a parte superior primeiro, 

Figura 71. Roda-se a barra até se obter o maior valor possível e retira-se o valor apresentado 

no dispositivo. Faz-se este processo dos dois lados da barra, Figura 72; 

b) Retira-se a barra padrão e coloca-se o provete, inserindo sempre a parte superior em 

primeiro lugar, Figura 73. Roda-se o provete até se obter o maior valor no dispositivo e anota-

se este valor. Repete-se este processo dos dois lados do provete, Figura 74, e por três vezes, 

para reduzir os erros de medição; 

c) Sempre que se muda de provete efectua-se a medição da barra padrão. 

 
Figura 71 - Medição da barra padrão 

 
Figura 72 – Rotação da barra padrão 

 
Figura 73 - Medição do Provete 

 
Figura 74 - Rotação do provete 
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3.6.2.3 Determinação da absorção de água por capilaridade 
 
Este ensaio tem como objectivo determinar a absorção de água por capilaridade da argamassa 

endurecida. A absorção é geralmente expressa pela diferença entre a massa do provete seco e a 

massa do provete de argamassa endurecido, por unidade de superfície, que se coloca com uma das 

faces em contacto com água durante um tempo de 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 3h, 6h, 8h, 12h, 

24h, 48h e 72h. A massa de água absorvida é dividida pela área da superfície de contacto com a 

água. Neste mesmo ensaio pode também medir-se a altura média da ascensão capilar medida 

perpendicularmente à face do provete que se encontra em contacto com a água. 

O processo utilizado neste ensaio baseia-se na especificação do LNEC E393. 

 

a) Utensílios Utilizados 
 

 Estufa ventilada, regulada para uma temperatura de 50 ± 5 ºC; 

 Excicador; 

 Balança; 

 Varetas em vidro, para o apoio do provete; 

 Campânula; 

 Tabuleiro com o fundo plano; 

 Régua; 

 Pipeta, para manter o nível de água constante; 

 Pano húmido, para limpar o excesso de água no provete. 

 
Figura 76 - Estufa  

Figura 77 - Excicador 
 

Figura 78 - Balança 

 
Figura 79 - Varetas de Vidro 

 
Figura 80 - Campânula 

 
Figura 81 - Tabuleiro 

 
Figura 82 - Régua 

 
Figura 83 - Pipeta 

 
Figura 84 - Pano Húmido 
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b) Procedimento do ensaio 
 

Em primeiro lugar seca-se o provete até massa constante tendo-se colocado durante 48 horas numa 

estufa a uma temperatura de 60 ± 5 ºC. De seguida coloca-se o provete num excitador durante 24 

horas, para que arrefeça até à temperatura ambiente, sem ganhar humidade, Figura 77. 

Coloca-se no fundo do tabuleiro as varetas de vidro, destinadas a suportar o provete e manter a face 

inferior do provete em contacto com a água. 

Marca-se no provete com uma caneta uma linha 5 ± 1 mm acima da face inferior do provete, Figura 

85. 

Posiciona-se o provete sobre as varetas, de modo a que este fique apoiado sobre a sua menor face, 

Figura 86. Coloca-se água no tabuleiro até que o nível atinja a marcação efectuada anteriormente, 

evitando que as restantes faces fiquem molhadas, Figura 87. 

O tabuleiro é coberto com uma campânula, de forma a reduzir a evaporação da água. O nível da 

água é mantido durante todo o ensaio, adicionando água com uma pipeta. 

Foram feitas medições à massa de água absorvida por capilaridade, nos tempos de ensaio acima 

descritos. Para se efectuar uma medição, retira-se a campânula e o provete do tabuleiro. Seca-se a 

água livre com um pano húmido, Figura 88. 

Em seguida coloca-se o provete na balança e regista-se a massa M relativa ao tempo t, Figura 89. 

Mede-se também a altura de ascensão da água, Figura 90. 

Por fim coloca-se o provete novamente dentro do recipiente sobre as varetas, tendo o cuidado de o 

introduzir com um ângulo de ± 45º, de forma a evitar a acumulação de bolhas de ar na face inferior 

deste, Figura 91. Se necessário corrige-se o nível da água no tabuleiro. 
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Figura 85 - Marcação do 

provete 
 

Figura 86 - Posição do provete 
 

Figura 87 - Introdução de água 
no tabuleiro 

 
Figura 88 – Remoção da água 

livre 
 

Figura 89 - Medição da massa 
 

Figura 90 – Avaliação da franja 
de água 

 
Figura 91 - Reintrodução do 

provete no tabuleiro 

  

 
 

c) Resultados 
 

O resultado do ensaio de absorção capilar é calculado dividindo o incremento de massa (Mf – Mi) 

pela área da face inferior do provete que esteve em contacto com a água, 40x40 mm². 

A altura de ascensão capilar é obtida através da média aritmética das medições efectuadas nas 

quatro faces laterais do provete. 

 

3.6.2.4 Determinação do teor em água às 48 horas 
 

a) Introdução 
 

Este ensaio tem como objectivo determinar a massa de água que um provete de argamassa 

endurecida é capaz de absorver durante 48 horas, quando imerso em água. 

Este ensaio é baseado na especificação do LNEC, E 394. 
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b) Utensílios Utilizados 
 

 Caixa plástica; 

 Estufa, regulada para uma temperatura de 105±5 ºC; 

 Balança; 

 Escicador. 

 

 
Figura 92 - Caixa plástica 

 
Figura 93 - Estufa 

 
Figura 94 - Balança 

 
Figura 95 - Escicador 

  

 
c) Procedimento do ensaio 

 

O primeiro passo é a preparação do provete, que demora 3 dias. Esta preparação é iniciada na data 

definida para o ensaio. Os provetes são colocados na estufa durante 2 dias a uma temperatura de 

60±5 ºC e depois no excicador durante 24 horas para arrefecer. Quando o provete sai do excicador, 

este é pesado, obtendo-se assim a massa do provete seco. O provete é então colocado na caixa com 

água, tendo o cuidado de não ficarem bolhas de ar presas na superfície. Para tal basta introduzir o 

provete devagar na água inclinando-o a 45º, Figura 96. Depois de o provete passar 48 horas imerso 

em água, este é retirado da água, remove-se o excesso de água que possa haver na sua superfície e 

pesa-se obtendo-se, desta forma, a massa do provete saturado. 

