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Resumo 

No âmbito das reparações de estruturas de betão, a reparação localizada com 

argamassas de reparação representa um dos métodos de reparação mais utilizados, devido 

sobretudo ao facto de o fabrico e colocação das argamassas de reparação serem iguais aos 

das argamassas convencionais. 

A primeira parte deste trabalho aborda a importância das argamassas de reparação, os 

aspetos relevantes da degradação do betão e enuncia os princípios e métodos de atuação na 

reparação de estruturas de betão armado preconizados na NP EN 1504-9. 

Em seguida, são desenvolvidos os conceitos gerais relativos às argamassas de 

reparação, servindo de base teórica para a sua formulação, abrangendo os materiais 

constituintes a utilizar, bem como a sua importância. Considerou-se ainda que, em qualquer 

reparação a efetuar, nomeadamente estrutural, deve existir a necessidade de compreender as 

repercussões desse problema, analisar as condições da estrutura a reparar e decidir 

convenientemente o tipo de intervenção a prescrever. Como segunda parte deste trabalho, 

surgiu a necessidade de comprovar algumas teorias analíticas, nomeadamente no que se 

refere à necessidade de água na amassadura e a melhor maneira de obter a trabalhabilidade 

desejada para cada relação A/C estabelecida. Para isso, recorreu-se a uma campanha 

experimental, para melhor compreender e ganhar sensibilidade sobre a influência dos 

polímeros e/ou da água na consistência por espalhamento de argamassas cimentícias 

convencionais e de argamassas cimentícias modificadas com polímeros. 

Na terceira parte deste trabalho, procurou-se elaborar um software de apoio à 

formulação de argamassas de reparação, o qual resultou da união de vários fatores, 

nomeadamente: da aglutinação de todos os conhecimentos adquiridos ao longo do trabalho; da 

inclusão dos requisitos normativos em vigor exigidos a uma argamassa de reparação estrutural 

articulados com as exigências de durabilidade para uma vida útil de 50 anos; da avaliação e 

compilação de outros trabalhos desenvolvidos, incorporando os seus resultados na formulação 

de argamassas de reparação; e na pesquisa, sistematização e listagem de produtos existentes 

no mercado nacional, capazes de tornar exequíveis as argamassas prescritas no software 

desenvolvido. Este software corresponde a uma ferramenta técnico-científica a usar na 

prescrição da composição de argamassas de reparação com função estrutural, vocacionada 

sobretudo para os problemas associados à corrosão das armaduras induzida por carbonatação 

e por cloretos. 

Por último, o trabalho desenvolvido permitiu contribuir para aumentar o conhecimento 

sobre as argamassas de reparação e a durabilidade das reparações localizadas usando estas 

argamassas, caracterizando-se por apresentar como resultado final uma aplicação prática 

capaz de permitir concretizar muita informação relevante e comprovar os resultados 

promissores das argamassas cimentícias modificadas com polímeros. 

Palavras-chave: Argamassas de reparação, Composição, Polímeros, Durabilidade 
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Abstract 

Within the scope of the repair of concrete structures, localized repair with repair mortars 

is one of the most used methods of repair, mainly because the manufacture and placement of 

repair mortars are equal to those of the conventional mortars. 

The first part of this discusses the importance of repair mortars, the relevant aspects of 

concrete degradation and sets out the principles and methods of repair reinforced concrete 

structures recommended by NP EN 1504-9. 

Then, the general concepts concerning repair mortars are developed, serving as a 

theoretical basis for their formulation, covering the constituent materials to be used, as well as 

its importance. It was also considered that, in any repair, especially structural, there should be 

the need to understand the repercussions of this problem, analyze the conditions of the 

structure to be repaired and conveniently decide the type of intervention to prescribe.  

As a second part of this work, the need to prove some analytical theories, particularly 

regarding the need to mix water with the repair mortars and the best way to get the desired 

workability for each A/C ratio established. For this an experimental program was used for better 

understanding and increasing the sensibility on the influence of polymers and/or of the water in 

the flow of conventional cement mortars and cement mortars modified with polymers. 

In the third part of this study, it was sought to develop a software to support the 

formulation of repair mortars, which resulted from the union of several factors, such as: the 

assemblage of all knowledge acquired during the work, the inclusion of normative requirements 

in use, required for a structural repair mortar articulated with the demands of durability for a 

lifetime of 50 years; the assessment and collection of other works made in this area by 

incorporating their results in the formulation of repair mortars, and in research, systematization 

and listing of products on the domestic market capable of making the repair mortars, required 

by the software, workable. This software represents a technical-scientific tool to be used to 

prescribe the composition of repair mortars with structural function, especially geared to the 

problems associated with corrosion of reinforcement induced by chlorides and carbonation. 

To conclude, the developed work contributed to increase the knowledge of repair 

mortars and the durability of local repairs using these mortars, being characterized by having as 

final result a practical application capable of materializing much relevant information and 

confirming the promising results of cementitious mortars modified with polymers. 

Key-words: Repair mortars; Formulation; Polymers; Durability 
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1. Introdução  

1.1. Enquadramento do tema 

No âmbito da dissertação de mestrado em Engenharia Militar de Bolonha, o autor 

acedeu à proposta da execução de um estudo, centrado no estabelecimento de modelos 

teóricos de comportamento ou de regras empíricas para definir valores característicos das 

propriedades das argamassas de reparação, e permitir prescrever sistemas de reparação. 

Como consequência do estudo, procurou-se desenvolver uma metodologia automatizada, a 

qual permite a prescrição da composição adequada da argamassa de reparação, para o uso 

pretendido. 

Assim, o que mais motivou o autor a interessar-se pelo assunto foi a forte ligação e 

aplicabilidade do tema ao problema iminente de reabilitar as estruturas de betão armado a 

cargo do Exército. De facto, o Exército tem um elevado património, o qual apresenta 

atualmente sinais visíveis de degradação, carecendo de reparação. Neste sentido, a aplicação 

do estudo proposto neste tema iria contribuir para resolver atual problema do Exército, com 

reduzidos encargos na mão-de-obra especializada, nomeadamente na prescrição dos materiais 

mais adequados a cada situação e capazes de garantir sucesso e durabilidade às 

intervenções. Para além disso, o trabalho a desenvolver vai ao encontro da sustentabilidade da 

construção, por refletir-se na redução dos custos de manutenção e de mão-de-obra durante a 

vida útil das reparações.  

Ainda, o facto de o trabalho permitir otimizar a seleção do material de reparação para o 

fim pretendido, bem como por contabilizar informação relevante relativa à composição 

prescritiva das argamassas de reparação, torna este tema bastante promissor. 

Por outro lado, o autor apreciou a ideia de produzir um trabalho de caracter prático e 

com aplicação das matérias adquiridas, ao longo do curso, nas cadeiras de programação, 

constituindo deste modo um desafio, aspeto que também contribuiu para motivar a escolha do 

tema proposto. 

1.2.  Objetivos da dissertação 

O presente trabalho teve, como objetivo primordial, a elaboração de modelos teóricos de 

comportamento ou de regras empíricas para definir valores característicos das propriedades 

das argamassas de reparação, através de uma metodologia automatizada, a qual permita a 

sua prescrição adequada a cada situação particularizando para as reparações de estruturas de 

betão armado. 

Este trabalho teve como objetivos principais: 

 desenvolver um programa informático (software) que permitirá, aos diversos 

intervenientes do setor da construção civil, avaliar as melhores composições das 

argamassas mais adequadas para uma reparação específica e, deste modo, servir 
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como ferramenta de prevenção de problemas que possam vir a ocorrer durante a 

aplicação ou em serviço. Por outro lado, aumentar a durabilidade das reparações e 

reduzir os custos de manutenção durante a vida útil pretendida; 

 contabilizar na metodologia de cálculo a desenvolver, de uma forma direta ou indireta, 

a extensa informação obtida em estudos de outros autores sobre o desempenho de 

argamassas de reparação, resultado de campanhas experimentais à luz da 

normalização europeia aplicável, o que permitirá contribuir para aumentar o rigor 

técnico na seleção das argamassas de reparação e a implementação de cadernos de 

encargos melhor especificados;  

 efetuar uma pesquisa no mercado nacional sobre os constituintes das argamassas, 

nomeadamente as areias e os polímeros (modificadores cimentícios) de modo a 

complementar o programa e a facilitar ao utilizador a aquisição destes materiais para 

a produção da argamassa prescrita; 

 listar resumidamente  as argamassas de reparação prontas, pré-misturadas, 

existentes no mercado nacional que sejam possíveis de aplicar para cada situação, 

de modo a concretizar o resultado do software, e permitir também ao utilizador optar 

por fabricar e/ou comprar e/ou simplesmente tomar conhecimento da argamassa 

prescrita; 

 realizar pequenas campanhas experimentais com argamassas para complementar as 

bases teóricas e os pressupostos do programa a desenvolver. Refira-se que o 

presente trabalho não deverá exigir uma campanha experimental extensa, pois o que 

se pretenderá é aplicar as “mais valias” de outros trabalhos experimentais já 

realizados nesta área e deste modo tentar aplicá-los em benefício de trabalhos 

futuros, neste caso a realizar no Exército, relativamente à seleção de materiais e à 

melhoria na implementação de cadernos de encargos; 

 aprofundar os conhecimentos do autor na área do trabalho experimental de 

laboratório, com a preparação de amostras para ensaio e a realização dos ensaios 

laboratoriais, a avaliação da influência das condições ambientais e do estado de 

calibração dos equipamentos, bem como ainda a interpretação e análise crítica dos 

resultados obtidos. 

Pretende-se assim desenvolver um software específico com a particularidade de 

contemplar uma vasta quantidade de informação relativa ao desempenho das argamassas de 

reparação e cujo output permite comprovar essa informação e/ou servir para melhorá-la com 

base nas intervenções realizadas.  

O facto de praticamente não se encontrarem, com facilidade, programas disponíveis 

relativos à formulação de argamassas, mesmo a nível internacional, faz com que este 

programa tenha um carácter inovador. Por outro lado, face aos escassos programas nesta área 

(por exemplo o MixSim [1]), pretendeu-se que este software tivesse por base uma estrutura 

visual simples, de fácil interação, da qual se possa extrair outputs interessantes e úteis. Deste 

modo será possível contribuir com uma nova ferramenta para a prescrição de sistemas de 
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reparação de estruturas de betão armado, de fácil acesso e utilização, adequada ao mercado 

nacional e de acordo com a normalização em vigor. 

Este trabalho insere-se no projeto de investigação científica e desenvolvimento 

tecnológico no domínio da Engenharia Civil e Minas PTDC/ECM/101810/2008 denominado 

“Argamassas Cimentícias Modificadas com Polímeros para Reparação de Estruturas de Betão 

Armado”, sendo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e o Instituto de Engenharia 

de Estruturas, Território e Construção (ICIST) as unidades de investigação. 

O trabalho a desenvolver neste projeto pretende, por um lado, dar continuidade ao 

estudo de investigação na área da atuação dos polímeros nas argamassas cimentícias tendo 

em vista a sua utilização na reparação de estruturas de betão armado e, por outro, contribuir 

para que o conhecimento adquirido no decorrer deste projeto seja utilizado na melhoria dos 

cadernos de encargos, na execução de obras de reparação e que possa incentivar a produção 

nacional das argamassas cimentícias modificadas com polímeros.  

No final deste trabalho, pretende-se deixar algumas propostas de desenvolvimentos 

futuros sobre aspetos de melhoramento do software desenvolvido. 

1.3. Estrutura e organização do trabalho      

Este trabalho está organizado em cinco capítulos e quatro anexos. 

No capítulo 1 é efetuado o enquadramento do tema, descrevem-se os objetivos do 

estudo e expõe-se a organização do trabalho. 

O capítulo 2 aborda a degradação do betão armado, enuncia os princípios e meios para 

atuar nos mecanismos de degradação do betão e os métodos para concretizar essa ação, 

preconizados na norma europeia NP EN 1504-9, sendo abordadas as argamassas como um 

produto utilizado no método de reparação de estruturas por substituição do betão. 

No capítulo 3, inicia-se a apresentação da campanha experimental deste estudo com a 

identificação e seleção dos diversos materiais utilizados no fabrico das argamassas cimentícias 

modificadas com polímeros (PCMs) e argamassas cimentícias (CMs), seguida da apresentação 

dos parâmetros de base adotados para a composição das argamassas a estudar, com o 

resumo das metodologias de ensaio usadas na caracterização das argamassas e, por último, 

apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios. 

O capítulo 4 apresenta o software desenvolvido, bem como a maneira de introduzir os 

dados corretamente e o modo como esses dados serão interpretados pelo software. 

No capítulo 5, sintetizam-se as conclusões do trabalho, sugerem-se alguns 

desenvolvimentos futuros e analisa-se o grau de cumprimento dos objetivos do estudo. 

No anexo A é apresentada a ficha técnica da areia utilizada na campanha experimental; 

no anexo B é apresentado o conteúdo da janela de conselhos para uma aplicação correta e 

segura da argamassa de reparação de estruturas de betão, bem como uma lista de produtos e 

seus fabricantes a utilizar na reparação das mesmas; no anexo C são apresentadas tabelas de 

resultados das argamassas com o seu respetivo aspeto, no anexo D encontra-se ilustrado um 

exemplo de um caso possível, resolvido através do programa informático.  



4 
 

  

Página em branco 



 

5 
 

2. Estado do Conhecimento         

2.1. Introdução 

Atualmente, as reparações estruturais são uma realidade constante nas empreitadas de 

construção nacionais, resultado do envelhecimento da estrutura ou de deficiências nesta ou 

ainda da má qualidade na execução. São várias as causas de insucessos observados em 

obras de reparação e em reparações localizadas. 

A utilização de argamassas na construção teve o seu início em civilizações primitivas, 

tais como a Nevali Cori, na Turquia (10.000 a.C.) e têm um vastíssimo leque de utilizações e 

materiais constituintes. Uma argamassa consiste na mistura de agregados finos (areias com 

um diâmetro inferior a 4 mm), um ou mais materiais aglomerantes, os quais podem ser de 

natureza orgânica ou inorgânica, água e adicionalmente poderá ainda conter adições, 

adjuvantes e fibras. 

Facilmente se reconhece o papel que as argamassas desempenharam desde a 

antiguidade, nomeadamente no campo da reparação e reabilitação das construções. 

Com o aparecimento do betão armado e a sua utilização exponencial nos primeiros anos 

do início da sua existência, resultante da sua capacidade de ser moldado e das suas 

características resistentes, fizeram do betão armado uma boa solução estrutural. Contudo, a 

grande euforia na sua utilização e a falta de recursos para se compreender convenientemente 

o seu desempenho levou a que as estruturas do betão armado tenham vindo a sofrer 

degradações de diferentes origens. Consequentemente, hoje em dia, a experiência e a 

evolução do conhecimento permitem projetar convenientemente as estruturas em betão 

armado, embora estas continuem a necessitar de ser reparadas. 

Considera-se que a degradação das estruturas resulta, essencialmente, devido a duas 

situações: nas estruturas que estão a atingir o período de vida para o qual foram 

dimensionadas, com sinais visíveis do seu envelhecimento; estruturas que apresentam uma 

deterioração precoce. 

Mediante o grau de importância da estrutura, assim se prescrevem os diferentes 

sistemas de reparações a desenvolver, que dependem de fatores de ordem económica, social 

e ecológica. 

A reparação pode ser associada a outros temas de extrema importância, sobretudo, 

caso se dê avanço aos planos de reabilitação urbana, esta será geradora de emprego, 

potenciará o aumento da eficiência energética, das condições de vida e do próprio turismo. 

Nesse contexto, o Engº Nunes Correia, Ex-Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território 

e do Desenvolvimento Regional, descreveu assim a importância da reabilitação urbana:  

"A urgência da reabilitação urbana é hoje consensual em Portugal. Por um lado, a 

degradação física dos edifícios traduz-se em condições de conforto e de habitabilidade 

inaceitáveis para os ocupantes, muitas vezes famílias ou indivíduos que pertencem a 

segmentos vulneráveis da nossa sociedade. Por outro lado, a degradação do edificado afeta a 
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qualidade do tecido urbano, influenciando negativamente a imagem, a vitalidade, a 

competitividade e a atratividade das nossas cidades.  

Essa degradação, de um modo geral concentrada nos bairros mais antigos das cidades, 

é um entrave à urgente necessidade de evoluirmos para cidades mais compactas, mais 

funcionais e energeticamente mais eficientes, em que as edificações e as zonas mais antigas 

sejam encaradas como património que se impõe preservar e transmitir às gerações futuras.  

Mas para além de todas estas boas razões, a reabilitação urbana é também uma 

atividade significativamente geradora de emprego, forte dinamizadora da economia e com 

elevadíssimos valores de incorporação nacional, proporcionando simultaneamente um 

desenvolvimento de novas competências viradas para o futuro, nomeadamente nas áreas da 

eficiência energética ou da construção sustentável" [2]. 

No caso das estruturas de betão, elas estão presentes em varias estruturas urbanas, 

nomeadamente polidesportivos, viadutos, muros e paredes de contenção, centros comerciais, 

entre outros e ainda estão presentes noutros tipos de ambientes extra urbanos. 

É importante investir, tal como disse o Eng.º Nunes Correia, na investigação, virada para 

o aprimorar da eficiência na escolha dos materiais e métodos de reparação, e ainda, virada 

para o futuro, como uma maior eficiência energética e/ou construção sustentável. 

Atualmente, quem se interesse pelo tema depara-se, no mercado nacional, com uma 

enorme diversidade de produtos e sistemas para a reparação do betão e a seleção do material 

de reparação mais adequado para o fim pretendido torna-se uma tarefa de difícil resolução, 

pois a informação técnica dos produtos fornecida pelos fabricantes é, em geral, incipiente, 

sendo fundamentalmente qualitativa. 

2.2. Deterioração de estruturas de betão armado 

2.2.1. Avaliação de defeitos e suas causas 

 

Deve ser conduzida uma avaliação dos defeitos e das suas causas (Figura 1) e da 

capacidade da estrutura de betão para desempenhar a sua função, segundo a NP EN 1504-9, 

sendo esta 1ª etapa fundamental e transversal a todas as estruturas para que não se cometam 

erros inerentes a uma má compreensão do problema. 

O processo de avaliação da estrutura deve incluir pelo menos o seguinte: 

a) o estado visível da estrutura de betão existente; 

b) os ensaios que permitam determinar o estado do betão e das armaduras; 

c) a conceção original do projeto; 

d) o ambiente, incluindo a exposição à contaminação; 

e) a história da estrutura de betão, incluindo a da exposição ambiental; 

f) as condições de utilização (p. ex., carga ou outras ações);  

g) os  requisitos para utilizações futuras. 
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2.2.2. Princípios e métodos de proteção e reparação de estruturas de betão                

(NP EN 1504-9) 

A norma NP EN 1504-9:2009 - Princípios gerais para a utilização de produtos e 

sistemas, define 37 métodos de reparação capazes de concretizar 11 estratégias de atuação 

(princípios, Quadro 1) segundo as quais se pode optar por intervir numa estrutura consoante o 

defeito observado (Figura 1). Estes 11 princípios por basearem-se nas leis da física e da 

química permitem a prevenção ou estabilização dos processos de deterioração físicos ou 

químicos do betão e da corrosão das armaduras. 

Assim sendo, o processo de proteção e/ou reparação deve ser selecionado com base 

nas condições atuais de deterioração da estrutura e após a avaliação das suas causas e 

segundo os princípios e métodos apropriados especificados na Figura 1 da NP EN 1504-

9:2009. 

Refira-se que não será possível abranger todas as anomalias neste estudo apesar da 

sua importância, tendo-se abordado as que se consideram mais comuns nas estruturas de 

betão armado em Portugal. 

Analisando a Figura 1 (NP EN 1504-9), destacam-se dois grupos de princípios e 

respetivos métodos. O primeiro grupo é relativo a defeitos no betão e contém os princípios 1 a 

6 que cobrem os defeitos no betão ou nas estruturas de betão suscetíveis de serem 

provocados pelas seguintes ações, que poderão atuar isoladamente ou em combinação: 

Figura 1 - Fluxograma das causas comuns de defeitos em estruturas de betão [NP EN 1504-9] 
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a) ações mecânicas: impacto, sobrecarga, movimento causado por assentamentos e 

explosão;  

b) ações químicas e biológicas: ataque por sulfatos, reação álcalis-agregado; 

c) ações físicas: gelo-degelo, fendilhação de origem térmica, movimentos de 

humidade, cristalização de sais e erosão; 

d) fogo. 

 

No segundo grupo, inserem-se os princípios 7 a 11 da Tabela 1 que cobrem a corrosão 

da armadura provocada por: 

a) perda física do betão de recobrimento, protetor das armaduras; 

b) perda química da alcalinidade do betão de recobrimento como resultado da reação 

com o dióxido de carbono do ar (carbonatação); 

c) contaminação do betão de recobrimento por agentes corrosivos (normalmente iões 

cloro) que foram incorporados no betão quando da betonagem ou penetraram no 

betão a partir do ambiente; 

d) correntes elétricas parasitas conduzidas ou induzidas nas armaduras a partir de 

instalações elétricas vizinhas. 

 

No entanto, este trabalho irá debruçar-se em especial para aqueles princípios com 

métodos de concretização capazes de serem resolvidos pela aplicação de argamassas, os 

quais se apresentam a negrito e estão presentes no 3º princípio (Restauração do betão) e 

ainda no princípio 7.3 (Substituição do betão contaminado ou carbonatado). 

 

 

Tabela 1 - Princípios e métodos para proteção e reparação do betão [NP EN 1509-9:2009] 

Princípio Exemplos de métodos baseados nos princípios 
Parte relevante 

da EN 1504 

Princípios e métodos relacionados com defeitos no betão 

1 Proteção contra o ingresso 

1.1 Impregnação hidrofóbica 2*) 

1.2 Impregnação 2*) 

1.3 Revestimento 2*) 

1.4 Ligação superficial de fendas   

1.5 Enchimento de fendas 5*) 

1.6 Transformação de fendas em juntas   

1.7 Ereção de painéis externos a)   

1.8 Aplicação de membranas a)   

2 Controlo da humidade 

2.1 Impregnação hidrofóbica 2*) 

2.2 Impregnação 2*) 

2.3 Revestimento 2*) 

2.4 Ereção de painéis externos   

2.5 Tratamento eletroquímico   
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(Continuação da Tabela 1) 
  

3 Restauração do betão 

3.1 Argamassa aplicada à mão 3*) 

3.2 Novo betão ou argamassa cofrado 3*) 

3.3 Betão ou argamassa projetado 3*) 

3.4 Substituição de elementos   

 
4 Reforço estrutural 
 
 
 

4.1 Adição ou substituição de armaduras externas ou 
embebidas 

  

4.2 Adição de armaduras ancoradas em furos 
abertos ou a abrir 

6*) 

4.3 Reforço com placas coladas 4*) 

4.4 Adição de argamassa ou betão 3*), 4*) 

4.5 Injeção de fendas, vazios ou interstícios 5*) 

4.6 Enchimento de fendas, vazios ou interstícios 5*) 

4.7 Pré-esforço - (pós-tensionamento)   

5 Aumento da resistência física 

5.1 Revestimento 2*) 

5.2 Impregnação 2*) 

5.3 Adição de argamassa ou betão 3*) 

6 Resistência aos químicos 

6.1 Revestimento 2*) 

6.2 Impregnação 2*) 

6.3 Adição argamassa ou betão 3* 

Princípios e métodos relacionados com a corrosão das armaduras 

7 Preservação ou restauração da 
passividade 

7.1 Aumento do recobrimento com novo betão ou 
argamassa 

3*) 

7.2 Substituição do betão contaminado ou 
carbonatado 

3*) 

7.3 Realcalinização eletroquímica do betão 
carbonatado 

  

7.4 Realcalinização do betão carbonatado por 
difusão 

  

7.5 Extração eletroquímica de cloretos   

8 Aumento da resistividade 

8.1 Impregnação hidrofóbica 2*) 

8.2 Impregnação 2*) 

8.3 Revestimento 2*) 

9 Controlo catódico 
9.1 Limitação do teor de oxigénio (no cátodo) por 
saturação ou revestimento 

  

10 Proteção catódica 10.1 Aplicação de potencial elétricos   

11 Controlo das áreas anódicas 

11.1 Revestimento ativo da armadura 7*) 

11.2 Revestimento barreira da armadura 7*) 

11.3 Aplicação de inibidores de corrosão no ou ao 
betão 

  

*) Estes métodos podem também ser aplicáveis a outros princípios. 
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Em seguida, na Tabela 2, estão ilustrados, alguns exemplos de anomalias que estão 

ligadas às intervenções com argamassas de reparação, as quais nem sempre serão a única 

solução para se obter uma reparação durável. Em alguns casos, a solução ideal consiste numa 

conjugação de soluções que se complementam para se obter uma reparação eficaz (p.e. 

elemento reparado localmente com aplicação de uma argamassa e com revestimento 

superficial (coating) generalizado). 