 

    
Figura 96 - Introdução dos provetes da caixa com água 
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d) Resultados 
 

A absorção de água por imersão é expressa, em percentagem, sendo determinada através da 

seguinte expressão: 

 

100
m

mm
A

2

21
i ×

−
=  

Onde: 
iA - Absorção de água por imersão; 

1m - Massa do provete saturado ao fim de 48 horas, expressa em gramas; 

2m - Massa do provete seco, expressa em gramas. 
 

3.6.2.5 Ensaio de Absorção de Água sob Baixa Pressão - Método do 
Cachimbo [11] 

 
Quando se aplica água com uma determinada pressão num material poroso, a água penetra nesse 

material. O volume de água que é absorvido, durante um certo tempo, é uma característica do 

material dependendo da sua porosidade. 

Este ensaio tem como objectivo medir a quantidade de água que é absorvida, por um determinado 

material poroso, num determinado intervalo de tempo. Desta forma é possível obter o coeficiente de 

absorção. 

Este ensaio foi utilizado para caracterização das argamassas como camada de revestimento de tijolo. 

 

a) Utensílios Utilizado 
 

 Cachimbo de vidro; 

 Massa de mástique; 

 Pipeta; 

 Cronómetro. 

 
b) Procedimento de ensaio 

 

Em primeiro lugar foi traçada uma quadrícula nas argamassas aplicadas nos tijolos, para definir os 

locais em que seriam realizados as 3 determinações para cada idade ensaiada, Figura 97. 

Os cachimbos foram posicionados, Figura 98, e o seu interior preenchido com água com o auxílio da 

pipeta, Figura 100, tendo o cuidado de não encher o cachimbo acima dos 0 cm³. Começa-se 

imediatamente a contar o tempo com o cronómetro. 

Regista-se o tempo necessário para serem absorvidos pela argamassa 4 cm³ de água, em intervalos 

de 15seg, 30seg, 1min, 1,5min, 2min, 3min, 4min, 5min, 7min, 10min, 12min, 15min, 30min e por 

último 60min, sendo este o tempo máximo de registo. Estes ensaios foram efectuados aos 7, 14 e 28 

dias de idade. 
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Figura 97 - Quadricula para os 

cachimbos 
 

Figura 98 - Colocação do 
cachimbo no provete 

 
Figura 99 - Cachimbos dos 7 

dias montados 

 
Figura 100 - Introdução da água 

 
 

 
 

 
 

3.6.2.6 Ensaio do Esclerómetro Pendular 
 

O esclerómetro é um aparelho que permite avaliar “in-situ”, de uma forma simples e não destrutiva, a 

resistência à compressão de um material. 

Por se tratar de um ensaio de resistência superficial, os valores obtidos são apenas representativos 

de uma camada até 5 cm de profundidade. No entanto, este ensaio é também útil para avaliar a 

homogeneidade do material, verificar se existe um determinado nível mínimo de resistência e decidir 

sobre a necessidade de fazer outros ensaios mais rigorosos. 

Nas argamassas, não se utiliza um esclerómetro de agulha devido à reduzida resistência mecânica 

das argamassas correntes face ao impacto promovido por este tipo de esclerómetro. 

 

a) Utensílios Utilizados 
 

 Esclerómetro pendular 

 

 
Figura 101 - Esclerómetro pendular 
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b) Descrição do ensaio 
 

Em termos de preparação da superfície foi necessário marcar uma quadrícula na superfície, para que 

cada idade de teste tivesse a sua zona, evitando assim a realização de ensaio em zonas já utilizadas, 

Figura 102. 

O ensaio propriamente dito, é realizado pressionando o esclerómetro sobre a superfície a ensaiar, 

Figura 103, e carregando no botão que solta o pêndulo contra o provete, obtendo-se no fim do ensaio 

o ressalto que este sofre, Figura 104. 

 

 
Figura 102 - Divisão do provete 

em 3 zonas 

 
Figura 103 - Ensaio com o 

esclerómetro 
 

Figura 104 - Registo do ressalto 

 
Este ensaio foi efectuado 5 vezes por cada idade e por argamassa, em zonas diferentes do tijolo, 

como pode ser observado na Figura 105, cada zona tem cinco pontos onde foi efectuado o ensaio, 

evitando desta forma efectuar o ensaio duas vezes no mesmo sítio. 

 

 
Figura 105 - Marcação das zonas onde foram efectuados os ensaios nos tijolos para o esclerómetro 

pendular 
 

4 Avaliação das Características das Argamassas Estudadas 
 

4.1 Introdução 
 

No presente capítulo apresentam-se os resultados dos ensaios de caracterização das argamassas. 

Os resultados são apresentados pela mesma ordem da descrição dos ensaios efectuados no capítulo 

anterior. Na Tabela 7 resumem-se os ensaios efectuados sobre as duas formulações de argamassa 

estudadas. 
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Tabela 13 – Determinação da baridade da areia amarela (sem compactação) 

Ensaio 
Baridade do agregado 

seco 
[kg/m³] 

1 1550 
2 1550 
3 1570 
4 1560 
5 1550 

 
Tabela 14 - Determinação da baridade da areia do rio (sem compactação) 

Ensaio 
Baridade do agregado 

seco 
[kg/m³] 

1 1540 
2 1540 
3 1550 
4 1550 

 
Tabela 15 - Determinação da baridade da areia amarela (NP 955) 

Ensaio 

Baridade do agregado 
seco 

[kg/m³] 

1 1630 

 
Tabela 16 - Determinação da baridade da areia do rio (NP 955) 

Ensaio 
Baridade do agregado 

seco 
[kg/m³] 

1 1600 

 
 

4.3 Caracterização das Argamassas no Estado Fresco 
 

4.3.1 Exsudação 
 

Apesar de terem sido efectuados 2 ensaios para a avaliação da exsudação de cada argamassa, não 

se obteve em nenhum deles, água exsudada. Desta forma, é possível afirmar que nenhuma das 

formulações estudadas manifestou exsudação. 

 

 

4.3.2 Consistência por Espalhamento 
 

Como já foi referido, a relação água/ligante foi definida experimentalmente de forma a se obter uma 

consistência compreendida entre 65 e 70%, que se considera ser a consistência mais utilizada nas 

argamassas para reboco de paredes. 

Nos gráficos seguintes apresenta-se a relação entre a consistência e a relação água/ligante obtida 

experimentalmente. 
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4.4 Caracterização Mecânica das Argamassas 
 

4.4.1 Resistência à Flexão 
 

Na Figura 110 e Tabela 19 são apresentados os resultados da resistência à flexão das argamassas 

de cimento e de cal hidráulica estudadas. Os resultados apresentados correspondem à média dos 

valores obtidos em 6 provetes com 28 dias de idade, de cada uma das argamassas. 

 
Figura 109 - Resistência à flexão aos 28 dias de 

idade 

Tabela 19 – Resistência à Flexão aos 28 dias de 
idade 

Argamassa
Tensão 
média 

Desvio 
padrão 

[MPa] [MPa] 

Cimento 4,5 0,31 

Cal 
Hidráulica 0,3 0,11 

 

 

Como é possível verificar nos resultados apresentados, a argamassa de cimento possui uma 

resistência à flexão bastante superior à argamassa de cal hidráulica. 

 
4.4.2 Resistência à Compressão 

 

Apresentam-se seguidamente os resultados dos ensaios de compressão. Os valores indicados 

correspondem ao valor médio de 12 ensaios efectuados em provetes com 28 dias de idade. Estes 12 

provetes são os obtidos das duas metades que resultam de cada provete ensaiado à flexão. 

 
Figura 110 – Resistência à compressão aos 28 dias 

de idade 

Tabela 20 – Resistência à compressão aos 28 dias 
de idade 

Argamassa
Tensão 
média 

Desvio 
padrão 

[MPa] [MPa] 

Cimento 18,8 0,57 

Cal 
Hidráulica 2,0 0,08 
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Como é possível observar, a argamassa de cimento possui uma resistência à compressão bastante 

superior à da argamassa de cal hidráulica. 

 

4.4.3 Velocidade de Propagação de Ultra-sons 
 

No gráfico seguinte apresenta-se a velocidade de propagação de ultra-sons obtida nos provetes 

prismáticos. Estes ensaios foram efectuados nos provetes ensaiados à flexão aos 28 dias de idade. 

 

 
Figura 111 – Velocidade de propagação dos 
ultra-sons em provetes aos 28 dias de idade 

Tabela 21 - Velocidade de 
propagação dos ultra-sons em 
provetes aos 28 dias de idade 

Argamassa
Média Desvio 

Padrão 

[m/s] [m/s] 

Cimento 3460 17 

Cal 
hidráulica 1740 36 

 

 

 

A velocidade de propagação nos provetes de cimento é superior à obtida nos provetes de cal 

hidráulica. Estes resultados estão em conformidade com os resultados dos ensaios de compressão e 

de flexão, onde se chegou igualmente à conclusão, que a argamassa de cimento possuía maior 

resistência, quer à compressão quer à flexão, em relação à argamassa de cal hidráulica. 

 

Na Figura 112 apresenta-se a velocidade de propagação dos ultra-sons obtida nas argamassas 

aplicadas nos tijolos, aos 28 dias de idade. Este ensaio foi realizado 3 vezes para cada distância 

entre transdutores (7 posições entre transdutores), realizado na superfície do revestimento de cada 

tijolo. 
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Foi interessante verificar que em todos os ensaios realizados, a rotura ocorreu na interface 

argamassa/suporte, e nunca na argamassa ou no suporte, como pode ser observado nas Figura 114 

e Figura 115. 

 
Figura 114 - Ensaio de arrancamento. Argamassa 

de cimento 

 
Figura 115 - Ensaio de arrancamento. Argamassa 

de cal hidráulica 
 

4.5 Caracterização Física das Argamassas 
 

4.5.1 Ensaio de Retracção 
 

Apresentam-se seguidamente os resultados do ensaio de retracção e a variação de massa, aos 28 

dias de idade. 

 

Figura 116 – Valores da retracção e da perda de 
massa aos 28 dias de idade 

Tabela 23 - Retracção e variação de massa das argamassas (28 
dias) 

Argamassa ΔЄcs 
(3 prov.) Máximo Mínimo 

Δmassa 
(3 prov.) Máximo Mínimo

[%] [%] [%] 

Cimento -388,9E-6 -349,0E-6 -427,1E-6 1,11 1,14 1,08 

Cal 
Hidráulica -630,2E-6 -609,4E-6 -661,5E-6 7,63 7,88 7,40 

 

 

 

Como é possível verificar, a argamassa de cimento revelou menor retracção e variação de massa 

face à registada na argamassa de cal hidráulica. Esta diferença pode em parte ser justificada pela 

diferença entre as relações água/ligante, dado que a argamassa de cimento possui menor relação 

água/ligante (0,6) do que a argamassa de cal hidráulica (0,75). As maiores variações de massa 

registadas ocorreram também na argamassa de cal hidráulica, comportamento também justificado 

pela maior dosagem de água nesta formulação face à utilizada na argamassa de cimento. 
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4.5.2 Absorção Capilar 
 

O gráfico da Figura 117 apresenta a cinética de absorção de água por capilaridade registada nas 

duas argamassas estudadas, aos 28 dias de idade. Os resultados apresentados correspondem ao 

valor médio obtido com base em 3 provetes ensaiados. A reduzida variabilidade das características 

de absorção registadas nos 3 provetes de cada argamassa permitem a apresentação de resultados 

através de valores médios. 

. 

 
Figura 117 – Valor médio da absorção de água por capilaridade aos 28 dias de idade 

 

As 2 formulações estudadas revelaram cinéticas de absorção claramente distintas, Figura 117, sendo 

o coeficiente de absorção de água por capilaridade, Figura 118, a quantidade máxima de água 

absorvida e a altura da franja liquida, Figura 120, claramente superiores na argamassa de cal 

hidráulica. A análise da Figura 117, permite verificar que os provetes de argamassa de cimento não 

atingiram o máximo teor em água ao fim de 72 horas, enquanto a absorção da argamassa de cal 

hidráulica a absorção estabilizou ao final de 6 horas. 