 

Tabela 2 - Exemplos de deterioração e princípios aplicados 

Exemplos de deterioração e princípios aplicados 

Deterioração/Anomalia 
Princípios  

Deterioração do betão Corrosão das armaduras 

Penetração de substâncias agressivas: cloretos, 
CO2, químicos… 

P1,P3,P6 P7, P8, P10 

Carbonatação P1,P2 P7, P8, P10 

Reações álcalis-agregados P2, P3   

Erosão, abrasão,… P3   

Corrosão das armaduras P3, P4 P7, P8, P9, P10, P11 

Recobrimento reduzido   P7 

Betão contaminado (cloretos, carbonatação)   P7 

Sendo P1 a P11 os princípios enumerados na Tabela 1 

2.3. Argamassas de reparação - caracterização dos materiais 

constituintes 

Como referido, uma argamassa não é mais do que uma mistura de um ou mais 

aglomerantes orgânicos ou inorgânicos, agregados, adições e adjuvantes. 

O presente trabalho pretende apenas aprofundar os conceitos gerais reativos às 

argamassas de reparação, nomeadamente a constituição de argamassas de reparação com 

função estrutural, cujas regras poderão ser seguidas para outras argamassas.  

 

2.3.1. Ligantes hidráulicos 

 

Relativamente aos ligantes hidráulicos, o termo “ligante” refere-se à propriedade do 

material aglomerar agregados ou outros materiais, conferindo uma grande coesão e resistência 

após endurecer. O termo “hidráulico”, refere-se à propriedade de ganhar presa após o contacto 

com a água, ou seja, em contato com a água desenvolve-se uma reação química entre o 

ligante e a água, que irá endurecer a pasta criada – argamassa. Estes ligantes hidráulicos, 

foram um marco importante na história mundial, pois permitiram levar a tecnologia das 

argamassas e dos betões mais além (VARELA et al., 2005). 
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Os ligantes podem dividir-se em hidráulicos, aéreos e orgânicos (COUTINHO, 1988) 

sendo que os hidráulicos, após serem amassados com água, têm a propriedade de criarem 

presa (endurecem) quer ao ar quer imersos, os aéreos endurecem ao ar e a pasta endurecida 

não resiste à água, os orgânicos são constituídos por polímeros de vários tipos, os quais 

podem ou não ganhar presa na presença de ar ou água ou ambos os meios. Isto permitiu que 

se construíssem estruturas como pontes, cais, entre outros, cujos elementos estruturais são 

deveras importantes e devem ser construídos com materiais que resistam não só à 

compressão, mas também à tração, sendo a solução mais viável, hoje em dia, o betão armado. 

E efetivamente, só serão abordados neste trabalho os ligantes hidráulicos, devido à sua 

relevância no estudo das PCMs e CMs. 

Após terem sido feitas algumas afirmações acerca dos ligantes, salienta-se ainda que os 

ligantes hidráulicos também se subdividem em cal hidráulica e o cimento Portland. Para 

trabalhos com função estrutural não é utilizada a cal hidráulica, por ser mais deformável que o 

cimento Portland, apresentar valores característicos de resistência à compressão mais baixos, 

tempos de presa mais elevados e maior sensibilidade às condições ambientais. Deste modo, 

se passará à descrição do cimento Portland. 

 

2.3.2. Cimento Portland 

 

Começando pela origem do nome cimento Portland, a designação de cimento que 

resulta da palavra “caementum”, em latim argamassa, e a designação de Portland prende-se 

com o fabrico do cimento patenteado pelo inglês Joseph Aspdin, em 1824, que o designou por 

Portland devido à cor do cimento ser semelhante à cor da formação rochosa da Ilha de 

Portland (VARELA et al., 2005). 

Os cimentos correntes atualmente comercializados são fabricados industrialmente e 

devem estar conformes à norma EN 197-1 (2011), sendo classificados em: 

 cimentos Portland, Portland composto, Alto-Forno, Pozolânico e Composto; 

 cimentos resistentes aos Sulfatos (Cimentos – SR); 

 cimentos de baixa resistência inicial; 

 por classes de resistência – existem 3 principais classes de resistência, 32,5, 42,5 

e 52,5 (MPa); 

 por características físicas, químicas e de durabilidade. 

 

A resistência mecânica pretendida para uma argamassa depende da função que vai 

desempenhar em serviço. Por exemplo numa argamassa de reparação estrutural, o 

comportamento mecânico é o mais importante, enquanto que num reboco a impermeabilidade 

e a aderência serão as características mais relevantes, sendo a sua resistência à compressão 

de uma importância menor. 
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Em certas construções, até agora, as argamassas, em certos contextos como num 

ambiente mais rural e em situações de construção precária, são consideradas o material de 

sacrifício nas construções, ou seja, possuem uma durabilidade reduzida, pelo que tendem a ser 

removidas de tempos a tempos de forma a manter os acabamentos renovados. No entanto, 

devido essencialmente a fatores económicos e de sustentabilidade, essa função tende cada 

vez mais a ser atribuída a outros materiais, nomeadamente aos revestimentos por pintura. 

Deste modo, é necessário garantir uma argamassa com melhores características, que 

envolvam uma maior durabilidade (MENDONÇA, 2007). 

O tipo de cimento vai ter uma influência relevante em várias propriedades, sendo o 

cimento, em argamassas não industrializadas, o principal responsável pela aderência e 

resistência das argamassas. É necessário referir que já existem adições próprias para as 

argamassas cimentícias que assumem a responsabilidade de melhorar especificamente toda e 

qualquer característica a que se deva dar maior ênfase (secção 2.3.5).  

Os cimentos CEM devem ser identificados pela notação do tipo de cimento, e os 

números 32,5, 42,5 ou 52,5, indicando a classe de resistência. Para indicar a classe de 

resistência aos primeiros dias, deve-se adicionar a letra N ou a letra R. Exemplos: Cimento 

Portland NP EN 197-1 CEM I 42,5 R - Cimento Portland, conforme a NP EN 197-1, da classe 

de resistência 42,5 e com uma resistência elevada aos primeiros dias; Cimento Portland de 

Calcário NP EN 197-1 - CEM II/B-L 32,5 N - Cimento Portland de calcário, conforme a NP EN 

197-1, contendo entre 21% e 35% em massa de calcário com um teor de TOC (teor de carbono 

orgânico total) não excedendo 0,50% em massa (L), da classe de resistência 32,5 e com uma 

resistência normal aos primeiros dias (VARELA et al., 2005). 

A especificação LNEC E 464 – Metodologia prescritiva para uma vida útil de projeto de 

50 e de 100 anos face às ações ambientais recomenda o CEM I como cimento de referência 

para as classes de exposição para o risco de corrosão induzida por carbonatação (XC) e o 

CEM tipo IV/A para as classes de exposição para o risco de corrosão induzida por cloretos 

provenientes e não provenientes da água do mar (XS e XD, respetivamente). 

A EN 197-1 (2011) apresenta 27 tipos de cimento correntes, os quais, embora muitos 

não estejam presentes no mercado nacional, a NP EN 206, anexo A, prevê que na sua 

ausência qualquer tipo de cimento possa ser produzido. O CEM I pode considerar-se como a 

base de todos os cimentos, pois este apresenta entre 95 e 100% de clínquer e não tem 

nenhuns constituintes adicionais. Nos vários tipos de cimentos, os constituintes vão variando 

quer na percentagem de substituição do cimento portland, quer no tipo de constituinte. Todos 

estes cimentos apresentam características diferentes mas, no entanto, a resistência à 

compressão é igualmente garantida e deve corresponder a uma das classes de resistência 

estabelecidas na norma. Outras características físicas, tais como a massa volúmica do 

cimento, finura, tempos de presa, expansibilidade e calor de hidratação; químicas, tais como a 

pozolanicidade, teor de cloretos e sulfatos, perda ao fogo e resíduo insolúvel; e de 

durabilidade, tais como teor de álcalis e de aluminato tricálcico (C3A), variam de cimento para 

cimento. 
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As características físicas, químicas e de durabilidade e as suas consequências são 

aspetos relevantes a ter em consideração nas campanhas experimentais possíveis de realizar 

neste estudo e na interpretação dos resultados nelas obtidos (secção 3.6). 

 

2.3.3. Agregados 

 

O termo “agregados” em geral, admite a classificação entre agregados grossos, areias e 

fíler ou finos. No entanto nas argamassas assume-se que o agregado maior está condicionado 

a um diâmetro máximo (que pode ser considerado maior ou menor, consoante a literatura).  

A Norma Portuguesa NP EN 12620 (2008) define areia como o agregado de menores 

dimensões em que D é menor ou igual a 4 mm, representando D a sua maior dimensão. No 

que diz respeito ao limite inferior para a dimensão das partículas das areias, a dimensão de 

0,063 mm surge também nessas definições normativas, utilizando-se os termos “fíller” 

(partículas de pequena dimensão, as quais passam no peneiro de 0,063 mm, obtidas por 

trituração de rocha, a qual poderá ser incluída com a finalidade de tirar partido de algumas 

propriedades químicas destes elementos) e “finos” (partículas obtidas naturalmente que 

acompanham os agregados de origem, aquando da sua extração e acondicionamento a qual 

corresponde à fração de partículas de um agregado que passa no peneiro de 0,063 mm).  

Ainda no que concerne aos agregados, a NP EN 12620 (2008), distingue os agregados 

de acordo com a forma da sua obtenção, natural, artificial e proveniente da reciclagem. 

Assim sendo, os agregados naturais têm uma origem mineral, tendo apenas sido 

submetidos a um processamento mecânico; os agregados artificiais também apresentam a 

mesma origem, mas foram sujeitos a um tratamento industrial, o qual pode compreender, por 

exemplo tratamentos térmicos; por último, cada vez mais aumentando a sua importância, 

incluem-se os agregados reciclados, os quais resultam da transformação de materiais 

inorgânicos anteriormente utilizados na construção, entre outras. 

No entanto, segundo a NP EN 13139 (2005), nas areias para argamassas, podemos 

destacar as seguintes informações essenciais a apresentar quando se trata da comercialização 

das areias e que devem ser tidas em conta de modo a não prejudicar as características de uma 

argamassa:  

 origem (se o material for movimentado num entreposto, a origem e o entreposto 

devem de ser indicados); 

 tipo de agregado; 

 indicação simplificada do tipo petrográfico; 

 dimensão do agregado. 

A mesma norma ainda indica outras informações relevantes que devem de ser exigidas 

para a descrição dum agregado destinado a uma utilização particular: 

 código (quando especificado); 

 granulometria; 
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 teor de finos; 

 quantidade de finos; 

 descrição petrográfica; 

 massa volúmica das partículas; 

 absorção de água; 

 baridade; 

 teor de cloretos; 

 teor de sulfatos; 

 teor de enxofre total; 

 constituintes que alteram a presa e a resistência ou a superfície de acabamento da 

argamassa; 

 ausência de desagregação do silicato bicálcico ou do ferro na escória de alto forno 

arrefecida ao ar; 

 matérias solúveis em água (só para agregados artificiais); 

 perda ao fogo (só para agregados artificiais). 

No entanto, esta informação adicional deverá ser disponibilizada sob pedido. 

2.3.4. Água necessária  

A água necessária na amassadura, pode ser definida como a quantidade de água 

necessária para uma determinada consistência da argamassa. Neste tópico, concentrar-nos-

emos nas fórmulas que darão origem a essa quantidade de água necessária, em função da 

composição e da consistência da argamassa no estado fresco. 

No entanto, a água de amassadura deve estar conforme a NP EN 1008, apresentando-

se incolor ou ligeiramente amarelada, sem óleos ou gorduras em filme ou em emulsão e sem 

conter detergentes (o que se pode verificar agitando-se vigorosamente uma pequena 

quantidade da amostra de água e a espuma eventualmente produzida deve desaparecer em 

dois minutos). 

Noutro contexto, atualmente a água é um bem escasso e fundamental para a 

sobrevivência do ser humano, sendo que a sua escassez tem originado uma subida do seu 

valor comercial. Deste modo, mesmo em Portugal, como por exemplo a empresa de fabrico de 

betão, a Betão Liz, tem vindo a desenvolver pesquisas para mitigar os desperdícios de água, 

assim como potencializar economicamente as suas instalações. Para definição e escolha do 

processo de tratamento a implementar é necessário fixar o destino da água reciclada. Como a 

água a reutilizar terá que servir para reutilização na produção de betão, o seu tratamento será 

unicamente físico. Dando novamente como exemplo a Betão Liz, o seu sistema de tratamento 

é composto por três tanques, onde são tratadas as águas de lavagem do pátio, as águas de 

arrefecimento dos baús dos camiões betoneira e as águas de rega dos jardins e silos de 

materiais, assim como água da chuva (OLIVEIRA, 2007).  
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Mais do que especificar a qualidade da água de amassadura, ou mesmo os seus 

mecanismos de aproveitamento ecológicos, haverá ainda que referir o modo como se 

contabiliza a água de amassadura no cálculo de uma argamassa. 

Pode-se afirmar que, actualmente, existem muitas fórmulas para contabilizar a água de 

amassadura, as quais começaram com Feret e Abrams, mas que foram sendo corrigidas e 

readaptadas por vários autores. 

No entanto, em relação à importância da água de amassadura para garantir a qualidade 

da argamassa, existe pouco trabalho desenvolvido no sentido de exprimir numericamente a 

sua influência na composição de uma argamassa. 

Com este trabalho espera-se poder contribuir para estabelecer uma fórmula adequada 

para uma correta prescrição da quantidade de água necessária numa argamassa. Para isso, 

este trabalho vai basear-se em experiencias já realizadas por outros autores, nomeadamente 

os apresentados por Popovics (POPOVICS, 1980) que estabeleceram algumas fórmulas neste 

contexto e cujo objetivo será inseri-las no programa que se pretende desenvolver. 

 

a) Quantidade de água requerida para a hidratação do cimento 

 

Como referido na secção 2.3.2, os cimentos correntes podem diferir entre si, 

nomeadamente na superfície específica, na finura e na expansibilidade, entre outras. Essas 

diferenças vão constituir incompatibilidades na quantidade de água necessária. Sendo que 

estas diferenças ainda poderão ser maiores se utilizarmos cimento Portland pozolânico o qual 

tende a necessitar de maiores quantidades de água na amassadura (CYR et al, 2006). 

Este aspeto conduz à ideia de que um cimento que necessite de maior volume de água 

para se hidratar, levará necessariamente a uma razão água/cimento superior, para um 

determinado nível de consistência da argamassa. Contudo, a comparação de trabalhos 

experimentais contradiz esta afirmação. Por outras palavras, um cimento que necessite de 

mais água para que se obtenha uma determinada consistência, não vai necessitar 

obrigatoriamente de uma maior quantidade de água na amassadura para produzir uma 

argamassa com uma consistência igual. 

Sendo “p” a quantidade de água necessária para hidratar todo o cimento, mantendo 

todas as proporções da argamassa, observa-se que um aumento da superfície específica do 

cimento geralmente provoca um aumento do abaixamento da argamassa/betão, como se 

poderá ver na Figura 2., até um certo limite, sendo que o seu ponto ótimo se verifica perto dos 

2000 a 2200 cm
2
/g. 
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Figura 2 - Curva ilustrativa da relação entre a superfície específica do cimento e o abaixamento do 
betão (Dmáx=25,4 mm) (adaptado de POPOVICS, 1980) 

b) Dimensão do agregado 

A quantidade de água necessária é menor quanto maior for a dimensão dos agregados, no 

entanto a sua diminuição não provocará um aumento considerável da água de amassadura. 

Esse efeito é também reduzido quando a quantidade de cimento aumenta. 

No caso das argamassas esses valores podem ser mesmo desprezados, mostrando a Figura 3 

um exemplo, para o caso do betão, onde as diferenças no diâmetro dos agregados poderão ser 

maiores. No entanto, o estudo de Popovics mostra que existe uma relação entre os dois 

parâmetros, a qual tem uma utilização restrita como se observa na Figura 3, contudo não 

existem expressões numéricas que os interliguem.  

 

Figura 3 - Efeito da máxima dimensão do agregado na quantidade de água necessária para obter 
um abaixamento de 75 mm, com A/C = 0,54 (adaptado de POPOVICS, 1980) 

c) Forma das partículas do agregado 

A água necessária para a amassadura aumenta com a angularidade e a rugosidade da 

superfície das partículas (Figura 4), através da sua relação com o volume de vazios, embora o 

seu efeito diminua, à semelhança da influência da dimensão do agregado, com o aumento da 

dosagem de cimento. No entanto, como ilustra a Figura 4, a correlação possível de obter 

através dos resultados apresentados por Popovics seria demasiado grosseira. 
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Figura 4 - Relação entre a forma da areia, caraterizada pela percentagem de vazios e a água de 
amassadura necessária (adaptado de POPOVICS, 1980) 

d) Consistência especificada 

O aumento da classe de consistência de uma argamassa leva a um aumento da água 

disponível da mesma, ou seja, a um aumento da quantidade de água da amassadura. Isso 

significa que, para uma determinada quantidade de água (A1) quando se pretender obter uma 

nova classe de consistência, a quantidade de água (A2) necessária para cumprir a nova 

exigência, relaciona-se com a primeira através de: 

             (1) 

sendo K um fator função da consistência original e do método de medida da mesma. 

Abrams foi o primeiro a utilizar esta primeira aplicação deste conceito. Abrams descobriu 

que 10% de água, adicionada a um betão bastava para este passar de uma consistência de 

dura para plástica. Neste caso, o K seria 1,10. À semelhança deste autor, também Talbot, 

Richard e Young, se debruçaram sobre o conceito do fator K. 

Subsequentemente, foram desenvolvidas duas fórmulas gerais que representam esse 

fator e que constam do trabalho de Popovics, sendo que a recomendada pela ASTM C 1437 é 

a seguinte: 

   (
  

  
)

   

       (2) 

A boa relação entre a equação (2) e os dados experimentais é demonstrada na Figura 5, 

em que Kp é equivalente à água na amassadura, relativa à argamassa padrão, S2 é S e S1 é 4 

in (4 inches = 10 cm) 
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Figura 5 - Abaixamento do betão, obtido por vários investigadores em função do teor de água 
relativo (adaptado de POPOVICS, 1980) 

A outra forma de se obter o valor de K é através da fórmula logarítmica (eq. 3), recomendada 

por Solvey: 

                           (3) 

 

Ambas as equações (2 e 3) têm um bom suporte devido a dados experimentais (POPOVICS, 

1980). 

 

e) Outros efeitos 

Adjuvantes – a necessidade de água pode ser alterada pela adição de adjuvantes, 

nomeadamente os plastificantes, superplastificastes, redutores de água, entre outros. 

Temperatura – a necessidade de água aumenta com o aumento da temperatura. 

Amassadura – uma maior intensidade ao misturar os componentes, ou mais tempo a 

misturar, leva a uma redução na necessidade de água. 

Métodos de medida da consistência - Diferentes métodos podem enfatizar diferentes 

propriedades reológicas da argamassa em estado fresco, logo isso pode levar a diferentes 

necessidades de água. 

 

f) Fórmulas apresentadas  

Para estimar a quantidade de água necessária, encontram-se representadas na Tabela 3 

algumas fórmulas específicas para argamassas. Estas fórmulas têm o objetivo de obter uma 

consistência standard, cujo valor não foi possível de ser verificado, 
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Tabela 3 - Quantidade de água necessária numa argamassa, para uma consistência standard 

Origem Água de amassadura Notas 

Feret                                     

Ff --> areia com diâmetros de 
0 - 0,5 mm, Fm --> areia de 
0,5 - 2 mm Fg --> areia com 
diâmetros entre 2 - 5 mm 

Alexandre                          
wi = Vi/di onde Vi é o volume 
absoluto das partículas de 
diâmetro i 

Popovics                  

 c-cimento (kg/m
3
); p-

quantidade de água 
necessária para hidratar o 
cimento 

Feret                       
Para areias semelhantes às 
utilizadas na ASTM C 190. 

Taylor                            

Fórmulas semelhantes às 
utilizadas nas normas 
americana, francesa e 
argentina 

Davey                   , onde n =3 e K = 6,5 

Bolomey                 
  

√          
  

 {
    
 

    
             

N --> depende da forma do 
agregado e da consistência da 
argamassa  

pi --> percentagem do inerte  

w é medido em Litros/metro cúbico e w% é expresso em percentagem do peso seco dos 
componentes da argamassa 

 

Com o devido fator K, pode passar-se da classe de consistência standard para qualquer 

outra classe de abaixamento. É de referir que esta classe standard, a utilizar, no programa a 

desenvolver, será o assunto abordado na campanha experimental, bem como o fator K. 

 

2.3.5. Adjuvantes e adições 

Os adjuvantes são produtos que são adicionados em pequenas quantidades (< 5%) 

referentes à massa de cimento, antes ou durante a amassadura, provocando as modificações 

requeridas das propriedades da argamassa ou betão fresco.  

Esta definição não abrange as substâncias minerais / inorgânicas que se juntam à 

argamassa ou betão, como por exemplo pozolanas, escórias, as quais são adicionadas em 

proporções muito maiores que 5%, a fim de atuarem significativamente nas propriedades das 

argamassas ou betões.  

Deste modo, chama-se “aditivo a toda a substância que se adiciona, a uma argamassa 

ou betão durante a amassadura, em quantidade superior a 5% da massa do cimento, ou, 

quando adicionada em quantidade inferior a esta, não tenha qualquer ação quer no estado 

fluido, quer no sólido, ou ainda na passagem do estado liquido ao estado sólido” (COUTINHO, 

1988). 
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Quanto aos adjuvantes, hoje em dia existe uma grande variedade de produtos com 

diversas finalidades para modificar as propriedades do betão ou argamassa, sendo a melhor 

maneira de os classificar de acordo com o objetivo da sua função, sendo os principais os 

seguintes: 

 

a) Melhorar a trabalhabilidade 

b) Retardar a presa 

c) Acelerar a presa 

d) Acelerar o endurecimento nas primeiras idades 

e) Aumentar a resistência aos ciclos gelo-desgelo 

f) Diminuir a permeabilidade 

g) Criar uma ligeira expansão 

h) Ajudar a bombagem 

i) Inibir a corrosão de armaduras 

 

Embora todos os adjuvantes possam ser importantes para se atingir uma determinada 

propriedade, considera-se que os destinados a melhorar a trabalhabilidade são os mais 

utilizados. Tratam-se dos adjuvantes plastificantes e superplastificantes, os quais permitem 

reduções de água na amassadura da ordem de 5 a 15% e 25 a 35% respetivamente, sem 

alterar a trabalhabilidade do betão. 