De seguida indica-se o coeficiente de capilaridade obtido nas duas composições, nos provetes com 

28 dias de idade, que corresponde ao declive inicial das curvas de absorção, Figura 119. 
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Figura 118 - Coeficiente de capilaridade aos 

28 dias de idade 

Figura 119 - Traçado do coeficiente de capilaridade sobre 
o desenvolvimento do gráfico de capilaridade 

 
 

A Figura 120 e a Tabela 24 apresentam a altura de ascensão de água registada ao fim de 3h do 

ensaio de absorção de água por capilaridade. 

 

 
Figura 120 – Absorção de água por capilaridade 

(28 dias). Franja capilar ao fim de 3 horas 

Tabela 24 – Absorção de água por capilaridade (28 
dias). Franja capilar ao fim de 3 horas 

Argamassa
Franja 

[mm] 

Cimento 49,5 

Cal 
Hidráulica 111,3 

 

 

 

 

Como é possível verificar na Figura 120, os provetes de argamassa de cal hidráulica apresentam uma 

maior franja capilar, sendo este resultado previsível, dada que a absorção capilar é bastante superior 

na argamassa de cal hidráulica face à registada pela argamassa de cimento. 

 

4.5.3 Determinação do Teor de Água às 48 Horas 
 

O ensaio de determinação do teor em água às 48 horas foi obtido ensaiando 3 provetes para cada 

idade. A Figura 121 e a Tabela 25 apresentam o valor médio dos resultados obtidos para ambas as 

argamassas aos 28 dias de idade. 
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Figura 121 – Teor em água às 48 horas (28 dias) 

Tabela 25 – Teor em água às 48 horas (28 dias) 

Idade 
Cimento Cal 

Hidráulica 
W48h W48h 

[dias] [%] [%] 
28 8,2 11,9 

28 8,0 12,0 

28 8,0 11,6 
 

 

 

Foi possível verificar que a argamassa de cal hidráulica absorve mais 4% de água que a argamassa 

de cimento. Este resultado é coerente com os obtidos no ensaio de absorção capilar, onde a 

argamassa de cal hidráulica revelou um coeficiente de absorção de água superior ao da argamassa 

de cimento. 

 

4.5.4 Ensaio de Retracção em Cantoneira 
 

Para cada uma das formulações de argamassa foi preparada uma cantoneira, que foi observada e 

analisada regularmente durante o estudo com o objectivo de avaliar a eventual ocorrência de 

retracção e desenvolvimento de fissuração. 

A montagem efectuada não foi muito bem sucedida, dado que ocorreu o destacamento das 

argamassas junto às extremidades das cantoneiras, facto que limitou o desenvolvimento de 

fissuração. 
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Figura 122 - Argamassa de cal hidráulica – Zona central da calha. Presença de fendas na interface 
calha/argamassa 

   
Figura 123 – Argamassa de cal hidráulica – Pormenor do bordo (esquerda) e da zona central (direita). 

Destacamento da argamassa 
 

 
Figura 124 – Argamassa de cimento – Zona central da calha 

 
Figura 125 – Argamassa de cimento – 

Pormenor do bordo da calha 

 
Figura 126 - Argamassa de cimento - Pormenor do centro da 

calha 
 

Como é possível observar nas Figura 124 e Figura 126, a ocorrência de fissuração limitou-se às 

interfaces junto às cantoneiras, Figura 125. 

 

Mesmo não tendo ocorrido fissuração no interior dos provetes, foi possível observar que a retracção 

na argamassa de cal hidráulica foi superior, resultado coerente com os ensaios de retracção, devido 

ao facto de ter sido nesta argamassa que se registou o maior afastamento entre a argamassa e a 

cantoneira. 

 



  
 

61 
 

A informação relativa à retracção das argamassas pode ser incrementada através desta metodologia, 

caso as calhas venham a possuir um parafuso nas extremidades. Estes parafusos permitirão 

incrementar a aderência da argamassa ao topo das calhas, provocando o aparecimento de fissuras 

na argamassa e não na interface calha/argamassa. 

Refira-se que este ensaio permite observar de uma forma simples e qualitativamente a tendência das 

argamassas para fendilhar por retracção. 

 

4.5.5 Ensaio de Absorção de Água Sob Baixa Pressão – Método do 
Cachimbo 

 

A absorção de água sob baixa pressão permite avaliar a maior ou a menor capacidade que um 

material tem de absorver água no seu interior. 

Para cada idade e formulação, foram efectuados 3 ensaios. Uma causa de erro muito comum é 

quando o cachimbo “baba”, ou seja, quando a massa vedante, que fica entre o cachimbo e o material, 

não está estanque, permitindo a passagem de água, esta situação só foi verificada uma vez. Este 

problema pode ser observado na Figura 127. 

 
Figura 127 – Ensaio de absorção de água pelo método do cachimbo inválido 

 

 
Figura 128 – Argamassa de cimento (28 dias). 

Absorção de água sob baixa pressão 
Figura 129 - Argamassa de cal hidráulica (28 dias). 

Absorção de água sob baixa pressão 
 

A análise das figuras 149 e 150 permite verificar as diferenças registadas pelas 2 formulações em 

termos de características de absorção de água. A absorção da argamassa de cimento pode ser 
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ajustada através de uma recta, com um R²=0,9, enquanto a de argamassa de cal hidráulica se 

aproxima melhor através de uma linha polinomial de segundo grau, onde o R²=0,99. 

As características de absorção obtidas confirmam a maior capacidade de absorção da argamassa de 

cal hidráulica face à argamassa de cimento. 

 

4.5.6 Ensaio do Esclerómetro Pendular 
 

A avaliação da resistência mecânica das argamassas aplicadas como camada de revestimento de 

tijolo foi efectuada de forma indirecta por recurso ao esclerómetro pendular. Os resultados obtidos 

correspondentes aos 28 dias de idade, são apresentados na Figura 130 e na Tabela 26 e 

correspondem ao valor médio de 5 determinações efectuadas em cada provete. 

Cada determinação foi realizada numa zona diferente do provete, evitando que o novo ensaio seja 

influenciado pelo anterior. 

 
Figura 130 – Ressalto do ensaio de esclerómetro 

pendular (28 dias). 

Tabela 26 – Ressalto do ensaio de 
esclerómetro pendular (28 dias). 