 

Resumidamente, a atuação destes produtos no betão e/ou argamassa pode ser 

apresentada da seguinte forma (APPLETON, 2009): 

1) Redução da tensão superficial da água, aumentando a sua capacidade de 

alastramento sobre as superfícies das partículas e o seu poder de penetração. 

2) Efeito lubrificante, diminuindo o atrito existente entre as partículas finas e entre esta 

e a água. 

3) Efeito dispersor e desfloculante devido à absorção das moléculas do adjuvante pelas 

partículas sólidas que as torna eletricamente carregadas e assim repelentes. 

 

Com os adjuvantes plastificantes e superplastificantes, consegue-se: 

1) Aumentar a tensão de rotura. 

2) Reduzir a dosagem de cimento, sem alterar a tensão de rotura nem a 

trabalhabilidade. 

3) Aumentar a trabalhabilidade, mantendo as dosagens de água e cimento. 

4) Diminuir a porosidade e permeabilidade. 

 

Atualmente, com a nova geração de superplastificantes (ex: naftalenos), é possível 

fabricar betões com razões A/C da ordem de 0,2, atingindo resistências da ordem de 150 MPa. 

Estes betões tornam-se praticamente impermeáveis, apresentando características de 
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durabilidade excecionais, permitindo a sua utilização em ambientes extremamente agressivos 

sem que haja preocupações relativas à deterioração das construções (APPLETON et al., 

2002). 

Com as adições, pode também contribuir-se para minorar o reaparecimento de 

anomalias. 

Inicialmente, as adições foram introduzidas apenas como um substituto do cimento, ou 

seja, a sua utilização era considerada apenas devido à redução dos custos. 

Com a evolução dos conhecimentos e a experiência, foi possível observar que a 

utilização destes produtos tem sido incrementada com o objetivo de melhorar o produto final, 

betão ou argamassa.  

Em seguida, serão abordadas algumas propriedades e benefícios que as adições 

poderão trazer aos materiais cimentícios (APPLETON, 2009). 

Neste contexto, o fíler calcário é benéfico em várias propriedades, como por exemplo 

aumenta a trabalhabilidade, diminui a permeabilidade, a exsudação e o calor de hidratação, 

atenuando ainda a tendência de fendilhar. 

As adições minerais podem ser classificadas em dois tipos, consoante tenham ou não 

propriedades hidráulicas latentes ou propriedades pozolânicas (Especificação LNEC E 378): 

 as adições do tipo I, são adições quase inertes, como o fíler calcário, não têm 

propriedades hidráulicas latentes nem propriedades pozolânicas; 

 as adições do tipo II são as que apresentam propriedades hidráulicas latentes, 

como a escória granulada de alto forno moída, ou propriedades pozolânicas, como 

as pozolanas naturais, as cinzas volantes ou a sílica de fumo. 

1) Adições pozolânicas 

Materiais pozolânicos são substâncias naturais de composição siliciosa, silico-

aluminosos ou uma combinação destes. Os materiais pozolânicos não endurecem por si 

próprios, quando misturados com água mas, quando finamente moídos, e na presença de 

água, reagem, em condições de temperatura normal ambiente, com o hidróxido de cálcio 

dissolvido (Ca (OH)2), para formar compostos de cálcio, desenvolvendo a resistência dos 

aluminatos de cálcio e silicato. Estes compostos são semelhantes aos que são formados no 

endurecimento dos aglomerantes hidráulicos. As pozolanas consistem essencialmente em 

dióxido de silício reativo (SiO2) e óxido de alumínio (Al2O3).  

Os materiais pozolânicos necessitam de ser corretamente preparados, isto é, 

selecionados, homogeneizados, secos, triturados ou dotados de um tratamento de calor para 

serem usados como adições para o fabrico do betão e argamassas, sendo dependente do tipo 

de produção/fabrico e condições da entrega (EN 197-1 (2011)). 

As adições com propriedades pozolânicas (adições tipo II), ou seja, que apresentam 

reatividade com o hidróxido de cálcio (Ca (OH)2), ao reagirem com este composto, libertado 

nas reações de hidratação do cimento, dão origem a silicatos de cálcio hidratados semelhantes 

aos produzidos pelo cimento Portland. A pasta de cimento endurecida apresenta, desta forma, 

um maior teor de silicatos de cálcio hidratados e um menor teor de hidróxido de cálcio, 



22 
 

melhorando a sua compacidade e aumentando a sua resistência à deterioração, principalmente 

no que compete ao ataque por cloretos (AZEVEDO, 2002). 

Esse facto pode ser evidenciado através da análise do coeficiente de difusão dos 

cloretos, enunciado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Coeficiente de difusão dos cloretos por migração, segundo os procedimentos da Norma 
E 463 (REIS, 2009) 

Sendo: 

C – massa de cimento relativamente à massa de ligante (%); 

MTK – massa de metacaulino relativamente à massa de ligante (%); 

CV – massa de cinzas volantes relativamente à massa de ligante (%); 

0,55/0,46 – relação água/ligante; 

Como se pode observar na Figura 6, o valor da amostra III está indicado como sendo 

uma estimativa, isso acontece, segundo o autor (REIS, 2009), porque o ensaio fracassou, 

assim sendo, o valor apresentado foi obtido por interpolação linear dos outros dois resultados 

das amassaduras com cinzas volantes com 40 e 60% de massa das cinzas volantes 

relativamente à massa de ligante. 

De acordo com o estudo de Reis, o valor da resistência à difusão dos cloretos por 

migração, aumenta com o aumento da dosagem de cinzas volantes na amassadura. 

As escórias de alto-forno têm uma composição idêntica à do cimento, apresentando 

assim propriedades hidráulicas que necessitam apenas de um meio com pH elevado para que 

possam reagir de forma adequada. O meio alcalino é, na mistura, fornecido pelo hidróxido de 

cálcio que se liberta nas reações de hidratação do cimento. Os betões com escórias 

apresentam menor calor de hidratação e maior resistência ao ataque químico (APPLETON et 

al., 2002). 

Sendo que os betões fabricados com adições do tipo II apresentam, em geral, menores 

resistências iniciais, mas num prazo de 3 a 6 meses exibem: maiores resistências mecânicas, 

em resultado da sua maior compacidade e do maior teor em silicatos de cálcio; maior 

resistência ao ataque químico devido à menor porosidade, menor teor em hidróxido de cálcio e 

maior resistência à penetração de cloretos (APPLETON et al., 2002). 
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Com a utilização de sílica de fumo o problema da redução de resistência inicial é 

eliminado devido à elevada finura deste material e à sua elevada reatividade (APPLETON, 

2009). Embora, mesmo com os seus efeitos benéficos, na tabela 1 da NP EN 197-1, os 

cimentos compostos com sílica de fumo, apresentam uma percentagem da mesma inferior aos 

cimentos compostos com outras adições tipo II. 

A partir da pesquisa bibliográfica realizada, pretendeu-se adaptar e selecionar, da 

informação recolhida, os fundamentos teóricos respeitantes à formulação de um betão e/ou 

argamassa, contabilizar os resultados obtidos nos estudos que têm vindo a ser desenvolvidos 

por vários autores na área das PCMs e constituir um sistema de cálculo automático para a 

prescrição de uma argamassa de reparação, onde se incluam os componentes de uma 

argamassa e diferentes tipos de adições a introduzir somente nos cimentos CEM I. 

 

Resumidamente, a Figura 6 representa o caminho a seguir quando se pretende utilizar 

os efeitos benéficos das adições do tipo II, através de uma certa substituição do cimento, 

indicando os efeitos das adições tipo II nas propriedades da argamassa, nomeadamente da 

resistência à compressão. 

 

 

Figura 7 - Fluxograma representativo dos efeitos a considerar quando são utilizadas adições 
minerais (adaptado de CYR et al, 2006) 
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Fazendo uma pequena introdução ao problema, verifica-se que no primeiro nível da 

Figura 6, ampliado na Figura 7, a resistência à compressão da argamassa é influenciada por 3 

fatores: 

 

a) Diminuição da resistência devido à substituição do cimento adotado -          . 

b) Aumento da resistência devido a: 

 

 efeito físico –    , gerado pela maior compacidade introduzida pela adição, 

contando apenas como um inerte fino; 

 efeito pozolânico –     , derivado da reatividade da adição. 

 

Figura 8 - Dissociação das frações de resistência à compressão devido aos efeitos físicos e 
químicos da mistura mineral (adaptado de CYR et al, 2006) 

 

No subcapítulo 4.9.1. serão abordados os aspetos relacionados com os restantes níveis 

do fluxograma da Figura 6 e a sua participação nos cálculos da composição da argamassa  

 

2) Adições poliméricas 

 

Além das adições minerais, existem adições poliméricas, as quais têm vindo a ganhar 

cada vez maior importância ao nível da sustentabilidade da construção, por permitirem 

aumentar a durabilidade das argamassas cimentícias e consequentemente reduzir os custos 

de manutenção das reparações com elas realizadas. 

De acordo com a NP EN 1504-1, a designação das argamassas modificadas com 

polímeros (“polymer hydraulic cement mortar” - PCM) consiste em argamassas cimentícias com 

adição de polímeros. 
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Desde a década de 1930 que as PCMs com recurso a látexes (dispersões poliméricas 

naturais) têm vindo a ser usadas como modificadores dos materiais cimentícios. Atualmente, os 

polímeros mais utilizados como modificadores de argamassas cimentícias são polímeros 

sintéticos de acrílico (As), de epoxídico (Ep), os copolímeros de estireno-butadieno (SB), de 

acetato de polivinil (PVA), embora existam outros tipos de polímeros para diversas aplicações 

(OHAMA, 1995), (RIBEIRO, 2004), como se observa na Figura 9. 

As PCMs são aplicadas da mesma forma que as argamassas cimentícias convencionais, 

sendo inclusivamente preparadas de um modo semelhante, com a diferença da adição do 

próprio polímero (DIAS, 2011), (RIBEIRO, 2012). 

Consoante o polímero se apresenta no estado líquido ou sólido, deve ser introduzido na 

amassadura aquando do cimento ou misturado com a água. 

 

Figura 9 - Adições poliméricas como modificadoras dos materiais cimentícios (RIBEIRO, 2004) 

Uma das propriedades das argamassas na fase fresca que os polímeros alteram é muito 

semelhante ao efeito dos adjuvantes superplastificantes e dos introdutores de ar. No entanto, 

ao contrário destes, as partículas de polímero atuam também nas propriedades das 

argamassas na fase endurecida, devido sobretudo à maior dosagem com que são empregues, 
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a qual possibilita a formação do filme polimérico (Figura 10) disseminado na matriz cimentícia, 

que passa a revestir os componentes (Figura 11) hidratados do cimento, a areia, os poros e a 

interface pasta- agregado (RIBEIRO et al.,2008). 

 

Figura 10 - Modelo simplificado da formação do filme polimérico (OHAMA, 1995) 

Ohama (1995) propôs o modelo simplista para a formação do filme polimérico 

apresentado na Figura 10. Este modelo consiste em três etapas, as quais se encontram 

explicadas na Figura 11 a um nível microscópico.  

 

 

Figura 11 - Modelo simplificado da formação do filme polimérico na matriz cimentícia (DIAS, 2011, 
adaptado de OHAMA, 1998) 
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As propriedades das PCMs podem ser associadas ao estado fresco e ao estado 

endurecido das mesmas. 

 

São exemplos das propriedades que se manifestam no estado fresco, as seguintes: 

 redução de água – Na generalidade, os polímeros quando adicionados às 

argamassas cimentícias reduzem a dosagem de água para igual trabalhabilidade. 

Isto resulta devido ao efeito dispersante dos emulsionadores contidos nos 

polímeros sobre as partículas de cimento, à maior mobilidade da mistura conferida 

pelo ar retido pelos emulsionadores, e pelas próprias partículas poliméricas de 

forma esférica dispersas nos polímeros (RIBEIRO, 2004); 

 introdução de ar – Este efeito resulta da ação tensioativa dos emulsionadores 

contidos nos polímeros que retêm as bolhas de ar introduzidas no interior da 

argamassa durante a amassadura, dificultando a sua expulsão durante a 

compactação; 

 retardador da hidratação do cimento - O polímero atua como retardador do 

processo de hidratação do cimento, pelo que o endurecimento é retardado nas 

primeiras idades, apresentando um maior crescimento nas idades mais tardias; 

 ausência de segregação e de exsudação – Nas PCMs, estes fenómenos devido à 

conjugação das propriedades anteriormente referidas tendem a não ocorrer 

(RIBEIRO, 2012). 

 

No estado endurecido, importa compreender as seguintes propriedades: 

 retenção de água no interior da argamassa (cura interna) – as PCMs tendem a 

exibir melhorias ao nível da retenção de água no seu interior (cura interna), a qual 

se explica tendo em conta as propriedades coloidais hidrofílicas das partículas 

poliméricas. Estas partículas retêm a água no seu interior, a qual vai sendo 

libertada lentamente ao longo do tempo devido à floculação e coalescência das 

mesmas, bem como devido ao efeito inibidor da evaporação pela selagem, 

obturação e/ou impermeabilização da argamassa pelo filme polimérico formado. 

Esta propriedade favorece a hidratação do cimento, embora a água livre interior 

atrase a própria coalescência das partículas poliméricas para formar o filme 

polimérico. Deste modo, a normalização europeia (EN 1504) preconiza uma cura 

seca para as PCMs; 

 resistência mecânica – em geral, as PCMs apresentam um notório aumento da 

resistência à flexão e à tração, quando comparadas com as argamassas 

cimentícias convencionais (RIBEIRO, 2008). Isto acontece sobretudo devido à 

ação do filme polimérico na melhoria do desempenho da zona de interface entre a 

pasta cimentícia e a areia, reduzindo a dimensão dos cristais de hidróxido de cálcio 

hidratado nessa zona (RIBEIRO et al, 2012). No entanto, quanto à resistência à 
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compressão em geral, esta não é melhorada, resultando de um balanço entre o 

volume de ar introduzido e a redução de água; 

 deformabilidade, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson – As PCMs 

geralmente apresentam módulos de elasticidade muito menores (0,001-10 GPa) 

face aos valores correntes das argamassas cimentícias (10-30 GPa) (RIBEIRO, 

2004), (DIAS, 2011), consequentemente, a sua deformabilidade difere da 

deformabilidade de uma argamassa cimentícia convencional. Contudo, no caso da 

reparação, esta propriedade pode ser considerada benéfica, pois se a argamassa 

de reparação for menos rígida que o betão de origem, os esforços gerados tendem 

a ser menores e com isso levar a menos fissuração e a uma maior durabilidade; 

 retração de secagem, fluência e dilatação térmica – No caso das PCMs, pode 

admitir-se que a retração de secagem, pelos motivos anteriormente descritos, no 

que toca à influência do filme polimérico, vai ser menor, face às argamassas 

convencionais, dependendo da ação conjunta do efeito retentor e redutor de água 

do polímero. Quanto à fluência, nos estudos obtidos por Ohama (1998), citado por 

Dias (2011), deduz-se que a fluência também é consideravelmente menor nas 

PCMs, apresentando nos seus resultados um valor de deformabilidade por fluência 

de 4 a 6x10-4, comparando com o valor de  10x10-4 das CMs. Já o coeficiente de 

dilatação térmica, é influenciado sobretudo pelos agregados, deste modo os 

valores das PCMs face às CMs são semelhantes, apresentando um coeficiente de 

dilatação térmica (α) de 9 a 10x10-6 Cº -1 (DIAS, 2011); 

 resistência à penetração de água, de cloretos e resistência à carbonatação – 

Sendo os polímeros introdutores de ar, a estrutura porosa das PCMs caracteriza-se 

por exibir macro-poros, contudo a presença do filme polimérico disseminado na 

matriz cimentícia tende a selar e/ou revestir os poros capilares e a atuar como 

obstrução e /ou como cera alterando a tensão superficial capilar. De acordo com 

vários autores (OHAMA, 1998), este efeito de selagem e/ou revestimento aumenta 

com a quantidade de polímero adicionada (através da razão P/C). Esta atuação 

dos polímeros reflete-se numa redução considerável da capilaridade e da 

permeabilidade das PCMs face às argamassas cimentícias. O filme polimérico não 

interfere somente na perfusão da água pela argamassa, este também a 

impermeabiliza aos gases; assim sendo, devido à menor permeabilidade à água 

podemos deduzir a maior resistência à penetração dos cloretos, com a menor 

permeabilidade aos gases, nomeadamente no que respeita à carbonatação; 

 aderência – A aderência é uma propriedade fundamental das argamassas de 

reparação. Comparativamente com as argamassas convencionais, as PCMs têm 

apresentado um bom desempenho na aderência em qualquer tipo de suporte. 

Apesar da elevada dispersão associada ao ensaio de determinação da aderência 

ao betão das argamassas (ensaio de arranque - Pull-off), vários estudos 

demonstram as melhorias na aderência pela adição dos polímeros às argamassas 
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cimentícias (RIBEIRO, 2004), (PINA, 2009). Também se sabe, como demonstra a 

Figura 12, que a aderência ao suporte varia com a razão P/C, aumentando com 

esta de uma forma exponencial (RIBEIRO, 2004); 

 resistência ao impacto – esta é também uma das propriedades que pode ser 

melhorada utilizando as PCMs, devido ao seu menor módulo de elasticidade, 

associando a maior resistência à tração (OHAMA, 1998); 

 resistência à abrasão – a resistência à abrasão pode ser consideravelmente 

melhorada nas PCMs relativamente às argamassas convencionais, embora esta 

dependa muito do tipo de polímero utilizado, como se pode ver na Figura 13, a qual 

representa os resultados de um ensaio de resistência ao desgaste por abrasão 

(RIBEIRO, 2004), e em vários estudos (DIAS, 2011), (OHAMA, 1998); 

 durabilidade ao gelo-degelo e às intempéries – devido ao maior teor de ar 

introduzido e à sua menor rigidez, as PCMs têm uma melhorada resistência ao 

congelamento e descongelamento face às argamassas convencionais (DIAS, 

2011). 

 

Figura 12 - Aderência ao betão (ensaio de arrancamento por tração em lajetas compostas) versus 
razão P/C, das PCM modificadas com polímeros redispersivos em pó de SB e de EVA e da 

argamassa padrão, em suporte seco e húmido (RIBEIRO, 2004) 

 

Figura 13 - Resistência ao desgaste por abrasão (especificação LNEC E 396), aos 28 dias, das PCM 
de (VAc, SB3, AS, EP) e da argamassa de referência (Pa) (RIBEIRO, 2004) 
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2.4.   Considerações gerais sobre a necessidade de reparação 

2.4.1. Introdução 

Com o objetivo de obter a maior eficácia durante os trabalhos de reparação é necessário 

ter em conta um certo número de considerações que devem constar no projeto de reparação 

de estruturas de betão armado e/ou caderno de encargos.  

Neste capítulo, encontra-se uma breve descrição dessas considerações a ter em conta 

na escolha e execução das técnicas de reparação. 

2.4.2. Projeto de reparação de estruturas de betão armado 

Entende-se por reparação, todas as ações que visem repor os níveis de desempenho da 

estrutura para os padrões inicialmente executados / previstos ou que visam corrigir e prevenir 

os efeitos de degradação da estrutura. 

Por outro lado, uma intervenção de reforço define-se como sendo uma ação que incide 

sobre o comportamento da estrutura, com intenções de aumentar a sua resistência e / ou 

ductilidade (propriedade que previne roturas frágeis) dos seus elementos, melhorando assim o 

desempenho da estrutura, relativamente ao seu estado inicial. 

Como fases cruciais de uma reparação, o ACI Commitee 364, em 1999, à semelhança 

do referido na norma NP EN 1504-9, propôs a seguinte abordagem: 

Fase A – Avaliação do estado da estrutura 

 Recolha de informação 

  Elementos de projeto 

  Elementos de obra 

  História da estrutura 

 Inspeção da estrutura 

 

Fase B – Avaliação da segurança da estrutura 

 B1.1. Verificação da segurança da estrutura face às condições iniciais de projeto 

 B1.2. Verificação da segurança da estrutura face às novas exigências de utilização 

 

Fase C – Caracterização do tipo de objetivos e objetivos da intervenção 

Face aos resultados das fases A e B, deverá adotar-se uma das seguintes estratégias: 

i. Não intervir; 

ii. Reparar em pequena escala; 

iii. Reparar e eventualmente reforçar; 

iv. Reforçar; 

v. Demolir. 

Fase D – Projeto de reparação 
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Resumidamente, e de modo semelhante ao ACI Commitee 364, a NP EN 1504-9 

apresenta um quadro resumo, ilustrado na Tabela 4, com as fases do projeto de reparação. 

 

Tabela 4 - Fases do projeto de reparação (NP EN 1504-9) 

 

 

2.4.3. Necessidade de reparação de uma estrutura 

Ao nível da reparação estrutural de estruturas de betão armado, haverá que efetuar uma 

verificação da segurança da estrutura existente. 

Esta verificação consiste na construção de modelos de comportamento da estrutura, 

testados e aferidos, sendo que este fator, em construções novas, pode ser descurado mas, em 

construções já executadas, deve ser sempre comprovado que os dados teóricos do modelo 

refletem com rigor o comportamento da estrutura. Existem vários métodos com essa finalidade, 

em rigor não deve ser utilizado um único método mas sim uma conjugação de métodos, entre 

os quais devem constar um número de ensaios destrutivos (o estritamente necessário) em 

conjugação com ensaios não destrutivos (os quais completem os destrutivos e que permitam 

obter uma amostra de resultados válida). 
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Embora haja várias formas de obter resultados dos esforços em função das secções e 

materiais que constituem os elementos, tais como a utilização de extensómetros para que se 

correlacionem com as tensões existentes, ou através de programas de cálculo com base em 

elementos finitos, a verificação da segurança consiste na inequação: 

            (4) 

 

sendo    o valor dos esforços de cálculo a que o elemento ou estrutura estão impostos;    é o 

valor da capacidade resistente desse elemento ou estrutura, para a qual, uma vez que se trata 

de reparação, se utiliza    , de modo a corresponder ao valor efetivo da sua resistência, 

contando que os elementos estão danificados. 

Como referido na secção 2.4.2, as hipóteses a considerar num projeto de reparação são: 

não intervir, reparar em pequena escala, reparar e eventualmente reforçar, reforçar e demolir. 

No caso da reparação, a razão entre    e     é o novo parâmetro que melhor define o 

tipo de intervenção, o qual é denominado por coeficiente de capacidade, Ф. Assim sendo, 

 

  
   

  
⁄        (5) 

 

e o Comité Euro-International Du Beton, em 1983, sugeriu a seguinte relação entre o 

coeficiente de capacidade   e o grau de intervenção numa reparação, apresentado na Tabela 

5. 

 

Tabela 5 - Relação entre o coeficiente de capacidade Φ e o grau de intervenção (CEB, 1983) 

COEFICIENTE DE CAPACIDADE, Φ AÇÃO 

Φ ≥ 1 Não reforçar 

0,67 < Φ <1 Reparar e eventualmente reforçar 

0,50 < Φ <0,67 Reforçar 

Φ ≤ 0,50 Demolir 

 

 

No âmbito deste estudo, apenas se incluem estruturas com um   superior a 0,67, sendo 

que, caso   apresente valores superiores a 1, situações em que o dano a reparar possa 

apresentar riscos que tenham a ver com a durabilidade da estrutura, essas estruturas devem, 

também, ser reparadas (SANTOS, 2008) 
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2.5. Marcação CE 

As argamassas de construção são produtos incluídos na Diretiva dos Produtos de 

Construção (DPC) 89/106/CEE, a que Portugal está obrigado por pertencer ao Espaço 

Económico Europeu (EEE). 