Argamassa Ressalto Desvio 
Padrão 

Cimento 60,2 11,0 

Cal 
Hidráulica 25,0 9,7 

 

 

 

A maior resistência mecânica da argamassa de cimento justificou a obtenção dos valores mais 

elevados para o ressalto obtido com o esclerómetro pendular nesta argamassa face aos registados 

na argamassa de cal hidráulica. 

Este resultado é conforme com o que foi observado no ensaio de compressão e de flexão e na 

velocidade de propagação de ultra-sons. 

 

4.5.7 Fissuração observada nas argamassas aplicadas como camadas de 
revestimento nos Tijolos 

 

Conforme se ilustra na Figura 131, verificou-se o desenvolvimento de fissuração nas camadas de 

argamassa de cal hidráulica aplicadas em dois tijolos. Note-se que não se registou fissuração na 

argamassa de cimento 
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Figura 131 – Argamassa de cal hidráulica. Mapeamento da fissuração presente na argamassa aplicada 

como camada de revestimento de tijolo 
 

As fendas que surgiram no revestimento do tijolo com argamassa de cal hidráulica, vem de encontro 

com os resultados obtidos quer no ensaio de retracção quer no da cantoneira, onde a cal hidráulica 

revelou uma maior retracção do que o cimento. 
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4.6 Análise comparativa das características das argamassas avaliadas em 
provetes prismáticos e como camada de revestimento de tijolos 
cerâmicos 

 

A Figura 132 e a Tabela 27 apresentam os valores da velocidade de propagação de ultra-sons 

obtidos, para ambas as argamassas, em provetes prismáticos, e nas argamassas aplicadas como 

camada de revestimento e tijolos cerâmicos, aos 28 dias de idade. 

 
Figura 132 – Velocidade de propagação dos ultra-
sons em provetes prismáticos e em revestimento 

de tijolo 

Tabela 27 - Velocidade de propagação dos ultra-
sons em provetes prismáticos e em revestimento 

de tijolo 

Argamassa Provete 
Média B - A 
[m/s] [m/s] 

Cimento 
Prismático (A) 3460 

740 
Reves. Tijolo (B) 4200 

Cal 
hidráulica 

Prismático (A) 1740 
420 

Reves. Tijolo (B) 2160 

 

 

 

Como é possível verificar na Figura 132, as velocidades de propagação dos ultra-sons, apresentam 

uma grande diferença entre os provetes prismáticos e os revestimentos de tijolos. Na argamassa de 

cimento esta diferença é bastante maior que na argamassa de cal hidráulica. Verificou-se ainda que 

as velocidades nos provetes prismáticos são superiores às obtidas nos de revestimentos dos tijolos, 

na argamassa de cimento. Este resultado pode ser justificado pelo facto da velocidade de 

propagação dos ultra-sons estar a ser influenciada pelo tijolo que é um material mais poroso. Na 

argamassa de cal hidráulica sucede o contrário, ou seja, a velocidade de propagação dos ultra-sons 

nos provetes prismáticos é inferiores à obtida nos revestimentos dos tijolos. 

 

A Tabela 28 compara as características de absorção de água das duas argamassas estudadas, aos 

28 dias, quando avaliada em provetes prismáticos e como camada de revestimento de tijolos 

cerâmicos, respectivamente através da absorção de água por capilaridade e da absorção de água 

pelo método do cachimbo. 
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Tabela 28 - Comparação entre a absorção de água no 
provete prismático e no provete de revestimento de 

tijolo aos 28 dias de idade 

Argamassa Provete 
Coeficiente de Capilaridade 

[g/mm²/√s] 

Cimento 
Prismático 5,93E-05 

Reves. Tijolo 9,30E-05 

Cal Hidráulica 
Prismático 2,15E-04 

Reves. Tijolo 3,10E-05 

 

Salienta-se ainda que a tendência dos resultados dos dois tipos de ensaio é semelhante, isto é, a 

argamassa que apresenta um melhor comportamento num ensaio também revela uma melhor 

prestação no outro ensaio, e vice-versa. 

É preciso ter em atenção que o cachimbo não corresponde a um fenómeno puro de absorção de 

água por capilaridade. 

 

5 Evolução do Desempenho no Tempo das Argamassas Estudadas 
 

5.1 Introdução 
 

Neste capítulo apresenta-se uma análise da evolução do desempenho das argamassas ao longo do 

tempo. Este estudo foi baseado na avaliação das características das argamassas a diversas idades, 

tendo em geral, sido realizados aos 3, 7, 14, 21, 28, 60 e 90 dias. 

 

5.2 Evolução no Tempo das Características Mecânicas 
 

5.2.1 Resistência à Flexão 
 

Para cada idade, a resistência à flexão foi avaliada em 6 provetes prismáticos. Para ambas as 

argamassas a resistência foi avaliada aos 3, 7, 14, 21, 28, 60 dias. A resistência da argamassa de 

cimento foi também avaliada aos 90 dias de idade. 
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Figura 133 – Evolução no tempo da resistência à flexão 

Tabela 29 - Evolução no tempo da resistência 
à flexão 

Idade Argamassa de 
Cimento 

Argamassa de 
Cal Hidráulica 

[dias] 
[MPa] [MPa] 

Média Desvio 
Padrão Média Desvio 

Padrão 

3 2,6 0,18 0,3 0,05 

7 4,5 0,10 0,6 0,06 

14 4,5 0,33 0,5 0,16 

21 4,4 0,24 0,4 0,08 

28 4,5 0,31 0,3 0,11 

60 4,4 0,38 0,4 0,10 

90 4,4 0,40 - - 
 

 

Como é possível observar pelos resultados acima apresentados, a evolução da resistência à flexão 

de ambas as argamassas é semelhante, sendo a resistência da argamassa de cimento superior à da 

argamassa de cal hidráulica. Aos 60 dias de idade, a resistência à flexão da argamassa de cimento 

foi mais de 12 vezes superior à da argamassa de cal. 

Em termos de evolução no tempo, a resistência de ambas as argamassas praticamente estabiliza ao 

fim de 7 dias de idade. 

 

5.2.2 Resistência à Compressão 
 

Foram efectuados ensaios de compressão nas seguintes idades: 3, 7, 14, 21, 28, 60 e 90 dias de 

idade. Cada um dos valore indicados seguidamente correspondem à média de 12 resultados. 