Uma das consequências desta diretiva foi a obrigatoriedade da marcação CE nos 

produtos abrangidos por normas CEN harmonizadas. 

Às diversas famílias de argamassas de construção são aplicáveis normas CEN 

harmonizadas (portanto com Marcação CE obrigatória) que, definindo as exigências essenciais 

a satisfazer pelos produtos, visam essencialmente a segurança, a saúde e a proteção do 

ambiente, remetendo para especificações técnicas as características e requisitos a assegurar. 

A aposição da marcação CE é da responsabilidade do fabricante ou dos seus agentes 

ou representantes autorizados estabelecidos no EEE, destina-se a permitir a livre circulação 

dos produtos no EEE, distinguindo-se assim das marcas voluntárias, cujo principal objetivo é a 

valorização e diferenciação dos produtos no mercado. 

Na interpretação da Comissão Europeia, inserida no Guia para a Aplicação das Diretivas 

da Nova Abordagem, os produtos de construção fabricados pelo próprio construtor na obra, ou 

noutro local, devem ser considerados como se fossem para colocar no mercado. 

Consequentemente, são aplicáveis às argamassas preparadas em estaleiro todas as 

disposições previstas para esses produtos, nomeadamente a avaliação da conformidade e a 

consequente aposição de marcação CE. 

Esta interpretação vigorará até 1 de Julho de 2013, data a partir da qual o Regulamento 

dos Produtos de Construção vem dispor de forma diferente, Regulamento (UE) Nº 305 do 

parlamento europeu e do conselho de 9 de Março de 2011 que estabelece condições 

harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Diretiva 

89/106/CEE do Conselho. Sendo que este regulamento, no artigo 5º refere que se podem 

abster da declaração de desempenho e marcação CE: 

a) O produto de construção que seja fabricado individualmente ou por medida, sem ser 

em série, em resposta a uma encomenda específica, e instalado numa obra única de 

construção identificada, por um fabricante responsável pela incorporação segura do produto 

nas obras, nos termos da legislação nacional aplicável e sob a responsabilidade dos 

encarregados da segurança da execução das obras de construção designados ao abrigo da 

legislação nacional aplicável; 

b) o produto de construção seja fabricado no estaleiro para incorporação na respetiva 

obra, nos termos da legislação nacional aplicável e sob a responsabilidade dos encarregados 

da segurança da execução das obras de construção designados ao abrigo da legislação 

nacional aplicável;  

c) o produto de construção seja fabricado de forma tradicional ou de forma adequada à 

conservação do património e de acordo com um processo não industrial para renovar de forma 

adequada obras de construção oficialmente protegidas como parte de determinado ambiente 



34 
 

ou devido ao seu especial valor arquitetónico ou histórico, nos termos da legislação nacional 

aplicável. 

Nestas condições, as argamassas preparadas em estaleiro terão de fazer prova de 

marcação CE, sem a qual ficam sujeitas às respetivas coimas [3], [4]. 

Este aspeto e / ou obrigatoriedade, em vigor até 1 de julho de 2013, poderia levar ao 

esmorecimento do tipo de software que se pretende desenvolver neste trabalho pois na prática, 

para cada formulação proposta, o utilizador teria que proceder a todos os testes necessários 

para a obtenção da marcação CE. No entanto, considera-se que tal situação não invalida a 

continuidade do estudo, por o seu objetivo principal consistir em incentivar e apoiar a produção 

nacional de argamassas para reparação fabricadas com os materiais existentes no mercado 

nacional e, no futuro, o próprio programa possa ser incorporado no sistema de produção do 

fabricante e venha a “adquirir” a marcação CE por prescrever argamassas com uma qualidade 

comprovada, ou por outro lado, mesmo que já não seja necessária a marcação CE, as 

formulações apresentadas pelo software sejam suficientemente acreditadas para a sua livre 

aplicação. 
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3. Campanha experimental 

3.1. Introdução 

Neste capítulo, apresenta-se a campanha experimental deste trabalho, com a 

identificação e a seleção dos diversos materiais que foram utilizados na produção das 

argamassas modificadas com polímeros (PCMs) e as argamassas cimentícias não modificadas 

(CMs). São definidos os parâmetros que serviram de base para a formulação das argamassas 

a estudar e, por último, faz-se um resumo das metodologias de ensaio adotadas para a 

caraterização das argamassas. 

A campanha experimental teve como objetivo contribuir para aumentar o conhecimento 

da influência da relação A/C na consistência das argamassas, com e sem a adição de 

polímeros. Serviu também para aprofundar os conhecimentos do autor na área do trabalho 

experimental de laboratório, com a preparação de amostras para ensaio e a realização dos 

ensaios laboratoriais, a avaliação da influência das condições ambientais e do estado de 

calibração dos equipamentos, bem como a interpretação e análise crítica dos resultados 

obtidos. 

Nesta campanha experimental, foram utilizadas 4 composições diferentes de 

argamassas cimentícias sem qualquer adição e, ainda, 8 composições diferentes com adição 

do polímero acrílico (PCM As) e polímero de estireno-butadieno (PCM SB), sendo ambos os 

polímeros comercializados no mercado nacional, sendo que a sua principal diferença era a 

razão A/C. Estes 3 tipos de argamassas foram preparados e misturados em sala condicionada, 

com humidade relativa de 65% e temperatura de 21º C. 

A análise dos resultados teve especial importância no estabelecimento de um fator de 

correção da quantidade de água, referido na secção 2.3.4, a introduzir no cálculo das 

argamassas, para ser introduzido no cálculo da formulação de uma argamassa, para fazer 

parte integrante do software desenvolvido neste trabalho. O fator de correção vem do 

seguimento da teoria apresentada por Popovics, englobando o estudo de PCMs e CMs, 

correlacionando-o com o estudo de Ribeiro (RIBEIRO, 2004), em função somente da 

trabalhabilidade das argamassas. 

A Figura 14 pretende ilustrar esquematicamente a abordagem seguida na campanha 

experimental com o objetivo de obter, a partir dos resultados, um fator de correção da 

quantidade de água de amassadura a introduzir numa argamassa.  

3.2. Caraterização dos materiais 

Neste subcapítulo, serão apresentados os ensaios de identificação dos materiais 

utilizados na composição das argamassas produzidas. 

Todos os materiais foram propositadamente aprovisionados em quantidade suficiente 

para cada campanha de ensaios, em vasilhames próprios, numa sala condicionada (65% HR e 
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21ºC), conforme a NP EN 196-1 (2006). Todos os materiais, sólidos e líquidos (polímeros, 

cimento, areia), foram previamente homogeneizados para que a colheita da cada amostra 

fosse representativa do material.  

 

 

 

Figura 14 - Fluxograma com o esquema seguido na campanha experimental 

 

3.2.1. Cimento  

A seleção do cimento CEM I a utilizar na produção das argamassas resultou do facto de 

ser um cimento comercializado no mercado nacional e conter 95-100% de clínquer, exibindo 

uma variabilidade da sua composição inferior face aos cimentos Portland compostos, de modo 

a provocar menores interferências nas características finais das argamassas a estudar. A 

classe de resistência foi a 42,5 R por ser comercializada em Portugal e porque se pretendia 

fabricar argamassas de reparação com função estrutural. 
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O CEM I 42,5 R usado foi o da fábrica da Secil localizada em Outão (Setúbal). Na Tabela 

6, observam-se os valores das propriedades do cimento fornecido pela fábrica de acordo com 

as exigências normativas em vigor. 

 

Tabela 6 - Características físicas do cimento CEM I 42,5 R  

Determinações Documentos normativos CEM I 42,5 R 

Massa volúmica 
(kg/m3) 

NP EN 196-6 § 7 3140 

Finura de Blaine 
(m2/kg) 

NP EN 196-6 § 7 292,0 

Início de presa 
(h:min) 

NP EN 196-3 02:35 

 

O cimento utilizado encontrava-se armazenado no LNEC, em recipiente plástico com 

tampa, devidamente acondicionado e não demostrando visualmente nenhum indício de estar 

alterado, pelo que não houve necessidade de se proceder a ensaios para avaliar uma eventual 

alteração das suas propriedades. 

 

3.2.2. Agregado 

O agregado utilizado para a formulação de todas as argamassas foi uma areia natural 

siliciosa, proveniente do Pinhal da Cunha no Seixal, cuja Ficha Técnica (Anexo A) inclui a 

possibilidade da sua aplicação em argamassas, segundo a NP EN 13139. 

De acordo com a Ficha Técnica da areia, os valores do Dmáx, do índice de absorção de 

água e da massa volúmica são apresentados na Tabela 7. 

 

Figura 15 - Curva granulométrica da areia de acordo com a Ficha Técnica 
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Tabela 7 - Outras características da areia 

 

 

A areia apresentava muita humidade pelo que se optou por efetuar a sua secagem, a fim 

de otimizar a precisão com que seria prescrita a água da amassadura das argamassas a 

estudar. 

A Figura 16 mostra a chapa de secagem, dispositivo que teve que ser constantemente 

vigiado devido à saída do gás. A areia era mexida, aproximadamente de hora a hora, para 

soltar o vapor de água que se acumulava no seu interior e, sobretudo, para que a areia do 

fundo não ficasse queimada. 

 

Figura 16 - Chapa de secagem, utilizada para secar a areia 

 

A areia esteve cerca de 6 horas com os queimadores ligados, seguida de 24 horas em 

repouso para arrefecer e só depois foi possível utilizá-la nos ensaios das argamassas. 

Saliente-se que a água introduzida nas argamassas foi acrescida de 0,5% do peso da 

areia envolvida em cada amassadura. Deste modo, pretendeu-se compensar a absorção de 

água da areia, por esta se encontrar seca. 
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3.2.3. Polímeros 

3.2.3.1. Polímero acrílico 

 

Em seguida, na campanha experimental, foi utilizado um polímero acrílico (As), 

redispersivo em pó, constituído por acrilato de butilo, estireno, acrilamida e uma resina de 

condensação, de acordo com a Ficha Técnica do produto [6]. De acordo com a Ficha Técnica, 

este polímero é um “modificador de ligantes minerais” e a sua utilização em argamassa 

“aumenta a resistência à flexão e tração, bem como a compressão, abrasão, flexibilidade e a 

aderência à base”. Quanto à percentagem de utilização em argamassas, a referida Ficha indica 

que o polímero deve ser utilizado nas proporções de 5 a 20% do peso do ligante, embora, 

segundo a mesma ficha técnica, apresente vantagens notórias para uma dosagem de 15 a 

20%.  

 

 

Figura 17 - Fornecimento do polímero acrílico 

 

3.2.3.2. Polímero estireno-butadieno  

 

Segundo a Ficha Técnica, este polímero de estireno-butadieno (SB) consiste numa 

“dispersão aquosa de estireno-butadieno, solúvel que, quando adicionado à argamassa, 

melhora as suas características, principalmente a aderência. Este polímero proporciona uma 

maior trabalhabilidade à argamassa, aumenta a sua resistência à tração, limita a fissuração, 

melhora a dureza, impermeabiliza e reduz a sensibilidade aos ácidos e às gorduras” [7]. 

Na Ficha, é recomendado misturar esta dispersão polimérica com água numa proporção 

de 1:2, ou seja, 1 volume de polímero para 2 volumes de água. No entanto, de modo a garantir 

a relação P/C estabelecida para este estudo (P/C=15%), foi necessário conhecer o valor do 

teor de sólido desta dispersão polimérica de SB. Como este polímero fora utilizado na 

dissertação da engenheira Tânia Dias, esta determinação já havida sido realizada segundo a 

NP EN 480-8, tendo-se obtido o valor de 33,7%. Assim sendo, neste estudo foi utilizado o valor 

de 33,7% de teor de sólidos desta adição polimérica de SB para a formulação das argamassas.  
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Figura 18 - Polímero de estireno-butadieno 

3.3. Argamassas 

 Nesta campanha experimental, foram fabricados três tipos de argamassas distintas: 

 

 CM-1 – argamassa cimentícia; 

 PCM-As – argamassa cimentícia modificada com polímero acrílico; 

 PCM-SB – argamassa cimentícia modificada com polímero de estireno-butadieno. 

 

3.3.1. Composição das argamassas 

A comparação e a conveniente análise dos resultados dos ensaios de caracterização da 

consistência em função dos valores da relação A/C dos três tipos de argamassas estudadas foi 

possível por se manter semelhante a composição das argamassas, particularmente porque se 

permitiu que se variasse a relação de A/C e o traço, mas o volume de pasta cimentícia (água e 

cimento) permanecesse constante e igual a 0,334 dm
3
, de modo a garantir o mesmo volume 

final da argamassa, o qual era o recomendado para a betoneira utilizada e que estava de 

acordo com a ASTM C 1437 (2007). 

Para o uso dos polímeros, e para o mesmo volume de pasta cimentícia, considerou-se 

um valor de P/C de 15%, sendo P correspondente apenas ao teor de sólidos do polímero, o 

qual é 100% no caso do polímero acrílico (polímero em pó) e 33,7% no caso do polímero de 

estireno-butadieno (33,7% de polímero sólido e 66,3% de água). A água contida no polímero 

de SB, de 66,3%, entrava na composição da argamassa sendo subtraída à água da 

amassadura. 

Os parâmetros adotados para a composição das argamassas foram os seguintes: 

 iniciar a campanha com a CM com um traço ponderal em massa de 

1(cimento):3(areia), por ser um traço que garante uma resistência equivalente à 
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obtida nos ensaios dos cimentos, os quais permitem definir a classe de resistência 

dos cimentos, especificada na NP EN 196-1; 

 fixar um volume de pasta cimentícia para as argamassas CMs e PCMs, igual a 

0.334 m3, por a pasta influenciar fortemente todas as propriedades da argamassa, 

não só no estado fresco como no endurecido; 

 utilizar nas PCMs uma relação polímero/cimento (P(teor de sólidos do polímero) /C) 

igual a 15%, tendo em vista garantir um bom compromisso entre a eficácia do 

polímero e o custo da argamassa modificada (RIBEIRO, 2010). 

Após terem sido fabricadas várias CMs com diferentes relações A/C e determinadas as 

correspondentes consistências por espalhamento, segundo a ASTM C 1437 (2007), 

considerou-se adotar o valor de 0,42 para a relação A/C como sendo o valor capaz de se obter 

uma consistência por espalhamento das CMs, argamassas cimentícias sem polímero, com a 

trabalhabilidade considerada suficiente para uma aplicação manual em obra. Foi escolhido o 

valor A/C=0,42 porque, para valores de A/C inferiores, resultavam CMs muito secas e muito 

pouco trabalháveis, logo sem aproveitamento e/ou aplicabilidade em obra. Esse valor de 

A/C=0,42 foi o valor de partida da campanha experimental com as PCMs. No entanto, mostrou-

se ser um valor excessivo para as PCMs, resultando numa consistência por espalhamento da 

PCM de As (polímero acrílico) superior a 140% (que ultrapassava os limites da mesa) e para a 

PCM de SB num valor inferior a 140% (137%) e, por isso, possível de ser medido através do 

método de ensaio da ASTM C 1437 (2007). 

Nas Tabelas 8, 9 e 10, observam-se os valores e parâmetros definidos na produção das 

CMs e PCMs estudadas. Como mostra a Tabela 8, para a CM foram realizadas mais 

amassaduras porque se pretendeu caraterizar melhor a influência da água na classe de 

consistência das argamassas pois, através dos dados recolhidos de Ribeiro (2004), já seria 

possível correlacionar essa água com a água necessária nas PCMs. 

 

Tabela 8 - Composição utilizada na produção das argamassas (CMs) 

N.º do 

provete 
A/C 

Cimento 

 (kg) 

Quantidade de 

pasta (dm3) 

Quantidade de água 

introduzida (litros) 

Descontando a absorção da 

areia (litros) 

Areia 
(kg) 

1 0,42 0,450 0,334 0,196 0,189 

1,350 

2 0,42 0,450 0,334 0,196 0,189 

3 0,42 0,450 0,334 0,196 0,189 

4 0,50 0,406 0,334 0,210 0,203 

5 0,50 0,406 0,334 0,210 0,203 

6 0,50 0,406 0,334 0,210 0,203 

7 0,57 0,375 0,334 0,220 0,213 

8 0,57 0,375 0,334 0,220 0,213 

9 0,57 0,375 0,334 0,220 0,213 

10 0,61 0,359 0,334 0,225 0,218 

11 0,61 0,359 0,334 0,225 0,218 

12 0,61 0,359 0,334 0,225 0,218 
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Tabela 9 – Composição das PCM-As (P/C=15%) 

N.º do 

provete 
A/C 

Cimento 

 (kg) 

Polímero 

em pó 

(kg) 

Pasta 

(dm3) 

Água introduzida 

(litros) 
Areia (kg) 

Água descontando 

a absorção da 

areia (litros) 

1 0,42 0,45 0,0675 0,334 0,195 1,283 0,189 

2 0,35 0,50 0,0747 0,334 0,18 1,275 0,174 

3 0,32 0,52 0,0775 0,334 0,174 1,273 0,168 

4 0,30 0,54 0,0807 0,334 0,167 1,269 0,161 

 

 

 

 

Tabela 10 - Composição das PCM-SB (P/C=15%) 

N.º do 
provete 

A/C 
Cimento 

 (kg) 

Dispersão 

Polimérica 
aquosa 

(kg) 

Teor de 

Sólidos 
(kg) 

Pasta 
(dm3) 

Água 

introduzida 
(litros) 

Areia (kg) 

Água 

descontando 

a absorção 
da areia 

(litros) 

1 0,42 0,45 0,204545 0,068 0,334 0,058 1,283 0,189 

2 0,38 0,48 0,2159 0,071 0,334 0,043 1,279 0,181 

3 0,35 0,50 0,2273 0,075 0,334 0,027 1,275 0,173 

4 0,32 0,52 0,2364 0,078 0,334 0,014 1,272 0,166 

 

3.3.2.  Preparação das argamassas 

 

Na preparação das argamassas, antes de cada amassadura, os materiais foram 

devidamente pesados, de modo a controlar convenientemente as proporções e dosagens 

adotadas. Em seguida as argamassas eram misturadas numa misturadora automática (Figura 

19), utilizando o procedimento de amassadura presente na NP EN 196-1 § 6. Esta misturadora 

dispunha do modo automático de mistura, o qual respeita a norma supra referida, e que foi 

adotado na mistura das argamassas em estudo. Um dos passos intermédios consiste em 

mexer manualmente o material, para que se garanta que não fica material por mexer agarrado 

à face da “panela” da misturadora. Nesse momento, a operação era controlada por um 

cronómetro, para que não fosse ultrapassado o tempo de reposição da panela na misturadora, 

a qual também controlava esse tempo, que caso fosse excedido já não continuaria a operação. 

Para desagregar os materiais colados à face da “panela”, dispunha-se de 1:30 minutos, cuja 

operação consta na referida norma como “raspagem do material aderente” (Figura 20). 
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Figura 19 - Misturadora utilizada na preparação das argamassas, conforma a NP EN 196-1 

 

Figura 20 - Operação de raspagem do material aderente, conforma a NP EN 196-1 

 

Após cada amassadura, todo o equipamento utilizado no fabrico da argamassa era 

lavado e enxugado de modo a não comprometer as novas argamassas a fabricar. 

Uma vez que a única característica das argamassas que era avaliada era a consistência, 

o processo de ensaiar cada argamassa era contíguo à amassadura. 

3.4. Plano de ensaios 

 

Na Tabela 11, encontram-se descritos os ensaios realizados durante a campanha 

experimental, de modo a melhor caraterizar a consistência de cada formulação das 

argamassas. Com o objetivo de correlacionar o resultado da consistência por espalhamento 

determinada em laboratório, segundo a ASTM C 1437, e a consistência da argamassa medida 

em obra, procurou-se também estabelecer um método fácil de utilizar em obra para determinar 
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a consistência da argamassa, designado neste estudo por consistência por abaixamento. 

Deste modo, seria possível verificar se existe alguma incongruência entre a classe de 

consistência que fora recomendada no projeto e a argamassa que iria ser utilizada. 

 

Tabela 11 - Ensaios realizados durante a campanha experimental 

Material Ensaio 
Forma dos provetes 

ensaiados 

Norma ou 
recomendação 

de ensaio 

Idade do provete 
aquando do ensaio 

Argamassa em 
estado fresco 

Consistência por 
abaixamento 

Tronco-cone  
(base Φ100 mm) 

Norma interna 
do LNEC 

0 horas 

Consistência por 
espalhamento 

Tronco-cone  
(base Φ100 mm) 

ASTM C 1437 0 horas 

 

3.5. Métodos de ensaio 

3.5.1. Consistência por abaixamento 

 

Sendo a trabalhabilidade das argamassas uma propriedade fundamental a controlar 

durante a aplicação, era importante neste trabalho ser considerado esta propriedade ser 

determinada em obra, bem como através das metodologias laboratoriais. Pretendeu-se, assim, 

contribuir para um melhor conhecimento do comportamento das argamassas quando sujeitas a 

diferentes metodologias de ensaio. 

Assim sendo, para a determinação da consistência das argamassas em obra, seguiu-se 

um método de ensaio constante de um procedimento interno do LNEC, o qual tem vindo a ser 

praticado em obras de reparação de estruturas, como por exemplo na reparação de uma 

escada exterior de serviço em betão, como mostra a Figura 21. O método utiliza um cone que 

deve apresentar as mesmas medidas que o tronco-cone previsto na ASTM C 1437 e ser 

fabricado com material não aderente e não absorvente. 

 

 

Figura 21 - Obra de reparação da escada exterior de serviço: consistência das PCMs medida em 
obra (método interno) (a) e em laboratório (ASTM C 1437) (b). Aplicação das PCMs por projeção (c) 

(RIBEIRO, 2012) 
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Em seguida, passa-se a descrever o método de determinar a consistência das 

argamassas em obra. 

A argamassa, depois de amassada, é colocada no molde tronco-cónico, colocado numa 

base horizontal, com pouca rugosidade e devidamente limpa. A colocação da argamassa no 

tronco-cone é feita em duas camadas de 25 mm de espessura, compactando-se cada uma das 

camadas com 25 pancadas em pontos uniformemente distribuídos, recorrendo-se a um pilão. 

No fim da compactação da segunda camada, retira-se o excesso de argamassa, criando uma 

superfície horizontal lisa. De seguida, antes de se proceder à extração do tronco-cone, deve-se 

limpar a superfície livre da base horizontal de forma a retirar quaisquer pedaços de argamassa. 

Por último, retira-se o molde tronco-cónico, verifica-se o aspeto da argamassa após ser retirado 

o molde e procede-se à medição do abaixamento observado [mm], tal como mostram as Figura 

22 a 21.  

De modo a avaliar a correlação entre esta metodologia a aplicar em obra e a 

metodologia normativa de laboratório, normalmente recorrendo à ASTM C 1437, o molde 

tronco-cónico foi o mesmo da referida norma, embora se possa usar um molde de outro 

material que não seja absorvente e com o mínimo de rugosidade (plástico ou metal), mas de 

iguais dimensões às do molde tronco-cónico da norma ASTM C 1437. Como mostram as 

Figuras 19 a 21, por facilidade o ensaio foi executado também sobre a mesa de espalhamento 

usada para o ensaio segundo a ASTM C 1437. 

 

 

 

Figura 22 - Compactação da primeira e da segunda camadas 
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Figura 23 - Aspeto após ser retirado o molde 

 

Figura 24 - Medição do abaixamento no ponto central da argamassa 

 

3.5.2. Consistência por espalhamento 

 

Na generalidade dos estudos que têm vindo a ser desenvolvidos nesta área, a 

consistência das argamassas é determinada em laboratório segundo a norma ASTM C 1437, 

que determina a consistência por espalhamento. Esta norma indica ainda um intervalo de 

valores para o qual a trabalhabilidade das argamassas “in situ” é aceitável, de 100 ± 10%. 

Porém, de com base na experiência adquirida, demonstrada nos trabalhos de Ribeiro, Pina e 

Dias, considera-se que, para o caso de reparações em superfícies horizontais e com recurso a 

moldes, em que a compactação possa ser deficiente, o valor do espalhamento deve ser 

superior a 100% mas não ultrapassando 140%. 

Neste ensaio, o método é muito semelhante ao anterior, até ao momento em que o 

molde é retirado e é verificado o aspeto da argamassa. De seguida, a manivela da mesa de 
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espalhamento (Figura 25) deve ser acionada 25 vezes em 15 segundos (este procedimento 

requer um treino prévio para que o número de pancadas seja efetuado no tempo correto). 

 

 

Figura 25 - Mesa de espalhamento com a respetiva manivela 

 

Finalmente, com recurso a uma craveira, medem-se os diâmetros apresentados pelo 

espalhamento da argamassa, segundo as quatro diagonais marcadas no prato (Figura 26). O 

resultado da consistência por espalhamento é obtido pela média dos diâmetros, subtraído do 

diâmetro da base do tronco-cone (Φ100 mm), e o resultado pode deve ser apresentado em 

percentagem: 

                                  
     

 
     

   (6) 

sendo       o somatório dos diâmetros obtidos em cada diagonal da mesa de espalhamento, 

medidos em milímetros. 

 

Figura 26 - Medição do espalhamento segundo as diagonais da mesa 
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3.6.  Resultados da campanha experimental 

3.6.1. Introdução 

No presente subcapítulo, apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios efetuados 

durante a campanha experimental e faz-se uma comparação com os resultados obtidos por 

Ribeiro (2004), Pina (2009) e Dias (2011), de modo a complementar a análise dos resultados e 

a contribuir para uma melhor compreensão dos fenómenos ocorridos. 

3.6.2. Consistência por abaixamento/espalhamento 

O intuito desta campanha experimental foi permitir estabelecer uma correlação entre a 

relação A/C e a classe de consistência das argamassas, de modo a ser possível a sua 

quantificação e utilização num programa informático. 

A consistência por abaixamento revelou que para valores da classe de consistência mais 

baixos não existe nenhum abaixamento a ser medido. Equiparando-se os resultados da 

consistência por abaixamento aos da consistência por espalhamento, as correlações podem 

ser efetuadas a partir dos 90%. 

Verificou-se que os menores valores de A/C das CMs (0,42) conduziram a uma 

consistência por espalhamento muito reduzida (48%) mas provocavam PCMs muito fluidas com 

valores de consistência por espalhamento perto ou superior do valor máximo admissível para o 

ensaio (>140% e 137%). Isto ocorria devido à ação fluidificante dos polímeros, a qual resulta do 

efeito conjunto de dois fatores: o efeito dispersante dos emulsionantes contidos nos polímeros 

sobre as partículas de cimentos e a maior mobilidade da mistura, devido às próprias partículas 

poliméricas dispersas, apresentando uma forma esférica (RIBEIRO, 2004), (DIAS, 2011). 

Nas Tabelas 12, 14 e 15 apresentam-se os valores da consistência por espalhamento, 

segundo a ASTM C 1437, e no Anexo C observa-se a aparência das argamassas. 

Estes valores foram obtidos de acordo com as opções tomadas, as quais se encontram 

resumidas na Figura 14, fixando o volume de pasta (0.334 dm
3
) e a relação P/C (15%). 

Tabela 12 - Relação A/C e consistência por espalhamento e abaixamento das CMs estudadas nesta 
campanha experimental 

N.º do 
provete 

A/C Espalhamento obtido (mm) 
Média 
(mm) 

Espalhamento 
(%) 

Abaixamento 
(mm) 

1 0,42 147 131 148 153 147,5 

48 

0 

2 0,42 143 145 149 151 147 0 

3 0,42 149 150 152 147 149,5 0 

4 0,50 167 163 170 173 168,5 

75 

0 

5 0,50 175 171 173 182 174 0 

6 0,50 184 186 183 179 183,5 0 

7 0,57 187 192 188 183 187,5 

100 

5 

8 0,57 200 214 207 20,5 206 5 

9 0,57 209 210 203 204 206,5 7 

10 0,61 20,6 20,6 21,5 20,8 207 

116 

8 

11 0,61 21,6 21 21,4 21,9 215 9 

12 0,61 22,5 22,4 22,6 22,4 224,5 11 
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Os valores apresentados por Ribeiro (2004), Pina (2009) e Dias (2011), para argamassas 

cimentícias encontram-se representados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Resultados das argamassas (CMs) estudadas pelos autores Ribeiro, Pina e Dias 

  A/C Adjuvantes Espalhamento 
(%) Arg. Padrão 

(Ribeiro) 
0,63 - 110 

A0 (Pina) 0,37 Introdutor de ar/cimento 0,009% 87 

CM-1 (Dias) 0,40 Superplastificante (2% da massa do cimento) 81 

CM-2 (Dias) 0,40 Introdutor de ar/plastificante (0,35% da massa do 
cimento) 

101 

A Tabela 14 faz o confronto dos resultados desta campanha experimental e os obtidos 

pelos autores Pina (2009) e Dias (2011) para as argamassas PCMs com o polímero acrílico 

com um P/C=15% (PCM-As P/C=15%). 

 

Tabela 14 - Resultados das argamassas PCMs com um polímero acrílico 

N.º do 
provete 

A/C Espalhamento obtido (mm) 
Média 
(mm) 

Espalhamento (%) 
Abaixamento 

(mm) 

1 0,42 >240 >240 >240 >240 - >140 32 

2 0,35 230 232 233 233 232,5 132 25 

3 0,32 193 192 192 192 192,0 92 3 

4 0,30 188 194 186 188 188,0 88 2 

A2 
(PINA) 

0,31 - - - - - 97 - 

PCM-As 
(DIAS) 

0,4 - - - - - 136 - 

 

Destas tabelas, salientam-se os seguintes aspetos: 

 na argamassa padrão de Ribeiro (2004), para A/C de 0,63, o espalhamento (110%) 

foi menor do que o obtido neste estudo, para um A/C de 0,61 (116%). A diferença 

poderá ter resultado do facto de a areia utilizada por Ribeiro (2004) ser repartida 

em 3 frações de diferente granulometria, com D de 2 mm. Deste modo 

proporcionou uma maior consistência da argamassa, face à argamassa desta 

campanha. Este fenómeno já se encontra descrito na secção 2.3.4, nomeadamente 

através da Figura 4 e da Figura 5; 

 quanto às argamassas estudadas por Pina (2009) e por Dias (2011), pode-se 

considerar que os superplastificantes e introdutores de ar mostraram-se ser 

eficazes como redutores de água, embora conduzindo a consistências por 

espalhamento pouco aceitáveis para uma aplicação manual (81% a 100%); 

 a campanha experimental relativa às CMs terminou para a relação A/C de 0,61, 

valor a partir do qual os aspetos de durabilidade começariam a ser descurados e, 

portanto, não havendo interesse utilizar valores superiores para obter argamassas 

mais trabalháveis. 
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Da Tabela 14, verifica-se que a utilização de A/C = 0,42 conduz a uma elevada fluidez, a 

qual ultrapassava os limites da mesa de espalhamento. Assim sendo, optou-se por reduzir a 

relação A/C de modo a obter espalhamentos menores e permitir estimar uma correlação entre 

A/C e a consistência por espalhamento. 

Por último, na Tabela 15, apresentam-se os resultados desta campanha experimental 

confrontados com os resultados homólogos obtidos pelos autores Ribeiro (2004) e Dias (2011) 

para as argamassas modificadas com o polímero de estireno-butadieno, com um P/C=15%, 

PCM SB P/C=15%. 

 

Tabela 15 - Resultados das PCMs SB com P/C=15% 

N.º do 
provete 

A/C Espalhamento obtido (cm) 
Média 
(mm) 

Espalhamento 
(%) 

Abaixamento 
(mm) 

1 0,42 23,1 23,8 23,5 23,9 236,5 137 30 

2 0,38 21,5 21,2 21,5 21,3 214,0 114 21 

3 0,35 20,9 20,6 20,5 20,4 205,5 106 6 

4 0,32 18,7 19 19,5 19,0 190,0 90 2 

SB-3 
(RIBEIRO) 

0,31 - - - - - 112 - 

PCM-SB 
(DIAS) 

0,40 - - - - - 121 - 

 

Com base nos resultados obtidos (Tabela 12 a Tabela 15), salientam-se os seguintes 

aspetos: 

 o polímero de estireno-butadieno SB face ao polímero acrílico As e para a mesma 

quantidade do teor de sólidos (P/C=15%), na generalidade, promove uma 

consistência por espalhamento menor, mas superior à da argamassa padrão; 

 os resultados de Ribeiro (2004) apresentaram espalhamentos superiores, no 

entanto o polímero SB-3 utilizado continha um teor de sólidos superior (de 49%) 

aumentando a ação de superplastificante face à do polímero de estireno-butadieno 

utilizado nesta campanha experimental (com teor de sólidos de 33,7 %) (DIAS, 

2011); 

 os resultados desta campanha experimental foram obtidos com o mesmo cimento 

CEM I 42.5 R e polímeros de SB e As utilizados por Dias, à exceção da areia. 

Contudo, os resultados foram semelhantes, apesar do procedimento na formulação 

das argamassas ter sido diferente, ou seja, em vez de manter constante o volume 

de pasta, o valor constante utilizado por Dias (2011) foi o traço, 

 quanto aos valores registados para a consistência por abaixamento, considera-se 

que os valores devem ser apresentados qualitativamente, pois ver as diferenças 

não é muito fácil e pode conter vários erros, nomeadamente o erro humano que irá 

influenciar as medições. 



 

51 
 

3.7. Análise de resultados 

Neste subcapítulo, faz-se a análise dos resultados obtidos na campanha experimental 

com o objetivo de avaliar a sua utilização, nomeadamente a extrapolação para um sistema 

numérico com vista ao cálculo automático. 

Assim sendo, pretendeu-se determinar a correlação entre os resultados da consistência 

por espalhamento (ASTM C 1437) das CMs e PCMs e a relação A/C e estimar uma fórmula de 

base que correlacione a quantidade de água com a dosagem de cimento, para a consistência 

requerida para cada situação de reparação. 

Em seguida, apresentam-se nas Figuras 27 e 28 correlações obtidas com base nos 

resultados das CMs ensaiadas neste estudo, respetivamente, entre a relação A/C e a 

quantidade de água com os valores de consistência por espalhamento (ASTM C 1437). 

 

 

Figura 27 - Relação A/C – Consistência por espalhamento das CMs estudadas 

 

Admitindo como valor padrão (standard) para a consistência por espalhamento (ASTM C 

1437) o valor que se obtém para o maior número de situações, de valor igual a 100%, então, 

através da linha de tendência exponencial obtida na Figura 27, com fator de correlação elevado 

de R
2
=0,99, retira-se para as CMs um valor de A/C = 0,56.  

Assim sendo, efetuou-se a adaptação da fórmula base indicada por Popovics (equação 

7) aos resultados obtidos nas CMs: 

                   )          (7) 

Sendo: 

A -  a quantidade de água em l/m
3
;  

C - a quantidade de cimento em kg/m
3
; 

p - a quantidade de água necessária para hidratar o cimento. 

Como referido na secção 2.3.4, de acordo com a professora Joana Coutinho, da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, “p” considera-se ser de 23% (COUTINHO, 

1998), o que conduz a uma argamassa com uma relação A/C = 0,28. Sendo que, neste estudo, 

se pretende utilizar uma relação A/C = 0,56, optou-se por modificar a constante 0,16 da 

equação 7. 
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Deste modo, ter-se-á: 

 

{
                

 
 ⁄       

                          (8) 

 

Resulta então, como fórmula de obter a água necessária das CMs em função da 

dosagem de cimento para a consistência padrão, a equação 9: 

 

                          (9) 

 

A questão da água necessária para a consistência padrão relativamente às CMs está 

resolvida e definida (equação 9). No entanto, torna-se ainda necessário definir um fator k, o 

qual permitirá alterar a água necessária das CMs em função da consistência pretendida. 

Para isso, recorreu-se à Figura 28, que apresenta a correlação entre a água necessária 

e a consistência por espalhamento (ASTM C 1437) obtida nas CMs desta campanha 

experimental. 

 

 

Figura 28 - Relação água – espalhamento das CMs deste estudo 

 

Com a ajuda da linha de tendência, pode obter-se qualquer valor aproximado da 

quantidade de água e o espalhamento que se obteria. 

Sabendo a quantidade de água necessária para se obter uma determinada consistência 

(A1), a quantidade de água necessária para se obter outra consistência (A2) pode ser 

relacionada com a primeira através de um fator K: 

                   (10) 

No seu texto, Popovics admitiu que, para os betões, o fator k a utilizar seria: 

  (
  

  
)
   

          (11) 

Sendo: S2 (%) a consistência que se pretende obter; S1 (%) a consistência para a qual se 

conhece a água necessária. 
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No entanto, de acordo com o texto de Popovics, este refere que esse fator deve ser 

alterado de modo a corresponder melhor à realidade das argamassas, como seria de esperar. 

Uma vez que o fator K dos betões é um valor adequado para o material betão com 

características diferentes das argamassas, o estudo elaborado neste trabalho pretendeu 

manter a equação 11, mudando o valor da exponencial que era 0,1 e estimou um novo valor 

adaptado às argamassas. Através de um método iterativo, o valor que melhor retrata a 

exponencial do fator K foi 0,15, apresentando um R
2
 = 0,9995 de acordo com a fórmula de 

Pearson (utilizada pelo Excel). Os valores registados podem ser vistos na Tabela 16. 

Tabela 16 - Tabela de comprovação do fator K a utilizar 

A/C 
Consistência por 

Espalhamento (%) 
Água introduzida (l)                  

     

0,43 47,7 0,189 0,888 0,895 

0,43 49,2 0,190 0,893 0,899 

0,43 50,8 0,191 0,898 0,903 

0,44 52,4 0,192 0,903 0,908 

0,44 54,1 0,193 0,907 0,912 

0,44 55,8 0,194 0,912 0,916 

0,45 57,5 0,195 0,917 0,920 

0,45 59,4 0,196 0,921 0,925 

0,46 61,2 0,197 0,926 0,929 

0,46 63,2 0,198 0,931 0,933 

0,47 65,2 0,199 0,935 0,938 

0,47 67,2 0,200 0,940 0,942 

0,48 69,4 0,201 0,945 0,947 

0,48 71,6 0,202 0,950 0,951 

0,49 73,8 0,203 0,954 0,956 

0,49 76,2 0,204 0,959 0,960 

0,50 78,6 0,205 0,964 0,965 

0,51 81,1 0,206 0,968 0,969 

0,51 83,7 0,207 0,973 0,974 

0,52 86,3 0,208 0,978 0,978 

0,53 89,0 0,209 0,982 0,983 

0,54 91,9 0,210 0,987 0,987 

0,54 94,8 0,211 0,992 0,992 

0,55 97,8 0,212 0,997 0,997 

0,56 100,0 0,213 1,000 1,000 

0,56 100,9 0,213 1,001 1,001 

0,57 104,1 0,214 1,006 1,006 

0,58 107,4 0,215 1,011 1,011 

0,59 110,8 0,216 1,015 1,015 

0,60 114,3 0,217 1,020 1,020 

0,61 117,9 0,218 1,025 1,025 

0,62 121,6 0,219 1,029 1,030 

0,64 125,5 0,220 1,034 1,035 

0,65 129,4 0,221 1,039 1,039 

0,66 133,5 0,222 1,044 1,044 

0,68 137,8 0,223 1,048 1,049 

0,70 142,1 0,224 1,053 1,054 

S1 - a consistência por espalhamento padrão (standard), definida como 100% 

S2 - a consistência pretendida 

A1 - a água que proporciona a consistência padrão (standard) 

A2 - a água que se pretende conhecer de modo a introduzir na argamassa com vista à consistência 

requerida 
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Como se observa da Tabela 16, os valores mais próximos da consistência padrão 

(standard, de valor 100%) segundo a teoria de Popovics são praticamente iguais aos 

implementados com o novo fator K a implementar neste estudo (equação 24). Refira-se, ainda, 

serem os valores mais próximos da consistência por espalhamento padrão (standard) os 

valores que se consideram serem os mais indicados para os trabalhos de reparações.  

  

Para finalizar, neste estudo torna-se ainda necessário definir como contabilizar e 

quantificar o efeito superplastificante característico dos polímeros. 

Com esse objetivo, a Figura 29 permite ilustrar a ordem de grandeza desta última questão a 

resolver neste estudo. 

 

 

Figura 29 - Relações entre A/C e a consistência por espalhamento nas CMs, PCMs-As e PCMs-SB 

 

A consistência por espalhamento foi definida segundo a ASTM C 1437 cujos valores 

foram processados para obter a Figura 29; o valor de R
2
 mais baixo é relativo às PCMs-As e 

pode ter a sua origem no facto de ter sido feita menos uma medição do que nas outras 

argamassas. Esta situação deveu-se ao facto de o ensaio com um A/C de 0,42 ter 

ultrapassado os limites da mesa de espalhamento. 

De acordo com as linhas de tendência exponencial apresentadas na Figura 29, pode 

relacionar-se a razão A/C das CMs com a razão A/C obtida para cada uma das argamassas 

com adições poliméricas, as PCMs de As e SB.  

As adições poliméricas de famílias poliméricas diferentes tendem a provocar diferentes 

resultados na consistência das argamassas cimentícias. Esse fenómeno pode ainda ser 

observado dentro da mesma família polimérica e, ainda, para a mesma adição polimérica, 

fazendo variar a relação P/C e/ou o teor de sólidos da adição. A Figura 30 ilustra a variação da 
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relação A/C com a relação P/C para o caso da família polimérica de estireno-butadieno 

(RIBEIRO, 2004). 

 

Mantendo este raciocínio para todas as famílias poliméricas, veremos que quando se 

aumenta a razão P/C menor é a necessidade de água total introduzida. No entanto, Ribeiro 

(2004) concluiu que, para a mesma consistência, os adjuvantes poliméricos do tipo dispersão 

permitiram reduzir, em média, cerca de 34% da dosagem de água da argamassa padrão; o 

adjuvante do tipo polímero redispersivo em pó apenas cerca de 17%; enquanto o adjuvante do 

tipo polímero (em dois componentes separados) cerca de 71%. 

 

 

Figura 30 - Razão Atot/C versus razão P/C, das PCM de SB3, ensaiadas neste trabalho, e valores 
experimentais de PCC de SB com diferentes abaixamentos (S), ensaiados por Ohama (1995) 

(RIBEIRO, 2004) 

Como resumo das propriedades estudadas por Ribeiro, apresenta-se a Tabela 17, que 

comprova estes valores. 

 

Tabela 17 - Valores relativos a argamassas estudadas por Ribeiro (2004) 

Designação das argamassas Arg. Pa Vac As EP SB 

Consistência por espalhamento 110 113 108 111 118 

A/C 0,63 0,45 0,53 0,17 0,34 

água padrão/água das 
dispersões poliméricas 

1 0,565 0,820 0,295 0,578 

Vac
 
- dispersão de polímero de acetato de vinilo; As

 
- polímeros redispersivos em pó de 

acrilato-estirenado; EP
 
- polímero epoxídico bi-componente; SB - dispersões poliméricas de 

Estireno-Butadieno 

 

Refira-se que a média dos valores da razão (água padrão / água das dispersões 

poliméricas) relativa às dispersões de SB e Vac, utilizada nos cálculos do software, foi 

ligeiramente diferente do apresentado na Tabela 17, de 0,578 e 0,565, respetivamente, pois 
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dentro da família polimérica de estireno-butadieno constataram-se algumas diferenças, com 

base em 5 dispersões de SB diferentes. No entanto, seguindo o raciocínio de Ribeiro, o valor 

médio apresentado pelas dispersões poliméricas, no que se refere a água padrão/água das 

dispersões poliméricas, foi de 0,34. Uma vez que esse valor engloba uma maior variedade de 

dispersões poliméricas, a sua credibilidade era superior e desse modo foi o valor utilizado 

(RIBEIRO, 2004). 

Com base nesta informação e na análise de resultados efetuada com base em quatro 

famílias poliméricas distintas, no programa informático a desenvolver neste estudo, estas 

famílias poliméricas serão consideradas e vão ser relacionadas com o tipo de polímero 

(dispersão, polímero redispersivo e polímero com dois componentes) e a quantidade de água 

da amassadura será multiplicada pelo inverso da quantidade de água que estes polímeros 

conseguem reduzir, devido à sua ação de superplastificantes. 
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4. Programa informático 

4.1. Introdução 

Este capítulo é dedicado à formulação e apresentação de um programa informático para 

a formulação e prescrição de uma argamassa de reparação de estruturas de betão, o qual, 

como referido, servirá como sistema de apoio à decisão, por parte de quem o utilizar. 

A metodologia implementada permite a utilização simples e rápida através de um 

interface gráfico bastante acessível, que conduz a um relatório final com a constituição 

aconselhável da argamassa de reparação e ainda a um tipo de ficha de segurança com alguns 

conselhos sobre os modos mais fiáveis para a obtenção das propriedades mecânicas, 

preparação do suporte e aplicação da argamassa de reparação desejada. 

O programa desenvolvido permite analisar diversos tipos de situações, consoante o 

material disponível e algumas opções do utilizador. As diversas situações enquadram-se, por 

exemplo, na utilização do agregado disponível, onde basta introduzir a sua máxima dimensão 

para obter resultados fiáveis para esse agregado, ou ainda, por exemplo, na escolha da classe 

de exposição da estrutura ou da classe de consistência por espalhamento pretendida para a 

argamassa. 

Pode ainda ser simulada a introdução de adições à mistura, com as devidas implicações, 

entre outras. 

No sentido de prever a utilização do programa informático, admite-se que o software se 

destina a apoiar a decisão de pessoas habilitadas para formular argamassas. Existem alguns 

conceitos e noções que os utilizadores precisam de ter conhecimento, como por exemplo, o 

significado de resistência à compressão, de quilograma e litro, pois o software emite um 

relatório com as quantidades de todos os componentes das argamassas, sem explicar ao 

utilizador os termos: traço ponderal da argamassa, A/C, P/C, fenómeno da carbonatação, entre 

outros. 

O software corre em qualquer sistema operativo Windows, foi desenvolvido com o 

Microsoft Visual Studio e a sua linguagem de programação é o Visual Basic (VB). 

 

4.2. Breve descrição 

O programa desenvolvido é composto por uma fase de introdução de dados (input), uma 

fase de processamento de dados e uma última fase de apresentação dos resultados que foram 

obtidos (output).  

Na fase de introdução de dados, são fornecidos ao programa os parâmetros relevantes e 

necessários para uma análise correta e adequada do problema em causa. Esta introdução de 

dados pode ser feita através da introdução dos valores pedidos nos locais próprios e ainda pela 

escolha de opções pré-estabelecidas. 
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Nesta fase de introdução de dados, existe uma janela de definições avançadas, onde um 

utilizador mais experiente poderá alterar alguns valores que serão pré-definidos consoante as 

escolhas e valores fornecidos na primeira janela de introdução de dados. 

A fase de processamento é relativamente rápida, baseada num sistema do tipo: se isto 

acontecer então o procedimento é este (If … Then…). De seguida, o programa guardará os 

valores necessários para a próxima fase. 