Figura 134 - Evolução no tempo da resistência à 
compressão 

Tabela 30 – Evolução no tempo da 
resistência à compressão 

Idade Argamassa de 
Cimento 

Argamassa de 
Cal Hidráulica 

[dias] 
[MPa] [MPa] 

Média Desvio 
Padrão Média Desvio 

Padrão 
3 14,6 0,67 1,3 0,08 

7 21,3 0,39 2,7 0,08 

14 19,4 1,37 2,1 0,10 

21 19.0 0,67 1,9 0,17 

28 18,8 0,57 2,0 0,08 

60 20,5 1,38 2,0 0,10 

90 21,9 0,56 - - 
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 Da análise de resultados verifica-se que a argamassa de cimento apresenta maior resistência à 

compressão, do que a argamassa de cal hidráulica. 

Em ambas as argamassas verificou-se que os valores mais elevados de resistencia à compressão 

foram registados aos 7 dias de idade.Com o objectivo de confirmar este comportamento, procedeu-se 

à repetição da avaliação da resistência mecânica aos 7 dias de idade para ambas as argamassas. No 

entanto, a resistência previamente obtida manteve-se constante, o que leva a querer que este 

fenómeno não resultou nem de um erro de produção, nem duma deficiente realização do ensaio. 

Julga-se que seria necessário repetir todos os ensaios também nas outras idades para que se 

pudesse esclarecer esta questão. 

 

5.2.3 Velocidade de Propagação de Ultra-sons 
 

Como já foi referido o ensaio de ultra-sons foi efectuado nos provetes utilizados no ensaio de flexão. 

Assim, para cada idade, foram efectuados ensaios em 6 provetes de cada tipo de argamassa. 

Na figura seguinte apresenta-se a evolução ao longo do tempo da velocidade de propagação dos 

ultra-sons. Os valores indicados correspondem à média dos resultados obtidos em cada conjunto de 

6 provetes. 

 
Figura 135 – Evolução no tempo da velocidade de propagação dos ultra-sons 

 

A velocidade de propagação registada na argamassa de cimento foi bastante superior à obtida na 

argamassa de cal hidráulica. 

Refira-se também que, de forma semelhante ao ocorrido na avaliação da resistência mecânica, 

particularmente no que se refere à flexão, o maior valor de velocidade de propagação de ultra-sons 

registado foi para os 7 dias de idade, para ambas as argamassas. 
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Figura 136 – Análise comparativa da evolução da velocidade de propagação de ultra-som e da resistência 

à compressão 
 

Como é possível verificar na Figura 136, observa-se que o andamento da curva da velocidade de 

propagação dos ultra-sons e da resistência à compressão é semelhante, quer para a argamassa de 

cimento quer para a argamassa de cal hidráulica. Isto vem a confirmar que a correlação entre a 

velocidade de propagação de ultra-sons e a resistência à compressão das argamassas é significativa. 

Esta correlação é analisada em 0. 

Seguidamente apresenta-se a evolução da velocidade de propagação dos ultra-sons nos 

revestimentos de argamassa de cimento aplicados nos tijolos. 

 
Figura 137 – Argamassa de cimento aplicada como camada de revestimento. Evolução da velocidade de 

propagação de ultra-sons (7, 14 e 28 dias). 
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Neste gráfico representam-se as rectas de regressão, correspondendo o seu declive à velocidade de 

propagação. Na argamassa de cimento verificou-se que a velocidade de propagação aumenta e que 

o coeficiente de correlação diminui com a idade. 

 

Na Figura 138 apresenta-se a relação entre o tempo de propagação e a distância, obtida a várias 

idades nas argamassas de cal hidráulica aplicadas nos tijolos. 

 
Figura 138 - Argamassa de cal hidráulica aplicada como camada de revestimento. Evolução da 

velocidade de propagação de ultra-sons (7, 14 e 28 dias). 
 

No gráfico anterior observa-se que na argamassa de cal hidráulica velocidade de propagação vai 

diminuindo à medida que a sua idade vai aumentando, e que os coeficientes de correlação mantêm-

se relativamente constante. 

 

Na tabela seguinte resumem-se os valores das velocidades de propagação, em função da idade para 

os dois tipos de argamassas, indicando também o coeficiente de correlação. 

 
Tabela 31 - Velocidade de propagação em função da idade e do tipo de argamassa 

Idade 
Argamassa de Cimento Argamassa de Cal hidráulica 

Velocidade de 
Propagação Coeficiente 

de correlação

Velocidade de 
Propagação Coeficiente de 

correlação 
Dias [m/s] [m/s] 

7 2320 0,905 2240 0,986 
14 2540 0,854 1910 0,989 
28 4200 0,689 2160 0,961 
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5.3 Evolução no Tempo das Características Físicas 
 

5.3.1 Ensaio de Retracção 
 
A retracção foi avaliada às mesmas idades dos ensaios de compressão, flexão e de ultra-sons: 3, 7, 

14, 21, 28 e 60 dias de idade. 

 
Figura 139 - Retracção e variação de massa da argamassa de cimento e de cal hidráulica com o valor 

máximo e mínimo em barras de erro 
 

Os valores indicados no gráfico correspondem à média dos resultados obtidos em 3 provetes. Em 

cada ponto representado no gráfico, indicam-se as barras de erro correspondentes ao máximo e ao 

mínimo valor resultante. 

Verifica-se que a argamassa de cal hidráulica apresenta uma retracção superior à da argamassa de 

cimento. Este resultado não era esperado, visto que a argamassa de cal é utilizada em obra com o 

intuito de evitar ou reduzir a retracção. Salienta-se que esta conclusão foi confirmada pelo ensaio de 

retracção na calha e pelo aparecimento de fendas aquando da produção dos provetes de tijolos. 

Esta retracção pode ser explicada pela maior relação água/ligante da argamassa de cal hidráulica. 

 
Tabela 32 - Dosagem dos ligantes e da água com a relação água/ligante 

Argamassa 
Dosagem 
de ligante

Dosagem 
de água Relação 

água/ligante
[g/dm³] [g/dm³] 

Cimento 410 246 0,60 

Cal 
Hidráulica 376 282 0,75 
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5.3.2 Determinação da Absorção de Água por Capilaridade 
 

No gráfico seguinte apresentam-se os resultados da absorção capilar efectuada nas duas 

argamassas estudadas. Os ensaios foram realizados nas seguintes idades: 7, 14 e 28 dias. 