Na fase da apresentação dos resultados, surgirá uma janela própria onde existirá um 

curto relatório, resumindo as escolhas atrás selecionadas. Ainda nessa janela, aparecerá a 

composição da argamassa obtida através dos cálculos da fase de processamento. 

Nesta fase de apresentação de resultados, se o utilizador pretender alterar alguma 

escolha inicial ou mesmo rever as situações pré-definidas no programa, poderá fazê-lo 

facilmente com alguns comandos que o podem levar até à fase de introdução de dados. 

No fluxograma da Figura 31 - Esquema de funcionamento do programa de apoio à 

decisão na escolha de uma argamassa de reparação, apresenta-se o esquema do programa 

desenvolvido, com a definição dos módulos mais importantes. 

 

Figura 31 - Esquema de funcionamento do programa de apoio à decisão na escolha de uma 
argamassa de reparação 
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Todas as três fases do programa desenvolvido têm a sua importância: na fase de 

introdução de dados foi necessário apurar quais os aspetos mais relevantes a pedir ao 

utilizador para obter um resultado sério e adequado; na fase do processamento, decorre toda a 

aplicação do conhecimento adquirido na formulação de uma argamassa de reparação de 

estruturas de betão, tendo sido a fase mais trabalhosa ao nível da elaboração do programa; por 

último, a apresentação de resultados, nomeadamente a composição da argamassa, foi o 

objetivo final deste programa, com o desafio de criar uma apresentação de resultados 

percetível e cativante, completa com toda a informação necessária ao utilizador para fabricar a 

argamassa com os materiais existentes no mercado nacional.  

 

4.3. Dimensões da zona a reparar 

 

Esta informação embora pareça de menor importância é um fator que permite verificar se 

a equação do raio medio do molde (doravante denominado apenas de R) é compatível com o 

diâmetro máximo do inerte (doravante denominado de Dmáx). No entanto, uma vez que se está 

a tratar de argamassas, como visto na secção 2.3.3, o Dmáx para uma areia é 4 mm, pelo que o 

programa não aceitará valores acima de 4 mm, repondo o valor de 4 mm quando o input for 

superior. 

O programa considera a zona a reparar um paralelepípedo, com as dimensões a definir 

pelo utilizador, atravessada, em princípio por armaduras. O facto desta zona ser considerada 

atravessada pelas armaduras, não só propicia a patologia, como também é um fator importante 

na denominação de reparação estrutural. Neste caso, as armaduras serão um obstáculo que 

irá dificultar a correta reparação, podendo criar zonas internas em que a argamassa não 

preencha e que resultará em consequências negativas para o bom sucesso da intervenção. 

Um outro aspeto importante deste subcapítulo é o facto de permitir definir com maior 

rigor a quantidade de materiais necessários na reparação, na quantidade necessária para o 

preenchimento total da zona a reparar. Desta forma, pretende-se minimizar os desperdícios, 

facilitando a aquisição das quantidades mais adequadas dos materiais a comprar. 

 

Na Figura 32, está representado o paralelepípedo e as armaduras utilizadas no 

programa, de forma a contabilizar estes aspetos. 



60 
 

 

Figura 32 - Dimensões da zona a reparar 

Onde, 

H – altura, perpendicular às armaduras (m); 

C – comprimento a reparar (m); 

t – espessura da zona a reparar (cm). 

 

As linhas paralelas a C representam as possíveis armaduras, as quais terão que ser 

especificadas através do seu diâmetro e do número de varões presentes. 

Todos estes dados estão presentes sob a forma de inputs localizados à esquerda da 

imagem, como se poderá ver na Figura 33, através de uns elementos que na linguagem do 

Visual Basic se denominam de “TextBox”, representado na mesma figura apenas para que se 

perceba. 

Os valores serão introduzidos, tendo em especial atenção as unidades com que devem 

ser inseridos, as quais se encontram à frente da respetiva “TextBox”.  

 

Figura 33 - Esquema da introdução dos dados das medidas no programa 

 

Por se designarem caixas de texto, ao longo do processo de desenvolvimento das linhas 

de código do programa, teve-se particular atenção ao tipo de dados a introduzir. Neste caso, as 
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“TextBox” destinam-se, por omissão, a caraterizar o tipo de dados introduzido, como cadeias 

de carateres ou texto, que em linguagem de programação se chamariam “Strings”; assim 

sendo, teve-se em atenção declarar o seu conteúdo como “Single” que se destinam a números 

que podem funcionar até 6 casas decimais (AZUL, 2003). 

Neste ponto, o programa está apto a utilizar os valores introduzidos pelo utilizador e 

calcular o volume da zona a reparar e o seu R. 

No cálculo do volume (V) de argamassa necessário para reparar a área definida, o 

programa despreza as armaduras, pois o desperdício relacionado com a aplicação do material 

ficará assim minimamente prevenido. 

Assim sendo, 

             (12) 

 

Quanto a R (raio médio do molde), este parâmetro envolve mais cálculos e permite aferir 

o valor máximo do Dmáx que é possível utilizar para cada reparação. Contudo, é lícito dizer que, 

para argamassas, este parâmetro pode ser irrelevante; no entanto, para agregados com o Dmáx 

no limite das areias (4 mm) e para espessuras finas, como é a maioria das zonas a reparar, 

este parâmetro poderá ter a sua importância. 

Sendo: 

  
                               

                                                               
 

  (13) 

 

R, será calculado segundo os dados da Figura 34, através dos dados introduzidos. 

 

Figura 34 - Alçado lateral de uma zona a reparar com uma orientação vertical 

Deste modo,  

  

                     

                 
  

                    
                  

 

                

                  
  

                        

                            
 

 

   (14) 

Este valor de R associa-se ao Dmáx através da sua razão    , a qual, consensualmente, 

tem os seguintes limites: 

  
 

 
             

           (15) 
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Com base nesta inequação, obtém-se o valor máximo do diâmetro do agregado, Dmáx, o 

qual está limitado ao valor de 4 mm para argamassas, pois estas apenas podem conter areias 

na sua composição.  

4.4. Tipo de areia 

Quanto à areia, várias questões se colocam para o desenvolvimento do programa: se a 

areia é calcária ou quartzosa; areia do rio ou areia amarela (contendo argila), branca, etc; qual 

é a sua curva granulométrica; entre outras questões. 

Na secção 2.3.3, são referidas as particularidades relevantes do agregado fino e este 

ponto trata apenas da sua implementação no programa e de como foi resolvida a questão da 

diversidade. 

O Dmáx do agregado fino (areia) mais consensual para as argamassas é 4 mm e a areia 

que seria escolhida por omissão seria uma areia do pinhal ou do rio, quartzosa. Para o caso do 

utilizador não recorrer às definições avançadas, os valores relativos à areia serão 4 mm para o 

Dmáx e 2620 kg/m
3
 para a massa volúmica (valores que representam a areia utilizada na 

campanha experimental, a qual apresenta na sua ficha técnica (Anexo A) a designação de 

“areia de utilização para argamassas”).  

No cálculo da composição de uma argamassa, tal como para um betão, a quantidade de 

agregado é uma consequência da quantidade de cimento, da quantidade de água e também do 

volume de vazios adotados. Para cada composição por m
3
 de argamassa, ter-se-á que resolver 

a equação 16: 

                   (16) 

Nesta equação, 

c – é quantidade de cimento adotada (kg)  por m
3 
de argamassa; 

m – é a quantidade de agregados (kg) por m
3 
de argamassa; 

a – é a quantidade de água requerida (litros) por m
3 
de argamassa; 

VV – é o volume de vazios do m
3 
da argamassa. 

 

Resolvendo em ordem a m, tem-se: 

                (17) 

 

Ao multiplicar m pela massa volúmica do agregado, obtém-se a massa necessária de 

agregado por m
3
 da argamassa. 

O programa foi desenvolvido de modo a ser possível alterar de uma forma fácil os 

parâmetros relativos à areia, para que se obtenha, no relatório final de apoio à decisão do 

utilizador, a massa da areia por m
3
 de argamassa e para o volume da intervenção da 

reparação, bem como o traço apresentado pelo programa, para a argamassa, o mais corretos 

possível. 

Os campos a alterar estão disponíveis na página de definições avançadas e podem ser 

observados na Figura 35. 



 

63 
 

 

Figura 35 - Introdução de dados relativos às areias 

 

Tal como no caso das dimensões da reparação, os procedimentos com as “TextBox” 

foram os mesmos. Como mostra a Figura 35, os parâmetros relativos à areia já se encontram 

pré-definidos, mas podem ser alterados com facilidade, caso assim o utilizador o deseje. 

4.5. Classe de consistência 

Para a definição de uma classe de consistência adequada a cada situação de reparação, 

deve ter-se em conta que esta funciona como um requisito do método de aplicação do material 

de reparação.  

No programa desenvolvido, a trabalhabilidade pretendida para a argamassa estará 

predefinida de acordo com o método de aplicação do material de reparação escolhido pelo 

utilizador. Contudo, o utilizador poderá alterar a mesma, consoante o entenda ou segundo os 

métodos que esteja mais habituado. 

Para a definição da trabalhabilidade da argamassa, o programa desenvolvido considerou 

a consistência por espalhamento determinada segundo a norma ASTM C 1437. Esta 

propriedade crucial da argamassa está relacionada com a quantidade de água na amassadura, 

de acordo com a fórmula utilizada (equação 24), como se verá na secção 4.8. 

Utilizando as recomendações de vários autores, nomeadamente Ribeiro (2004) e Dias 

(2011), e ainda a recomendação da norma ASTM C 1437, optou-se por criar um mecanismo 

facilitador para quem utilize o programa, apresentando valores pré-definidos para o 

espalhamento da argamassa em cada classe de consistência. Contudo, também estes valores 

não são imutáveis e dependem de vontade e da opção do utilizador. 

O mecanismo facilitador encontrado relaciona o método de reparação selecionado pelo 

utilizador com a trabalhabilidade exigida à argamassa para esse método de reparação. Um dos 
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fatores que mais impulsionou este mecanismo foi o facto de as reparações localizadas 

apresentarem espessuras não muito elevadas, e por isso os métodos de compactação serão 

ineficientes. Este pressuposto leva a considerar que as argamassas exibam uma fluidez capaz 

de as tornar argamassas autocompactáveis de valor 120 +/- 10%, para os métodos de 

reparações localizadas, com recurso aos moldes ou para aplicar em pavimentos; caso 

contrário, deverá ser escolhida a consistência por espalhamento de 100 +/- 10%. 

A Figura 36 mostra as opções, apresentadas na janela inicial, que permitem relacionar o 

método de colocação das argamassas, com certos valores pré-definidos no programa, relativos 

às classes de consistência por espalhamento.  

 

  

 

Figura 36 - Introdução de dados relativos à aplicação da argamassa no suporte 

 

A Tabela 16 relaciona cada método de aplicação das argamassas de reparação a uma 

classe de consistência por espalhamento, com valores pré-definidos e que foram inseridos no 

programa. Foi com base nos resultados das argamassas obtidos na campanha experimental, 

que se optou por considerar um valor máximo de 120 +/- 10% para aplicações em que seja 

definido o recurso aos moldes/cofragem ou ainda em pavimentos (suporte horizontal); optou-se 

pelo valor recomendado na ASTM C 1437, de 100 +/- 10% para os restantes tipos de 

reparação. Considera-se que, estes valores da consistência por espalhamento enquadram-se 

dentro de intervalos considerados como suficientemente trabalháveis para serem utilizados em 

argamassas para cada tipo de aplicação. 
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Tabela 18 - Relação entre o método de aplicação da argamassa de reparação com a classe de 
consistência por espalhamento pré-definida 

Tipo de aplicação 
Consistência por 

espalhamento (%) 

Por moldagem 120 +/- 10% 

Manualmente 100 +/- 10% 

Por projeção  100 +/- 10% 
 

 

Fazendo um ponto da situação, caso o utilizador apenas escolha o método de aplicação 

da argamassa, na página inicial, os valores da classe de consistência por espalhamento 

recomendados no relatório final serão os referidos na Tabela 18. 

Caso o utilizador escolha um método de aplicação da argamassa e em seguida verifique 

a janela das definições avançadas, poderá reparar que o valor da classe de consistência por 

espalhamento correspondente ao enunciado na Tabela 18 encontrar-se-á selecionado, como 

se verá na Figura 30. Mantendo o conceito da responsabilidade própria, o utilizador pode 

alterar a classe de consistência por espalhamento para o valor que desejar. 

 

 

 

Figura 37 - Classificação da consistência por espalhamento 

 

A ênfase especial desta propriedade da argamassa de reparação – a trabalhabilidade - 

encontra-se relacionada com a quantidade de água requerida, o qual será abordado na secção 

4.8.  
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4.6. Causa da anomalia 

 

Este tópico, designado “causa da anomalia” permite relacionar a origem do problema ou 

a causa da anomalia na estrutura a reparar com o objetivo que se pretende atingir ou obter 

com o desempenho da argamassa de reparação. 

Assim sendo, como referido no subcapítulo 2.2, são várias as causas das anomalias 

possíveis, podendo-se dividir em três grupos, mais correntes em Portugal. Esses grupos foram 

implementados no programa e incluem o fenómeno da carbonatação, do ataque dos cloretos e 

outros problemas. Neste último caso, são outras causas de anomalias: os casos pontuais como 

um acidente, uma infiltração ou outra, cuja causa já tenha sido reparada e que, a menos de 

outro acontecimento esporádico semelhante, não tornará a acontecer. 

Para os dois primeiros grupos de anomalias, carbonatação e ataque de cloretos, o 

programa foi desenvolvido tendo seguido as recomendações da especificação LNEC E 464, 

contabilizando a classe de exposição ambiente através da qual se obtêm os valores máximos 

da relação água/ cimento, e mínimos para a dosagem de cimento por m
3
 de betão e classe de 

resistência (Tabela 19 e Tabela 20). 

 

 

Tabela 19 - Limites da composição e da classe de resistência do betão sob ação do dióxido de 
carbono, para uma vida útil de 50 anos (LNEC E 464) 

Tipo de cimento CEM I (Referência); CEM II/A 
(1)

 
CEM II/B

(1)
; CEM III/A

(2)
;  

CEM IV
(2)

; CEM V/A
(2)

 

Classe de  
exposição 

XC1 XC2 XC3 XC4 XC1 XC2 XC3 XC4 

Mínimo de 
recobrimento 

25 35 35 40 25 35 35 40 

Máxima razão 
água/cimento 

0,65 0,65 0,6 0,6 0,65 0,65 0,55 0,55 

Mínima 
dosagem de 

cimento 
240 240 280 280 260 260 300 300 

Mínima classe 
de resistência 

C25/30 
ou 

LC25/28 

C25/30 
ou 

LC25/28 

C30/37 
ou 

LC30/33 

C30/37 
ou 

LC30/33 

C25/30 
ou 

LC25/28 

C25/30 
ou 

LC25/28 

C30/37 
ou 

LC30/33 

C30/37 
ou 

LC30/33 
(1)

 Não aplicável aos cimentos II/A-T e II/A-W e aos cimentos II/B-T e II/B-W, respetivamente 

(2) 
Não aplicável aos cimentos com percentagem inferior a 50% de clínquer Portland, em massa 
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Tabela 20 - Limites da composição e da classe de resistência do betão sob ação dos cloretos, para 
uma vida útil de 50 anos (LNEC E 464) 

Tipo de cimento 
CEM IV/A (Referência); CEM IV/B; CEM 

III/A; CEM III/B; CEM V; CEM II/B (1); 
CEM II/A-D 

CEM I; CEM II/A 
(1)

 

Classe de  
exposição 

XS1/XD1 XS2/XD2 XS3/XD3 XS1/XD1 XS2/XD2 XS3/XD3 

Mínimo de  
recobrimento 

45 50 55 45 50 55 

Máxima razão 
água/cimento 

0,55 0,55 0,45 0,45 0,45 0,40 

Mínima dosagem 
de cimento 

320 320 340 360 360 380 

Mínima classe de 
resistência 

C30/37 ou 
LC30/33 

C30/37 ou 
LC30/33 

C35/45 ou 
LC35/38 

C40/50 ou 
LC40/44 

C40/50 ou 
LC40/44 

C50/60 ou 
LC50/55 

(1)
 Não aplicável aos cimentos II-T, II-W, II/B-L e II/B-LL 

 

Os valores atribuídos à dosagem de cimento referem-se a betões cujo agregado mais 

grosso tem um Dmáx de 32 mm (COUTINHO, 2005). No entanto, para outros valores de Dmáx, 

pode recorrer-se a 2 métodos, o 1º apresentado pelo professor António Costa do Instituto 

Superior Técnico, em que para outros valores de Dmáx temos: 

 

                                       (18) 

                                        (19) 

Onde: 

C20/12.5 – dosagem de cimento mínima para o Dmáx entre 12,5 e 20 mm; 

C12,5/4 – dosagem de cimento mínima para o Dmáx entre 4 e 12,5 mm; 

C – dosagem de cimento para o Dmáx de referência (32 mm). 

 

De acordo com o 1º método (equações 18 e 19), poder-se-iam utilizar areias de Dmáx = 4 

mm, no entanto, a professora Joana Coutinho da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto defende que os valores devem ser corrigidos em conformidade com a lei de Caquot 

(COUTINHO, 2005): 

 

   (
    

√ 
 ⁄ )      (20) 

Com: 

CD – dosagem de cimento mínima para o Dmáx desejado (kg/m
3
); 

C32 – dosagem de cimento mínima para o Dmáx de referência (32 mm) (kg/m
3
); 

D – diâmetro máximo do inerte a utilizar (mm). 

 

Ao nível da programação e da possibilidade de obter resultados da composição de uma 

argamassa com utilização de uma areia com diâmetro inferior a 4 mm, o programa foi 
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preparado e desenvolvido para utilizar o 2º método, aconselhado pela professora Joana 

Coutinho (equação 20). 

Encerra-se, então, o modo como o programa aborda a classe de exposição e como esta 

vai influenciar a dosagem mínima de cimento para qualquer tipo de agregado. Em seguida, 

será exposto o modo como a anomalia da estrutura a reparar é influenciada pela classe de 

exposição em que esta se insere, e o modo como esta questão é desenvolvida no programa. 

O programa subentende que o utilizador terá o conhecimento da causa que originou a 

anomalia a reparar, ou seja, se se trata de uma anomalia devido à carbonatação, ao ataque 

dos cloretos ou a outros problemas (os três grupos de anomalias já referidos) 

Assim sendo, na página inicial, o utilizador deve escolher um dos três grupos de causas 

de anomalias em que este tipo de reparação se insere, como indicado na Figura 38, apenas 

sendo possível escolher um grupo. 

 

Figura 38 - Página inicial, escolha da causa da anomalia da estrutura 

No caso de haver mais do que uma causa para a anomalia, deve ser selecionada a 

causa mais gravosa, tendo em atenção a classe de exposição da estrutura. 

O processo de escolha unitária é garantido por um dos objetos existentes em Visual 

Basic, o qual se chama “RadioButton” e só permite que exista uma escolha dentro daquele 

grupo de escolhas possíveis. 

Neste caso, como seria de esperar, a simples escolha da causa da anomalia vai 

conduzir a uma classe de exposição pré-definida. Optou-se por assim ocorrer para considerar a 

eventualidade do utilizador não ter conhecimento das classes de exposição descritas nas NP 

EN 206-1. 

Assim sendo, os valores do programa associados a cada classe de exposição para cada 

um dos três grupos de anomalias a reparar foram os valores mais gravosos da respetiva classe 

(Tabela 18 e 19), ou seja: para a carbonatação aconselha-se uma classe de exposição XC4; 

para o ataque dos cloretos aconselha-se uma classe de exposição XS3 e, para outras 



 

69 
 

anomalias, aconselha-se a que necessita de uma menor dosagem de cimento das duas 

anteriores situações, do que resulta ser a XC4. 

No entanto, para um utilizador que queira definir a classe de exposição da sua estrutura 

a reparar, o programa deixa de ter em conta a anomalia anteriormente selecionada e os 

cálculos para a dosagem mínima de cimento serão executados em conformidade com a sua 

escolha da classe de exposição. 

Em seguida, ver-se-á como alterar a classe de exposição, na página das definições 

avançadas, ilustrada na Figura 39, com um retângulo a definir a zona de alteração da mesma. 

 

 

Figura 39 - Página das definições avançadas, escolha da classe de exposição 

Na Figura 39 e ainda dentro do retângulo, poderemos ver que a dosagem mínima de 

cimento já se encontra definida por baixo de cada classe de exposição, correspondendo ao 

Dmáx = 4 mm, corrigido pela lei de Caquot (equação 19).  

 

4.7. Dosagem e tipo de cimento 

Na secção 2.3.2, foram descritas todas as características relevantes do cimento a usar 

na argamassa, no que respeita à classe de resistência, à constituição e ao modo como deve 

ser identificado. 

Nesta secção, será abordado o modo como o programa foi desenvolvido para tornar 

automático o procedimento da escolha do cimento. 
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Existem vários fatores que foram considerados neste programa e que vão influenciar a 

definição do cimento (dosagem e tipo), começando pelo primeiro aspeto relevante, o qual 

relaciona a dosagem de cimento recomendada face à resistência à compressão do betão da 

estrutura danificada.  

Neste ponto, a NP EN 1504-9:2009, na secção 4, estabelece os procedimentos que 

devem ser executados para avaliar as condições correntes duma estrutura de betão, antes da 

proteção ou da reparação. Uma das questões mais importantes numa reparação é garantir 

que as características mecânicas da argamassa de reparação sejam iguais ou superiores à da 

estrutura a reparar. 

Neste sentido, decidiu-se prosseguir com uma equação sugerida pela professora Joana 

Coutinho, da FEUP, que vem no seguimento da equação já adotada para a quantidade de 

cimento mínima (equação 18). A autora propõe a utilização de uma equação que relaciona a 

resistência à compressão (fc) com a dosagem de cimento que deve ser superior à mínima para 

que se garanta a resistência à compressão requerida. 

Deste modo, a equação utilizada no programa foi a equação 21: 

 

      
       

√ 
  

       (21) 

Com esta equação, o programa consegue definir a quantidade de cimento aconselhável 

para a resistência à compressão (fc) da estrutura a reparar. Na Figura 40, observa-se a forma 

como é possível introduzir no programa o valor da resistência à compressão, fc, da estrutura a 

reparar. 

 

 

Figura 40 - Introdução do valor da resistência à compressão da estrutura a reparar 
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No entanto, o programa garante sempre o valor mínimo da dosagem de cimento 

prescrito de acordo com a classe de exposição ambiental para a qual a estrutura tenha sido 

selecionada. Finalmente, a dosagem de cimento que irá aparecer no relatório final resulta de 

um conjunto de relações entre a dosagem de cimento e de água, entre a dosagem de cimento 

e a quantidade de areia e ainda de uma relação entre as quantidades por m
3
 de betão e as 

medidas introduzidas, ou seja, o volume a reparar. 

 

4.8. Quantidade de água na amassadura 

Sendo a água da amassadura um componente essencial na mistura, pelos fatores 

referidos anteriormente, nomeadamente a hidratação do cimento e a trabalhabilidade da 

mistura, esta foi tratada com particular atenção no desenrolar do programa.  

Desta forma, optou-se por utilizar a equação de Popovic alterada (equação 22) para 

estabelecer a quantidade de água para uma classe de consistência padrão (standard), que 

corresponde a uma classe de consistência por espalhamento de 100%. Como se viu no 

subcapítulo 4.5, essa quantidade de água pode ser modificada para qualquer classe de 

consistência por espalhamento requerida, através de uma relação entre a classe pretendida e a 

classe para a qual a equação foi criada. 

Relembrando agora as equações: 

 

                        

    (22) 

 

Onde : 

A – Quantidade de água em kg/m
3
; 

C
 
– Dosagem de cimento em kg/m

3
; 

p – relação entre o cimento e a quantidade de água necessária para o hidratar. 

 

Uma vez que a equação 22 fornece a quantidade de água para uma classe de 

consistência por espalhamento de 100%, para se obter a trabalhabilidade desejada, recorre-se 

à seguinte expressão, a qual é multiplicada à anterior: 

 

(
  

  

)
    

 

      (23) 

                       (
  

  

)
    

 

    (24) 
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Deste modo, a quantidade de água está intimamente ligada à dosagem de cimento e à 

água necessária para a hidratação do cimento (p). Este valor de “p” é avançado também pela 

professora Joana Coutinho, da FEUP, considera-se igual a 0,23 (COUTINHO, 2005). 

Haverá ainda que contabilizar o efeito superplastificante de cada polímero, conseguido 

através da utilização de um fator a multiplicar aquando da sua utilização, como mostra a Tabela 

21. 

 

 

 

Tabela 21 - Fator de correção da água de amassadura aquando do uso dos polímeros 

Designação das 
argamassas 

Arg. Padrão VAc1 As2 EP3 SB1 

Fator de correção 
aquando do uso 
dos polímeros 

1 0,66 0,83 0,29 0,66 

1dispersão; 
2 polímero redispersivo em pó 
3 polímero (em dois componentes) 
 

Uma vez que a água se relaciona com a classe de consistência por espalhamento 

(ASTM C 1437), o programa utiliza os valores Tabela 16 (secção 4.5) pré-definidos para cada 

classe de consistência, os quais podem ser modificados de acordo com o procedimento 

descrito na secção 4.5. 

4.9. Adjuvantes, aditivos e adições 

Como referido na secção 2.3.5, o conceito de adjuvantes reflete uma substituição do 

cimento até um valor máximo de 5% da sua massa, segundo a norma NP EN 206-1. Para a 

utilização de adições, a quantidade pode ser superior a 5% da massa do cimento. 

No âmbito do desenvolvimento de um sistema automatizado, para definir o espetro da 

ação das adições numa argamassa, dá-se continuidade à ideia iniciada na secção 2.3.5, de 

modo a dar forma ao exposto na Figura 6 – Fluxograma representativo dos efeitos a considerar 

quando são utilizadas adições minerais (adaptado de CYR et al., 2006), onde estão descritos 

os três efeitos que uma adição mineral pode ter na resistência de uma argamassa: efeito de 

diluição (através da redução do cimento a resistência à compressão baixa), efeito físico (a 

simples introdução destas partículas minerais, contando como inertes, por si já aumentam um 

pouco a resistência à compressão) e o efeito pozolânico (o efeito reativo das adições tipo II 

aumentam significativamente a resistência à compressão da argamassa, chegando na maioria 

dos casos a ultrapassar os valores obtidos antes da diluição). 
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4.9.1. Adições pozolânicas 

 

Como definido na secção 4.7, quanto à dosagem de cimento a utilizar na composição da 

argamassa, o programa vai optar pela utilização da mesma equação anteriormente utilizada 

(equação 20), mas desta vez em ordem à resistência à compressão (fc): 

 

  √ 
 

  
          

     (25) 

 

Desta forma, obtém-se a resistência à compressão do betão após a diluição da 

quantidade do cimento             correspondente à diminuição do cimento em detrimento do uso 

das adições do tipo pozolânico, sendo: 

                                 (26) 

 

Onde: 

C – dosagem de cimento após a diluição (kg/m
3
); 

CD – dosagem de cimento calculada inicialmente (kg/m
3
). 

 

De modo a prosseguir no estudo e determinar os aumentos da resistência devido aos 

efeitos físicos e pozolânicos, haverá que ter em atenção a Seff – superfície eficiente das 

adições: 

 

        [
 

      
     ] 

    (27) 

 

onde:  

SS - superfície específica da adição (m
2
/kg); 

ξ(p) - função que determina a eficiência da adição em ordem à taxa de substituição do cimento; 

p – é a percentagem de substituição do cimento pela adição (%). 

 

A superfície específica da adição dependerá do tipo de adição (por exemplo a superfície 

específica da sílica de fumo vai desde 1500 a 3000 m
2
/kg e as cinzas volantes apresentam 

valores da ordem dos 300 m
2
/kg (EN 197-1), (COUTINHO, 1988) e do próprio local onde ela foi 

obtida e de como foi obtida. O programa foi desenvolvido de modo a sugerir um tipo de adição, 

com uma determinada superfície específica. No entanto, na página das definições avançadas é 

possível alterar o valor da superfície específica e o resultado alterar-se-á de acordo com o 

escolhido. Quanto à função que determina a eficiência da adição em ordem a taxa de 
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substituição do cimento,     , a Figura 41 mostra o gráfico do andamento deste parâmetro com 

base na sua expressão analítica (equação 28): 

 

     (
           

 
)

 

 (  (
 

 
)
 

)
  

 

    (28) 

Com: 

k = 0,7; 

m = 36,8; 

n = 3.40; 

p = percentagem de substituição do cimento pela adição. 

 

Figura 41 - Gráfico e expressão analítica da eficiência de uma adição em função da taxa de 
substituição do cimento (adaptado de POPOVICS, 1980) 

 

Constata-se, pela Figura 42 - Parâmetros numéricos para a determinação dos efeitos 

físicos e pozolânicos das adições, adaptado do artigo de Popovics, que as funções que levam 

à variação da resistência à compressão das argamassas causada pelo efeito físico e 

pozolânico ( Δfϕ e Δfpz respetivamente) são iguais a: 

 

          
 

  (
 

    
)

  

    (29) 

No entanto, tal como um cimento, no qual ao fim de 28 dias o seu valor de resistência já 

se encontra praticamente estabilizado, também o efeito físico da adição já se encontrará 
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estabilizado. Por outro lado, os efeitos pozolânicos chegam a atingir valores 3 a 4 vezes 

superiores ao fim de 180 dias, relativamente ao seu valor de resistência aos 28 dias. 

Isso quererá dizer que terá que existir um compromisso quando for escolhido o valor de “a”. 

 

Figura 42 - Parâmetros numéricos para a determinação dos efeitos físicos e pozolânicos das 
adições (adaptado de CYR et al, 2006) 

 

Tal como o índice de atividade das cinzas volantes é estabelecido não só para os 28 

dias mas também para os 90 dias (NP EN 450-1), o valor de “a” mais conservativo a utilizar é 

30 para Δfϕ e 50 para Δfpz. 

Assim sendo, como se poderá observar nas definições avançadas, apontando para as 

cinzas volantes, obtém-se o valor da superfície específica mínima de 300 m
2
/kg, no caso da 

sílica de fumo (de custo mais elevado mas de fácil obtenção no mercado nacional, além de ser 

necessária uma menor quantidade para se obter os mesmos resultados), obtém-se um valor da 

superfície específica mínima de 1500 m
2
/kg (NP EN 197-1). 

No entanto, torna-se necessário definir uma percentagem recomendada de adição para 

que o processo de endurecimento da argamassa possa funcionar adequadamente. Uma vez 

que a função de eficiência (equação 28) das adições numa argamassa é independente do 

tempo, do grau de finura e até mesmo do tipo de mineral utilizado, o seu conceito foi estendido 

a um fator de eficiência que conduz à percentagem ótima de substituição do cimento. 

Resumidamente, considera-se que, quanto maior for a superfície específica (Seff) da 

adição, maior será o aumento da resistência da argamassa, quer pelo lado da ação física quer 

pelo lado da ação pozolânica da adição. Assim sendo, foi determinado o valor máximo dessa 

eficiência, excluindo a superfície específica do mineral, a qual será um dado do problema e 

poderá ser definida à parte. A Figura 43 mostra o andamento do fator de eficiência das adições 

numa argamassa (CYR et al., 2006). 
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Figura 43 - Fator de eficiência (adaptado de CYR et al., 2006) 

 

Retirou-se o valor máximo do fator de eficiência a partir da Figura 43, o qual não 

corresponderá ao valor que virá predefinido no programa e que é 10 e 24% (para a sílica de 

fumo e para as cinzas volantes, respetivamente), devido às limitações impostas pela NP EN 

206-1 (2007) descritas ainda neste subcapítulo. 

Esta contribuição das adições pozolânicas só é contabilizada no programa no caso da 

utilização do cimento CEM I. Então, o programa irá contabilizar o desenvolvimento acabado de 

expor, da seguinte forma: sendo a resistência à compressão um parâmetro a introduzir no 

programa e da qual depende diretamente a dosagem de cimento, desde que a dosagem de 

cimento ultrapasse a quantidade mínima exigida para a classe de exposição selecionada, caso 

contrário incorre-se no erro de o ligante proposto não ser eficaz, o programa terá em 

consideração os eventuais aumentos de resistência provenientes do uso de adições 

pozolânicas. 

Assim sendo: 

 

   
          

√ 
  

        (30) 

No entanto, fc passa a ser: 

 

    (            )              

 (            )                     (31) 

 

Assim sendo, o valor de fc da expressão 28 passa a ser f((1-p)cimento) ficando: 
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Sendo C a quantidade de cimento que será substituída por uma percentagem “p” de 

pozolana. 

No entanto, a NP EN 206-1 (2007) prevê que as adições do tipo II podem ser 

consideradas na composição das argamassas relativamente à dosagem de cimento e à razão 

água/cimento, desde que a aptidão para tal se encontre estabelecida. Neste sentido, a aptidão 

encontra-se estabelecida, segundo o conceito do fator-k para as cinzas volantes e para a sílica 

de fumo. 

O conceito do fator-k, permite ter em contas as adições do tipo II: 

- na substituição do termo “razão água/cimento” por “razão água/(cimento + k ᵡ adição)”; 

- no requisito da dosagem mínima de cimento.   

 

O valor do fator-k a utilizar, depende da adição a ter em consideração. A aplicação do 

conceito do fator-k às cinzas volantes, conformes com a NP EN 450-1 e NP EN 450-2 ou à 

sílica de fumo, conforme com a NP EN 13263, em conjunto com o cimento do tipo CEM I, 

conforme a EN 197-1. 

De acordo com a NP EN 206-1, para se usar o conceito do fator-k relativo às cinzas 

volantes deve ser satisfeito o seguinte requisito: 

               
       ⁄                 

   (33) 

Neste caso, e utilizando um cimento do tipo CEM I 42,5 ou superior, conforme a EN 197-

1, o valor do fator-k é 0,4 (k=0,4). 

A dosagem mínima do cimento, requerida pela classe de exposição relevante, pode ser 

reduzida de uma quantidade máxima correspondente a k ᵡ (dosagem mínima de cimento -200) 

kg/m
3
, mas a quantidade de cimento + cinzas volantes, não deve de ser inferior à dosagem 

mínima de cimento requerida. 

De acordo com a NP EN 206-1, o valor do fator-k a utilizar para a sílica de fumo tem o 

seguinte requisito: 

              
       ⁄                 

   (34) 

 

Assim, e apenas utilizando cimentos do tipo CEM I, os valores do fator-k são os seguintes: 

 para a razão água/cimento especificada   0,45   k = 2,0; 

 para a razão água/cimento especificada   0,45   k = 2,0 (exceto nas classes de 

exposição XC e XF, onde k = 1,0). 

A quantidade cimento + k ᵡ sílica de fumo não deve ser inferior à dosagem de cimento 

mínima requerida. 
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4.9.2. Adições poliméricas 

No âmbito das adições poliméricas como modificadoras das propriedades dos materiais 

cimentícios, existem vários estudos desenvolvidos neste contexto por vários autores (OHAMA, 

1995), (RIBEIRO, 2004), (PINA, 2009), (DIAS, 2011). 

A introdução das adições poliméricas na composição da argamassa de reparação foi 

contabilizada neste programa através da consideração, não só dos resultados obtidos nas 

campanhas experimentais dos estudos referidos, mas também do estado atual do 

conhecimento nesta área. 

A adição de polímeros permite melhorar um vasto número de características das 

argamassas cimentícias, nomeadamente no que respeita à durabilidade e consequentemente 

refletindo-se na durabilidade da reparação (RIBEIRO, 2012). 

Deste modo, considerou-se importante selecionar as propriedades consideradas 

relevantes nas argamassas de reparação: 

 

 resistência à compressão; 

 resistência à flexão; 

 resistência ao desgaste; 

 aderência ao betão; 

 ductilidade, 

 retração de secagem; 

 permeabilidade de água; 

 resistência à penetração de CO2; 

 resistência à penetração de cloretos. 

  

Este subcapítulo relativo às adições poliméricas teve por base o trabalho desenvolvido 

por Ribeiro, por ter conseguido estabelecer tabelas resumos para quantificar a interligação 

destas propriedades das argamassas em função da ação de 4 famílias de polímeros distintas: 

 

 dispersão polimérica de acetato de vinilo (VAc); 

 dispersão polimérica aquosa de estireno-butadieno (SB3); 

 redispersivo em pó de acrilato estirenado (As); 

 polímero líquido epoxídico (Ep). 

 

O trabalho de Ribeiro resultou de uma extensa campanha experimental, tendo ainda 

considerado para as mesmas propriedades os resultados obtidos em três argamassas de 

referência, cimentícias não modificadas, existentes no mercado nacional (CMs). 

Aproveitando todo o estudo desenvolvido por Ribeiro, nomeadamente as tabelas resumo 

dos resultados obtidos para as propriedades das CMs e PCMs, foi possível quantificar 

ponderadamente o melhor polímero a utilizar em cada situação. Desta forma, foi realizado um 
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estudo minucioso desses resultados, o que permitiu a criação de uma nova tabela (Tabela 22) 

numérica, a qual foi posteriormente implementada no programa. 

 

Tabela 22 - Tabela auxiliar da escolha dos polímeros 
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PCM de VAc 1,08  1,11  0,56  1,02  2,89 1,73 0,65  1,38  1,51  

PCM de SB3 3,25  3,24  2,92  2,27  1,74 1,89 2,94  3,06  3,10  

PCM de As 3,20  3,23  2,83  2,18  1,83 1,73 0,65  2,25  2,16  

PCM de EP 3,22  3,25  2,83  2,28  1,80 1,81 2,96  3,10  3,05  

Arg. Pa 3,24  2,17  2,86  2,24  1,75 1,83 1,81  2,22  2,18  

Fatores de  
ponderação 1 1 1 1 1.1 1.1 1 1 1 

 

 

Como referido, a Tabela 22 foi criada com base numa tabela resumo, apresentada por 

Ribeiro. No entanto, a tabela original tinha ainda mais propriedades das argamassas, das quais 

algumas foram agora aglutinadas. Por outro lado, o esquema de cores da tabela resumo era 

ligeiramente diferente, e sempre que uma dada argamassa apresentava valores de alguma 

propriedade superiores aos extremos do intervalo considerado aceitável, a célula apresentava 

uma cor verde, se fosse moderado (valor dentro do intervalo) apresentaria uma cor bege e, 

caso o seu valor fosse abaixo do limite inferior, apresentaria uma cor alaranjada. No entanto, 

nem sempre o valor mais baixo de uma propriedade significava um aspeto negativo ou mau 

desempenho (p.e. o valor mais baixo da permeabilidade à água elegia a argamassa como a 

mais impermeável). Agora, para que o programa conseguisse escolher um determinado 

polímero em detrimento de outro, foi necessário inverter esses valores mais baixos (mas de 

significado positivo para a propriedade em causa) e alterar cor inicial da respetiva célula. 

Na Tabela 22, os valores de cada célula tiveram por base os números 1, 2 ou 3 

consoante a sua nova cor e, em seguida, foi somado o valor que corresponde ao resultado que 

a argamassa obteve para essa propriedade, dividido pelo somatório dos resultados obtidos por 

cada uma das argamassas para essa propriedade.  

Ainda relativamente à Tabela 22, surgiu a necessidade de criar uma maior ponderação 

em duas propriedades específicas, a maior ductilidade e a menor retração (de secagem), as 

quais vão melhorar as características de durabilidade não só da argamassa mas sobretudo da 
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reparação com ela realizada. De facto, estas duas propriedades vão refletir-se sobretudo numa 

redução da densidade de microfissuração da argamassa, aumentando não só a resistência da 

ligação ao suporte como ainda a sua impermeabilidade e, portanto, a sua resistência à entrada 

dos agentes agressivos. 

O modo como estas propriedades foram contabilizadas no programa foi adotando como 

pressuposto que todas elas eram importantes e assim, num cálculo rápido (cálculo da 

argamassa de reparação sem se passar pela janela das definições avançadas), obter-se-ia 

sempre o mesmo resultado, ou seja, o polímero com o maior resultado, que foi o polímero de 

epóxi (EP). Por outro lado, caso o utilizador passe pela página das definições avançadas, 

poderá escolher quais as características principais que deseja valorizar na argamassa. Por 

exemplo, para o caso de uma anomalia que tenha ocorrido num piso com algum trafego, será 

razoável valorizar a resistência ao desgaste em detrimento de outras propriedades da 

argamassa. Nesse caso, convinha que o programa optasse pelo polímero que conduziu à 

argamassa com os melhores resultados nessa propriedade. Assim sendo, a Figura 44 mostra o 

local onde se poderá efetuar essa análise mais minuciosa quando o programa está a ser 

executado. 

Um exemplo do funcionamento, utilizando a Figura 44, bem como a Tabela 22, para 

auxiliar: caso o utilizador do programa selecione as características relevantes/mais importantes 

a resistência à compressão e a resistência aos cloretos, provocaria que os fatores de 

ponderação correspondentes a estas características sejam 1 e os restantes iguais a 0, de onde 

se sobressairá o aditivo polimérico de estireno-butadieno (SB), o qual apresentou o valor 

somado destas duas propriedades de 6,35, o qual foi superior a todos os outros, sendo 

portanto o escolhido, neste caso. 

 

 

Figura 44 - Local de definição das principais características específicas de cada reparação 
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5. Considerações finais 

A prescrição de sistemas de reparação de estruturas de betão associa, neste trabalho, 

os estudos que se têm vindo a desenvolver nesta área a uma ferramenta de apoio à decisão 

sob a forma de um programa informático. 

A campanha experimental realizada neste trabalho foi direcionada para avaliar uma das 

propriedades das argamassas no estado fresco, a trabalhabilidade. Embora tenha sido uma 

campanha de pequena dimensão, contribuiu para aumentar o conhecimento da atuação dos 

polímeros como modificadores cimentícios, nomeadamente na correlação das metodologias de 

ensaio em laboratório e “in-situ” para caracterizar a trabalhabilidade das argamassas e a ação 

dos polímeros como superplastificantes. Serviu ainda para aprofundar os conhecimentos do 

autor na área do trabalho experimental de laboratório, com a preparação de amostras para 

ensaio e a realização dos ensaios laboratoriais, a avaliação da influência das condições 

ambientais e do estado de calibração dos equipamentos, bem ainda como a interpretação e 

análise crítica dos resultados obtidos. 

O estado do conhecimento efetuado na 1ª fase desta dissertação permitiu adquirir os 

conceitos gerais associados a uma reparação estrutural e os fundamentos teóricos necessários 

para a realização do programa informático capaz de prescrever um sistema de reparação, 

particularizando para uma argamassa de reparação. Levou a um conhecimento aprofundado 

da importância da consistência das argamassas no que respeita à sua composição e às 

propriedades diretamente relacionadas, bem como à aplicação e influência das metodologias 

de ensaio e interpretação dos resultados. 

Como etapas mais importantes do trabalho desenvolvido, consideram-se ter sido, por um 

lado, efetuar um estudo prévio sobre a teoria que permitiria definir o valor da dosagem de 

cimento a utilizar e definir os valores de A/C que resultassem em valores de consistência por 

espalhamento aplicáveis em obra, ou seja, nem demasiado secas nem demasiado fluidas. Por 

outro lado, formular a composição das argamassas cimentícias com adição de pozolanas e/ou 

polímeros, reconhecendo os seus benefícios, através da bibliografia de referência e pela 

contribuição do trabalho de vários autores. Os incrementos induzidos reportam às propriedades 

nos estados fresco e endurecido das argamassas, das quais foi possível avaliar e comprovar a 

consistência por espalhamento através da campanha experimental efetuada. 

Ao longo da realização do trabalho, os objetivos propostos foram sendo alcançados e o 

programa informático foi evoluindo, inicialmente mais simples mas sendo melhorado com o 

desenrolar do trabalho e à medida que novos conhecimentos iam sendo adquiridos e 

aprofundados, tornando-o cada vez mais elaborado e completo, tendo-se conseguido que 

fosse finalizado de uma forma sofisticada e alargada. As várias argamassas, com e sem a 

adição de polímero, foram fabricadas contemplando os parâmetros considerados essenciais 

para a sua formulação e os ensaios realizados para avaliar a trabalhabilidade satisfizeram o 
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objetivo específico: alcançar resultados capazes de serem correlacionados com a relação A/C 

e a dosagem de cimento e confrontados com os resultados homólogos de outros autores.  

O trabalho permitiu constatar a influência da presença das adições tipo II e poliméricas 

nas propriedades das argamassas, a especificidade de cada família polimérica e os efeitos das 

adições e, como esta influência se poderá refletir no ciclo de vida de uma argamassa de 

reparação compensando o seu custo à luz da diretiva da sustentabilidade. 

De acordo com a premente diretiva da sustentabilidade e, como confirmam os estudos 

de vários autores, os polímeros aumentam notoriamente algumas das características 

mecânicas das argamassas cimentícias, nomeadamente a resistência à tração e a aderência 

ao suporte, e reduzem a retração de secagem e o módulo de elasticidade das mesmas, 

aumentando a durabilidade das argamassas e reduzindo a necessidade de 

intervenções/manutenções prematuras das reparações. 

Considera-se que o trabalho desenvolvido contém inovação, por ter sido criado um 

software de apoio à formulação de argamassas de reparação adaptado às exigências da 

construção atual, que fornece a composição da argamassa por m
3
, informa as quantidades 

necessárias a adquirir de cada constituinte da argamassa para o preenchimento do volume a 

reparar e lista os materiais existentes no mercado nacional e as empresas que os fornecem / 

produzem. De facto, pretende-se que este software possa contribuir para colmatar a escassez 

de estudos realizados nesta área com argamassas, como revelado pela pesquisa bibliográfica 

efetuada. Ainda, este trabalho tem o mérito de dar continuidade e contabilizar os resultados 

obtidos em estudos de outros autores e contribuir para definir novas formas de caracterizar a 

consistência das argamassas in-situ, nomeadamente através de classes de abaixamento, com 

base na metodologia da ASTM C 1437.  