Cada valor indicado corresponde à média dos resultados obtidos em 3 provetes. 

 
Figura 140 – Absorção capilar em todas as idades 

 

Verifica-se que a absorção dos provetes de cal hidráulica estabiliza ao fim de 8 horas, em média com 

um valor de 0,39 [g/mm²]. Por outro lado a absorção dos provetes de cimento não estabilizou durante 

o tempo que decorreu o ensaio, que foi o de 3 dias. 

Com base nestes resultados é possível obter o coeficiente de capilaridade, que corresponde ao 

declive da recta tangente à curva na zona inicial. Os coeficientes de capilaridade obtidos ao longo do 

tempo podem ser observados de seguida. 

 

Na Figura 141 apresentam-se os valores dos coeficientes de capilaridades obtidos aos 7, 14 e 28 

dias de idade nos dois tipos de argamassa. Na Figura 142 representa-se a absorção de água por 

unidade de superfície registada às 2 argamassas estudadas ao fim de 24 horas de absorção de água 

por capilaridade. 
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Figura 141 – Valor médio do coeficiente de 
capilaridade [g/mm²/√s] aos 7, 14 e 28 dias de 

idade 
Figura 142 – Variação de massa aos 7, 14 e 28 dias 

de idade 
 

Tabela 33 - Coeficiente de capilaridade e variação da massa no fim do ensaio 
Coeficiente de Capilaridade ΔM/S (24h) [g/mm²] [g/mm²/√s] 

Idade [dias] 7 14 28 7 14 28 

Cimento 5,83E-05 6,69E-05 5,93E-05 0,016 0,018 0,016 

Cal Hidráulica 2,15E-04 2,05E-04 2,15E-04 0,039 0,039 0,038 

 

Da análise dos gráficos acima apresentados constata-se que a argamassa de cal hidráulica possui 

uma maior capacidade de absorção que a argamassa de cimento. Verifica-se também, que a idade 

do provete não influencia de forma significativa a capilaridade de absorção das argamassas. 

Note-se que, ao fim de 24 horas de absorção de água por capilaridade, a absorção da argamassa de 

cal hidráulica já está estabilizada, enquanto na argamassa de cimento tal não ocorre. 

 

5.3.3 Determinação do Teor de Água às 48 Horas 
 

Na Figura 143 apresentam-se os valores do teor em água às 48 horas obtidos em provetes dos dois 

tipos de argamassa com 7, 14 e 28 dias de idade. 
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Figura 143 - Variação da absorção de água às 48 horas em ambas as argamassas, ao longo da idade 

 

Verifica-se que o resultado do ensaio de absorção de água às 48 horas não apresenta uma variação 

significativa com a idade do provete, quer na argamassa de cimento quer na argamassa de cal 

hidráulica. 

 

5.3.4 Ensaio de Absorção de Água Sob Baixa Pressão – Método do 
Cachimbo 

 

Apresentam-se seguidamente os resultados da absorção de água sob baixa pressão obtidos aos 7, 

14 e 28 dias de idade, em ambas as argamassas. Em cada idade foram efectuados 3 ensaios nas 

argamassas aplicadas como camadas de revestimento dos tijolos. Cada um dos ensaios foi 

efectuado numa zona diferente, de modo a evitar eventuais influências do ensaio anterior no ensaio 

seguinte. 
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Figura 144 - Gráfico com a absorção de água sob baixa pressão para a argamassa de cimento 

 

A absorção da argamassa de cimento, Figura 144, revelou tendência para ser incrementada com a 

idade da argamassa. Este comportamento não foi tão evidente na argamassa de cal hidráulica, 

Figura 145. 

 

 
Figura 145 - Gráfico com a absorção de água sob baixa pressão para a argamassa de cal hidráulica 
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Figura 146 – Teor de humidade das argamassas 

aplicadas em tijolos 

Tabela 34 – Teor de humidade das argamassas 
aplicadas em tijolos 

Argamassa 
Idades [dias] 

7 14 28 

Cimento 65% 70% 52% 

Cal 
Hidráulica 65% 28% 0% 

 
 

 

5.3.5 Ensaio do Esclerómetro Pendular 
 

No gráfico da Figura 147 apresentam-se os resultados do ensaio de esclerómetro pendular, 

determinados, para ambas as argamassas em estudo, aos 7, 14, 28 dias de idade. Os valores 

apresentados na Figura 147 correspondem a valores médios ± desvio-padrãos. 

 
Figura 147 - Evolução do ressalto obtido como o esclerómetro pendular 

 
A análise da Figura 147 aponta para valores e variações da dureza superficial mais significativos na 

argamassa de cimento, bem como reduzida variação no tempo da dureza superficial avaliada na 

argamassa de cal hidráulica 
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5.4 Principais Correlações Estabelecidas entre as Características das 
Argamassas 

 

Procurou-se analisar e avaliar a existência de correlações entre os diversos ensaios efectuados. 

Se existirem, estas correlações são úteis para se poder avaliar uma determinada característica a 

partir duma outra propriedade. Por exemplo, estimar a resistência à compressão ou à flexão, obtida 

num ensaio destrutivo, a partir dum ensaio não destrutivo, de que é exemplo a velocidade de 

propagação de o ultra-sons, ou esclerómetro pendular. 

No gráfico seguinte representam-se os resultados do esclerómetro pendular em função da resistência 

à compressão, indicando-se a recta de aproximação obtida por regressão linear. 

Figura 148 - Correlação obtida entre o ensaio 
não destrutivo do esclerómetro pendular e o 

ensaio destrutivo de compressão 

Tabela 35 - Resultados do esclerómetro pendular e a 
média da resistência à compressão para todas as 

idades ensaiadas 

Argamassa 
Idade 

7 14 28 

Cimento 
Compressão 

[MPa] 21,3 19,4 18,8 

Ressalto 54 36 60 

Cal 
Hidráulica

Compressão 
[MPa] 2,7 2,1 2,0 

Ressalto 27 27 25 
 

 

Como é possível observar nos resultados apresentados, à medida que a resistência aumenta o 

ressalto também aumenta, podendo concluir-se que existe alguma correlação entre ambos. O gráfico 

utilizado para obter a tendência foi uma recta linear, tendo-se obtido um coeficiente de correlação 

igual a 0,7, esta recta linear não se inicia no ponto (0,0), porque a argamassa em questão, pode ser 

bastante branda no limite, não se obtendo nenhum ressalto, mas possuindo resistência à 

compressão. 