O trabalho permitiu também verificar a necessidade de aprofundar e de desenvolver 

investigação sobre o modo como a dosagem de cimento interfere com a resistência mecânica 

de uma argamassa, pois são muitos os fatores que intervêm; a necessidade de proceder a 

elementos de cálculo analítico para o uso dos polímeros como modificadores cimentícios; e a 

necessidade de investir na revisão, tradução e publicação das normas e métodos de ensaios 

das argamassas, tornando-as mais facilmente acessíveis. 
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5.1. Conclusões 

As conclusões gerais do trabalho efetuado assentam nos seguintes pontos: 

 foi efetuado o levantamento do estado do conhecimento em relação à degradação 

do betão armado e foram apresentados os métodos e princípios presentes na NP 

EN 1504-9 para todos os usos, resumindo alguns exemplos práticos; 

 a prescrição do sistema de reparação para estruturas de betão armado, na forma 

de uma argamassa de reparação, foi baseada no corpo normativo em vigor, 

nomeadamente na especificação LNEC E 464 no que respeita à dosagem de 

cimento necessária para se obter a resistência mecânica prescrita para a 

argamassa de reparação; 

 na campanha experimental, impôs-se constante o volume de pasta de cimento 

(0,34 dm3) nas argamassas, CMS e PCMs, por se considerar um parâmetro crucial 

nas propriedades das argamassas, nomeadamente no estado fresco e 

particularizando na trabalhabilidade. A trabalhabilidade das argamassas foi medida 

através da consistência por espalhamento, segundo a ASTM C 1437, e estudou-se 

a sua correlação com o valor da consistência por abaixamento, método fácil de ser 

usado em obra, bem como com a relação A/C, com a dosagem de cimento e com a 

água de amassadura; 

 na campanha experimental iniciada com as CMs, verificou-se que a primeira 

relação A/C que produziu uma argamassa homogénea foi 0,42, no entanto com 

uma trabalhabilidade que não era adequada para uma aplicação manual (muito 

seca, de 48%). Assim sendo, o valor de A/C foi sendo aumentado até atingir o valor 

de 0,61, próximo do limite máximo referido na especificação LNEC E 464, 

correspondendo a uma consistência por espalhamento, segundo a ASTM C 1437, 

que não ultrapassou o valor de 115%, possivelmente recomendável para uma 

aplicação por gravidade; 

 na campanha experimental com as PCMs, para o polímero acrílico As, a razão A/C 

de 0,42 apresentou uma consistência por espalhamento excessiva, segundo a 

ASTM C 1437, superior a 140%, condicionando uma abordagem diferente no 

seguimento da campanha experimental: reduzir a razão A/C. Com o polímero de 

estireno-butadieno SB, a relação A/C de 0,42 apresentou uma consistência por 

espalhamento, segundo a ASTM C 1437, de 136%. Após o tratamento dos dados, 

registou-se uma evolução da relação entre A/C e o espalhamento obtido pelas 

PCMs semelhante à das CMs, embora com valores mais elevados (maior fluidez); 

 a campanha experimental com a utilização de polímeros de duas famílias 

poliméricas diferentes, de acrílico e de estireno-butadieno, e a análise dos 

resultados de estudos desenvolvidos por outros autores, nomeadamente 

considerando as argamassas cimentícias de referência, foi possível contribuir para 
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aumentar o conhecimento da atuação dos polímeros na consistência por 

espalhamento, segundo a ASTM C 1437, das argamassas; 

 a componente prática da campanha experimental, relativa às PCMs e CMs, 

permitiu aprofundar os conhecimentos do autor na área de trabalho experimental 

de laboratório, nomeadamente na preparação de amostras para ensaiar, bem 

como nas metodologias de ensaio e na análise crítica dos resultados obtidos; 

 o tratamento e confronto dos resultados obtidos com os resultados de outros 

autores permitiram a sua utilização no programa de cálculo desenvolvido, 

nomeadamente através da fórmula de Popovics (equação original 7) para a 

quantidade de água na amassadura (equação 9, aplicada ao programa); 

 o estudo teórico de Cyr et al. (Figura 6) aplicado à formulação das argamassas 

permitiu tornar o programa mais abrangente, pela incorporação das adições 

minerais focadas no seu real valor, contabilizando todos os seus efeitos, 

nomeadamente na resistência à compressão, através dos efeitos físicos, 

pozolânicos e de diluição (Figura 7), assim como a sua importância na reparação 

de anomalias devidas ao ataque dos cloretos; 

 a utilização da fórmula de Caquot (equação 21), enunciada pela professora Joana 

Coutinho, da FEUP, é o ponto-chave do programa, o qual permitiu fazer a primeira 

interação entre o programa e o elemento estrutural a reparar; 

 a incorporação no programa dos resultados das propriedades mais relevantes das 

PCMs e CMs relativas ao fenómeno da carbonatação e ao ataque dos cloretos, 

com base em estudos de outros autores, a quantificação ponderal e a obtenção do 

melhor polímero a utilizar em cada situação, contribuiu para uma melhor prescrição 

das argamassas de reparação. 

 

Como conclusões específicas do trabalho, salientam-se os seguintes aspetos: 

 os resultados obtidos confirmam a ação de superplastificante dos polímeros nas 

argamassas cimentícias e a consequente diminuição da razão A/C; 

 para a consistência por espalhamento segundo a ASTM C 1437, de 100+/-10%, 

necessária para uma aplicação manual em obra, a relação A/C de uma argamassa 

cimentícia deve atingir um valor próximo de 0,56 (sem adjuvantes ou adições) e, 

para uma PCM, um valor entre 0,32 a 0,35; 

 o programa informático apresenta um relatório sucinto que vai ao encontro do 

aumento da durabilidade das reparações e consequentemente da sustentabilidade 

na construção. 

 

Refere-se ainda que não foi possível abranger neste estudo todas as anomalias 

existentes nas estruturas de betão armado, apesar da sua importância, tendo sido abordadas 

as que se consideraram mais correntes nas estruturas de betão armado em Portugal. 
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5.2. Desenvolvimentos futuros 

Neste trabalho, apresenta-se como desenvolvimento futuro previsível para a 

continuidade do estudo das argamassas de reparação de estruturas de betão o 

aprofundamento do conhecimento da ação das adições no desempenho das argamassas, bem 

como a relação entre as dosagens das adições e do cimento a usar. 

Referem-se em seguida, resumidamente algumas outras linhas de desenvolvimentos 

futuros: 

 inserção de outras anomalias no programa; 

 estudo da influência da incorporação de fibras na trabalhabilidade e na resistência 

mecânica das argamassas; 

 estudo mais abrangente da avaliação das PCMs prescritas na reparação de 

estruturas, i. e, passando pelo acompanhamento da aplicação em obra e do seu 

desempenho ao longo da vida útil da reparação; 

 divulgação do programa junto dos fabricantes e/ou fornecedores nacionais de 

argamassas, agregados/adjuvantes/polímeros e recolha de possíveis melhorias 

e/ou adaptações do programa às necessidades e/ou realidade nacional; 

 abranger no software a possibilidade de utilização de adjuvantes nas argamassas 

de reparação, os quais não puderam ser abrangidos neste estudo mas que 

merecem a devida atenção, nomeadamente nos ganhos relativos à resistência à 

compressão. 
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Anexo A – Ficha técnica da areia 
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Anexo B – Conselhos para uma aplicação 

correta e segura da argamassa de reparação de 

estruturas de betão, bem como uma lista de 

produtos de reparação de estruturas de betão 

armado, existentes no mercado nacional 

 UTILIZAÇÕES  

 

 Para a reparação de betão com danos estruturais, degradado devido à corrosão das 

armaduras (por carbonatação ou outros fenómenos), ataque químico, entre outros.  

 Reparação de pilares, colunas, vigas, varandas, elementos salientes de paredes, 

muros de contenção.  

 Para reparações localizadas de pavimentos de betão.  

 

COMPOSIÇÃO  

 
 Ligantes hidráulicos, resinas sintéticas, areias de sílica, sílica de fumo e outros aditivos.  

 

CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO  

 
 Espessura de utilização: 10 a 50 mm (para espessura superior a 20 mm sem qualquer 

armadura, utilizar uma malha electrosoldada fixa ao suporte e realizar a operação de 

enchimento em pelo menos 2 etapas com metade da espessura preenchida em cada 

fase. 

 

PREPARAÇÃO DO SUPORTE  

 

 O suporte deve estar duro e limpo, consistente e rugoso. Sondar com um martelo a 

superfície para detetar as zonas débeis.  

 Picar e eliminar todas as zonas defeituosas, cortando os contornos, formando arestas 

retas nas zonas a tratar, nunca permitindo uma espessura de aplicação inferior a 5 

mm.  

 Descobrir todas as armaduras oxidadas e repor aquelas que se encontrem muito 

deterioradas.  

 Eliminar a ferrugem das armaduras com raspagem metálica ou jacto de areia.  

 Eliminar o pó produzido.  
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RECOMENDAÇÕES 

 

 Para ângulos e arestas de grandes dimensões, ou execuções em grande espessura, 

cofrar com réguas ou tábuas limpas e lisas.  

 As argamassas podem ficar à vista ou ser revestidas.  

 Em tempo frio (menos de 12°C), é aconselhável amassar com água morna (25°C) se 

deseja ter uma presa normal.  

 Em tempo quente, verificar se areia está completamente seca, se isto se verificar, 

aumentar a quantidade de água +/- 0,5% da massa da areia a utilizar. 

 Realizar cura húmida da superfície, após a aplicação, nos 2 a 3 dias seguintes.  

  

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO  

 

 Pela presença de cimento na composição, o produto é considerado irritante para os 

olhos, vias respiratórias e mucosas.  

 Como medida de proteção individual, devem usar-se luvas não absorventes e vestuário 

de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.  

 O uso de máscara de proteção de poeiras será necessário caso se formem nuvens de 

poeira significativas.  

 

 

NOTA: 

 

A tabela da página seguinte teve como base informação recolhida no âmbito do projeto FCT e 

visa dar a conhecer o maior número possível de fabricantes e os seus produtos que podem ser 

utilizados na formulação das composições de argamassas sugeridas no software. Esta 

informação não se encontra terminada; isto deve-se à constante evolução dos conhecimentos, 

aparecimento de novos materiais, novas empresas a comercializar produtos de reparação de 

estruturas de betão armado. 

A informação desta tabela também é facultada no software. 
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Fabrican
te 

Produto 
/ Tipo 

Descrição Tipo Observações URL 

Sika 
Sikalatex / 

SBR 

Sikalatex é uma resina solúvel que se 
adiciona diretamente à água de 
amassadura das argamassas de 

cimento, para melhorar as suas 
características, principalmente a 
aderência. 

SBR 

 

Eng.º Farinha dos 
Santos 

91 738 61 32 

santos.farinha@pt.si
ka.com 

http://www.sika.pt/construcao/const-
pesquisa/const-pesquisa-tema/const-

pesquisa-tema-arga.htm 

Mapei Planicrete 

Látex de borracha sintética para 

melhorar a aderência das argamassas 
cimentícias. Dispersão aquosa de um 
elastómero sintético especial, totalmente 

resistente à saponificação alcalina. 

SBR 
 
 

Castanheira do 

Ribatejo 
263 860 360 

Arménio Silva 

910 525 434 
a.silva@mapei.pt 

http://www.mapei.pt/ -> Produtos para 
a construção –> Adjuvantes para 

argamassas e betões 

Mapei 
Mapecure 

SRA 

O Mapecure SRA é um adjuvante 
líquido especial isento de cloretos, 

expressamente desenvolvido para 
reduzir drasticamente a retracção 
higrométrica de argamassas de 

reabilitação da linha Mapegrout. 

  

http://www.mapei.pt/ -> Produtos para 

a construção –> Adjuvantes para 
argamassas e betões 

BIU Multipox 

MULTIPOX é um ligante líquido à base 

de resinas epóxidas e um endurecedor 
de poliamida, isento de solventes e sem 
retracção. 

Epóxido 

Alverca do Ribatejo 

219 578 888 
Eng.º Erik Ultrix 

964 013 222 

info@biu.pt 

http://www.biu.pt//products/category/1
12 

BIU 
Multipox 

101 

MULTIPOX 101 é um ligante líquido à 

base de resinas epoxy e um 
endurecedor isento de solventes e em 
base aquosa. 

Epóxido  
http://www.biu.pt//products/category/1

13 

BIU 
Látex 

emulsão 

LATEX EMULSÃO é uma dispersão 
melhorar as suas características, 

nomeadamente a aderência e a 
resistência à tração, limitando a 
fissuração. 

Acrílico  
http://www.biu.pt//products/category/2

8 

Lusomi 
Accrolatex 

700 

Adesivo de ancoragem. É um 
modificante para cimentos e cal 

hidráulica à base de resinas especiais, 
muito resistente à saponificação e à 
ação da água, altamente adesivo, reduz 

o factor água/cimento, obtendo assim 
um empaste altamente tixotrópico. 

  http://www.lusomi.pt/adjuvante1.php 

Matesica 

Vários 
(Samur; 
Solan; 

Pavicril) 

  214 448 400 

http://www.matesica.com/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=8

&Itemid=3 -> aditivos para cal, 

cimento e argamassas 

Profitinta 
(grupo 

Lena) 

Vários 

(PradiBetã
o; 

ProfiLatex; 

ProBetão; 
DuroBetão

) 

Aditivo para cimento, formulado com 

base em emulsões acrílicas. 

Emulsão 

acrílica 
 

http://www.profitinta.pt/produtos.php -> 

produtos 

Secil 

Martingança 

SecilTek 

AD04 

SecilTek AD04 utiliza-se sobre 
superfícies de betão ou reboco sempre 

que se pretenda obter um incremento de 
aderência de argamassas secas RHP® 
ou filmes de pintura, como no caso de 

membranas elásticas. É ainda usado na 
aditivação de RHP® para utilização 
como argamassas de reparação de 

rebocos 

Resina 
acrílica 

em 

dispersã
o 

aquosa 

 
http://www.secilmartinganca.pt/ini.htm 

-> produtos -> prod. complementares 

Rioquímica 

DETT-

CIMELAS
T 

Promotor de aderência e aditivo para 
argamassas. 

 

Algueirão 

219 267 270 
Homologação LNEC 

http://www.rioquimica.pt/ -> produtos -
> construção civil 

Tisapex TISA-FIX 

Emulsão de resinas sintéticas. Aderente 
para união de betão novo com velho e 

enriquecimento da aderência das 
argamassas. 

Acrílico 

Sintra 
219 156 050 

Eng.º Lourenço 

Mayol 
Butil-acrilato 

http://www.tisapex.pt/quimicas/aderent

es.htm 

http://www.sika.pt/construcao/const-pesquisa/const-pesquisa-tema/const-pesquisa-tema-arga.htm
http://www.sika.pt/construcao/const-pesquisa/const-pesquisa-tema/const-pesquisa-tema-arga.htm
http://www.sika.pt/construcao/const-pesquisa/const-pesquisa-tema/const-pesquisa-tema-arga.htm
http://www.mapei.pt/
http://www.mapei.pt/
http://www.biu.pt/products/category/112
http://www.biu.pt/products/category/112
http://www.biu.pt/products/category/113
http://www.biu.pt/products/category/113
http://www.biu.pt/products/category/28
http://www.biu.pt/products/category/28
http://www.lusomi.pt/adjuvante1.php
http://www.matesica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=3
http://www.matesica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=3
http://www.matesica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=3
http://www.profitinta.pt/produtos.php
http://www.secilmartinganca.pt/ini.htm
http://www.rioquimica.pt/
http://www.tisapex.pt/quimicas/aderentes.htm
http://www.tisapex.pt/quimicas/aderentes.htm
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estireno 

Tisapex EPOX 

Adesivo Epoxi que se apresenta em dois 
componentes, Base e Reactor, que 
devem ser misturados antes do seu 

emprego para a união de betão novo a 
velho, de aço a betão, de cerâmica a 
betão e em geral para todo o tipo de 

materiais de construção. 

Epóxido  
http://www.tisapex.pt/quimicas/aderent

es.htm 

NACIONAL

REV 

NAFIX 

PLUS 

O NAFIX PLUS é uma dispersão aquosa 
copolímera, para modificar misturas com 

base de cimentos. 

Acrílico  
http://www.nacionalrev.pt/produtos.ph

p?p=12 

Melticrete 
Adicrete 

995 
aditivo e primário de aderência para 
argamassas e betões 

Acrílico 

Aveiro 
234 527 200/1 

Usa Acronal como 

base 

http://www.melticrete.pt/ -> Catálogo 
online de edifícios 

Melticrete 
Adicrete 

997 
promotor de aderência de base epoxy 
para argamassas e betões 

Epóxido 
Teor em sólidos de 

50% 
http://www.melticrete.pt/ -> Catálogo 

online de edifícios 

Quimidois 

Adity 

Látex 
Beticol 

Aditivo de resina látex 

para betão e argamassa 
  

http://www.quimidois.com/ -> 

adjuvantes/aditivos -> argamassas -> 
impermeabilizantes 

Resiquímica Polidisp 

Trata-se de uma família que abrange 
uma grande variedade de emulsões, 
como os homo e copolímeros de acetato 

de vinilo, os copolímeros acrílicos puros 
e os homo e copolímeros de estireno. 

Vários, 
incluindo 

os 

acetatos 
de vinilo 

(Vac) 

 
http://www.resiquimica.pt/site/PT/prolid

isp.html 

Weber 
ibofon Aditivo para optimização de flexibilidade 

e aderência de argamassas. 
  

http://www.weber.com.pt/bat-
express/complementos-bat-express-

produtos/complementos-bat-
express/aplicacao/ibofon.html 

Koster Koster SB 

Dispersão sintética elastificante 
universal para argamassas, rebocos, 
emborros e betão. O KOSTER SB 

Bonding Emulsion “Concentrado” pode 
ser usado em qualquer situação que 
requeira um aumento da aderência e 

adesividade das argamassas e betão. 

 
Matosinhos 

229 375 944 

http://www.koster.pt/pt_pt/prodid-95-
1836/2.11-

emuls%E3o+de+liga%E7%E3o+%22c
oncentrado%22.html 

Koster KB-Pox  Epóxido 
Matosinhos 
229 375 944 

http://www.koster.pt 

Revefix 

Latex un; 
Gommalat

; Grip 

Ripresa 

 Acrílicos 244 815 413 
http://www.revefix.com/argamassasTe

cnicas.asp 

BASF 
Rheomix 

157P 
  

219 158 550 
Eng.º Helder (SBR) 

Camilo Damião 
(Porto; acrílicos) 

 

Chryso  Argamassas pré-doseadas  
21 440 58 00 
Carlos Pires 

912 174 241 

 

Grace    

Jose Aquayo 
Tel: +34-93-635-

1061 
email 

jose.aquayo@grace.

com 

 

Kerakoll    

21 986 24 91 

Pau Ramia 
info@kerakoll.pt 

 

http://www.tisapex.pt/quimicas/aderentes.htm
http://www.tisapex.pt/quimicas/aderentes.htm
http://www.nacionalrev.pt/produtos.php?p=12
http://www.nacionalrev.pt/produtos.php?p=12
http://www.melticrete.pt/
http://www.melticrete.pt/
http://www.resiquimica.pt/site/PT/prolidisp.html
http://www.resiquimica.pt/site/PT/prolidisp.html
http://www.weber.com.pt/bat-express/complementos-bat-express-produtos/complementos-bat-express/aplicacao/ibofon.html
http://www.weber.com.pt/bat-express/complementos-bat-express-produtos/complementos-bat-express/aplicacao/ibofon.html
http://www.weber.com.pt/bat-express/complementos-bat-express-produtos/complementos-bat-express/aplicacao/ibofon.html
http://www.weber.com.pt/bat-express/complementos-bat-express-produtos/complementos-bat-express/aplicacao/ibofon.html
http://www.koster.pt/pt_pt/prodid-95-1836/2.11-emuls%E3o+de+liga%E7%E3o+%22concentrado%22.html
http://www.koster.pt/pt_pt/prodid-95-1836/2.11-emuls%E3o+de+liga%E7%E3o+%22concentrado%22.html
http://www.koster.pt/pt_pt/prodid-95-1836/2.11-emuls%E3o+de+liga%E7%E3o+%22concentrado%22.html
http://www.koster.pt/pt_pt/prodid-95-1836/2.11-emuls%E3o+de+liga%E7%E3o+%22concentrado%22.html
http://www.revefix.com/argamassasTecnicas.asp
http://www.revefix.com/argamassasTecnicas.asp
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Wacker Vinnipas 

VINNAPAS® 5044 N is a copolymer 
powder of vinyl acetate and ethylene. It 
is dispersible in water and has very good 

saponification resistance. 

PVA 

 

Calle Córcega 303, 
5°  

08008 Barcelona  

Spain  
Tel. +34 93 2920700 

http://www.wacker.com/cms/en/produc
ts-

markets/products/product.jsp?product

=9607&country=PT&language=en 

Maxit 
Eurolan 
FK42 

  
24 954 01 90 
Vasco Pereira 
96 204 63 54 

 

Resicrete/C

opsa 
  Epóxido 

21 981 79 68 
Eng.º João Teixeira 

j.teixeira.por@copsa
.com 

 

 

Secil 
CEM IV/A 
(V) 32,5R 

Cimento Pozolânico  comercial@secil.pt www.secil.pt 

Secil 
CEM I 
42,5R 

Cimento Portland  comercial@secil.pt www.secil.pt 

Cimpor 
CEM I 
42,5R 

Cimento Portland  
Dcomercial@cimpor

.com 
www.cimpor-portugal.pt 

http://www.wacker.com/cms/en/products-markets/products/product.jsp?product=9607&country=PT&language=en
http://www.wacker.com/cms/en/products-markets/products/product.jsp?product=9607&country=PT&language=en
http://www.wacker.com/cms/en/products-markets/products/product.jsp?product=9607&country=PT&language=en
http://www.wacker.com/cms/en/products-markets/products/product.jsp?product=9607&country=PT&language=en
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Anexo C 

5.3. Anexo C.1 – Consistência por espalhamento das CMs  

 

Argamassa Relação A/C 
Consistência por 

espalhamento 
Aspeto 

CM-1 0,42 48% 

 

CM-2 0.50 75% 

 

CM-3 0.57 100% 

 

CM-4 0.61 115% 
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5.4. Anexo C.2 – Consistência por espalhamento das PCM-As 

 

 

Argamassa Relação A/C 
Consistência por 

espalhamento 
Aspeto 

PCM-As-1
* 

0,42 >140% 

 

PCM-As-2 0,35 133% 

 

PCM-As-3 0,32 92% 

 

PCM-As-4 0,30 88% 

 
 *O ensaio teve que parar às 20 pancadas 
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5.5. Anexo C.3 – Consistência por espalhamento das PCM-SB 

 

 

Argamassa Relação A/C 
Consistência por 

espalhamento 
Aspeto 

PCM-SB-1
 

0,42 137% 

 

PCM-SB-2 0.38 114% 

 

PCM-SB-3 0.35 106% 

 

PCM-SB-4 0.32 90% 
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Anexo D - Exemplo de aplicação do programa 

informático – SAFAR (Software de Apoio à 

Formulação das Argamassas de Reparação)  

Enunciado possível  Reparação de um muro de contenção de terras, em Cascais (Classe de 

exposição XS2), principal causa da anomalia o ataque dos cloretos. 

Feitos uma combinação de ensaios, destrutivos e não destrutivos, chegou-se à conclusão que 

o betão era da classe C25/30. Após as operações de remoção do betão contaminado e 

tratamento das armaduras, o volume a preencher tinha as seguintes propriedades: 

 C = 1 metro 

 H = 0,4 metros 

 t = 7 cm 

 

O método de aplicação escolhido, face às dimensões da zona a reparar, foi a colocação 

manual, no entanto o utilizador pretendeu utilizar uma classe de consistência por espalhamento 

de 110 +/- 10%, com a qual estava mais familiarizado. 

Quanto às características relevantes para a reparação, foram definidas apenas a aderência e a 

resistência à penetração de cloretos. 

Quanto à tipologia do cimento, foi escolhido o CEM I, pois o utilizador já o tinha em stock. Isso 

provocou a utilização de uma adição mineral, acabando por ser escolhida a Sílica de fumo.  

Por fim, após selecionar o botão calcular, apareceu a última janela com tudo o que é preciso 

saber para elaborar a argamassa. 

O encadeamento do programa é apresentado da Figura 45 até à Figura 47. 
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Figura 45 - Exemplo, página inicial do programa informático, SAFAR 

 

 

Figura 46 - Exemplo, página de definições avançadas do programa informático, SAFAR 
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Figura 47 - Exemplo, página de apresentação dos resultados do programa informático, SAFAR. 

Como se pode ver na Figura 47, existe a possibilidade de imprimir este relatório e, por 

precaução, aparece um botão de acesso aos conselhos de aplicação, apresentados no anexo 

B. 