 

Apresenta-se de seguida a correlação entre a velocidade de propagação dos ultra-sons com a 

resistência de compressão e de flexão. Refira-se que os ensaios mecânicos de flexão e de 

compressão foram sempre precedidos da medição da velocidade de propagação dos ultra-sons. 
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Figura 149 - Correlação entre a tensão de rotura de flexão e os ultra-sons 

 

Apesar da aproximação não ser muito elevada, é possível verificar que existe uma relação entre a 

velocidade de propagação dos ultra-sons, com a resistência à flexão. À medida que a velocidade de 

propagação aumenta, aumenta igualmente a resistência mecânica. Este facto pode ser observado 

quer na argamassa de cimento, quer na argamassa de cal hidráulica. 

 

Figura 150 - Correlação entre a tensão de rotura de compressão e os ultra-sons 
 

O mesmo que se verifica para a flexão também se observa para a resistência à compressão. É 

possível detectar uma boa relação entre a velocidade de propagação dos ultra-sons e a resistência à 

compressão, sendo esta mais evidente na argamassa de cal hidráulica do que na argamassa de 

cimento. 
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6 Conclusões 
 

Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões do trabalho desenvolvido. Ao longo dos 

capítulos foram já apresentadas conclusões dos resultados obtidos. 

 

6.1 Conclusões 
 

Com o desenvolvimento do presente trabalho, teve-se como principal objectivo a caracterização de 

duas composições de argamassa, uma de cimento e outra de cal hidráulica, com um traço volúmico 

usualmente utilizado na construção. Os ligantes utilizados, foram adquiridos no mercado sendo 

fornecidos em saco. Para este trabalho foram utilizados agregados e ligantes correntes, que foram 

obtidos com alguma facilidade. O cimento utilizado foi do tipo CEM II/B-L 32,5N da Secil e a cal 

hidráulica utilizada foi a NHL5, da SECIL Martingança. 

O trabalho iniciou-se em Dezembro de 2006, com a pesquisa bibliográfica e obtenção dos agregados 

e ligantes. A programação dos ensaios das argamassas foi efectuada em Fevereiro de 2007 tendo os 

ensaios sido realizados de Março a Agosto de 2007. A redacção do trabalho foi iniciada em Maio de 

2007 e finalizada em Setembro de 2007. 

 

Como se apresenta em §4.3.2 a relação água/cimento foi definida de forma a se obter uma 

consistência de 65 a 70% tendo-se adoptado 0,6 e 0,75 para a argamassa de cimento e para a 

argamassa de cal hidráulica, respectivamente. 

O índice de vazios obtido para as argamassas de cimento produzida foi de 8 a5%, respectivamente, 

para a argamassa e cimento e de cal hidráulica. Ambas as argamassas apresentaram uma massa 

volúmica aparente de 2110 kg/m³. 

A argamassa de cimento revelou uma resistência quer à flexão quer à compressão, francamente 

superior à da argamassa de cal hidráulica. 

A argamassa de cimento apresentou-se também uma maior velocidade de propagação de ultra-sons 

que a argamassa de cal hidráulica. Este resultado está em consonância com os resultados dos 

ensaios de flexão e de compressão. É de salientar que o andamento das curvas da evolução da 

resistência à compressão, ao longo do tempo quer da argamassa de cimento quer da de cal 

hidráulica, é semelhante ao dos gráficos da velocidade de propagação dos ultra-sons. 

Os resultados dos ensaios de arrancamento na argamassa de cimento são francamente superiores 

aos obtidos na argamassa de cal hidráulica. Verificou-se que as roturas ocorreram sempre na ligação 

entre a argamassa e o suporte. 

A argamassa de cal hidráulica apresenta maior retracção e maior perda de água que a argamassa de 

cimento. Este resultado pode em parte ser justificado pela relação água/ligante ser superior na 

argamassa de cal hidráulica. 

Em todos os ensaios de absorção, observou-se que a argamassa de cal hidráulica possui uma 

capacidade de absorção de água superior à de argamassa de cimento. 
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Como era esperado, o reboco de argamassa de cimento aplicado no tijolo apresentou um ressalto 

superior ao do reboco de argamassa de cal hidráulica. Este facto justifica-se pela resistência 

mecânica da cal hidráulica ser inferior à do cimento. 

No capítulo 5.4, foi analisada a existência de correlação entre os resultados dos diversos ensaios 

efectuados. 

 

Como já referido, procurou caracterizar-se duas argamassas, uma de cimento e a outra de cal 

hidráulica. Em resumo, verificou-se que a argamassa de cimento possui maior resistência à flexão e à 

compressão. Os ensaios de absorção revelam que as argamassas de cimento apresentam um 

coeficiente de permeabilidade inferior ao da argamassa de cal hidráulica. Nos ensaios de retracção 

efectuados a argamassa de cal hidráulica apresentou valores de retracção superiores aos do 

cimento. 

De uma forma geral verifica-se que o desempenho da argamassa de cimento foi sempre superior ao 

da argamassa de cal hidráulica. 

A avaliação do desempenho relativamente aos aspectos de durabilidade são importantes, no entanto 

não foram estudados, pois necessitam de períodos de ensaio habitualmente longos e deste modo 

não compatíveis com o período para o desenvolvimento da presente dissertação. 
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6.2 Propostas para Desenvolvimento Futuro 
 

Entre as propostas e os temas que se sentiu necessidade de desenvolver, podem referir-se as 

seguintes: 

a) Influência da quantidade de ligante no comportamento da argamassa; 

b) Comparação do desempenho de argamassa de cal aérea com argamassas de cal hidráulica; 

c) Estudo da aderência da argamassa a diversos materiais de suporte; 

d) Estudo da influência da relação água/ligante na retracção das argamassas de cal hidráulica e 

análise comparativa com a argamassa de cimento; 

e) Influencia das adições no comportamento das argamassas de cimento. 
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