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Resumo 

 

A cal foi o principal ligante das argamassas usadas nas alvenarias durante séculos. Muitos dos 

edifícios existentes, datados do século XIX e anteriores, foram construídos com base na tecnologia 

das argamassas à base de cal. A preservação destes edifícios justifica a investigação desta 

tecnologia e a procura de novas e melhores soluções para a substituição das argamassas antigas. 

Este trabalho pretende dar uma contribuição neste domínio, melhorando o conhecimento sobre as 

argamassas à base de cal. As areias quartzíticas tradicionais têm sido os agregados mais utilizados 

na produção de argamassas. No entanto, estudos anteriores sugerem que os agregados calcários 

podem melhorar a resistência mecânica das argamassas de cal. Por outro lado, as areias vulcânicas 

são bastante utilizadas em locais onde são abundantes, como é o caso de algumas ilhas portuguesas 

dos Açores. 

O objetivo deste trabalho estuda a influência da natureza do agregado sobre o comportamento físico 

e mecânico das argamassas de cal. Para o efeito, foram produzidas três argamassas de cal com um 

traço volumétrico de 1:3 (cal:agregado) com três tipos de agregados finos: a tradicional areia 

quartzítica, areia calcária e areia vulcânica. As curvas granulométricas das areias quartzítica e 

calcária foram modificadas para aproximar as suas granulometrias às da areia vulcânica. A 

caracterização das argamassas foi realizada, em primeiro lugar, através da avaliação das suas 

propriedades físicas e mecânicas sobre espécimes prismáticos de 4x4x16cm. De seguida, as 

argamassas foram aplicadas em rebocos sobre um pequeno murete protótipo de alvenaria de pedra e 

o seu comportamento foi analisado por meio de alguns ensaios de caracterização in-situ.  

Verificou-se que as argamassas produzidas com agregados vulcânicos tinham menor resistência 

mecânica e maior permeabilidade. As argamassas produzidas com agregados calcários 

apresentaram maior resistência mecânica, mas propriedades de transporte de água semelhantes às 

argamassas com agregados quartzíticos. 
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Abstract 

 

Lime was the main binder used in masonry mortars for centuries. Therefore, many of the existing 

constructions from the 19th century and before were built with this technology. The preservation of 

these buildings justifies the research on lime mortars technology and the pursue for new and better 

solutions for the replacement of ancient mortars. This paper intends to give a contribution in this 

domain, improving the knowledge on the lime-based rendering mortars. Traditional quartzitic sands 

have been the most used aggregates in rendering mortars. However, previous studies suggest that 

carbonate aggregates can improve the mechanical resistance of lime mortars. On the other hand, 

volcanic sands are widely used in places where they are abundant, as is the case of some Portuguese 

islands of Azores. 

The aim of this study investigates the influence of aggregate nature on the physical and mechanical 

behavior of lime mortars. To this end, three lime mortars with a volumetric proportion of 1:3 

(lime:aggregate) were produced with three types of fine aggregates, namely the traditional quartzite 

sands, calcareous sands and volcanic sands. The quartzitic and calcareous sands were modified to 

attain grading curves similar to that of the volcanic sands. Mortars were first characterized in terms of 

their main physical and mechanical properties evaluated in 4x4x16cm prismatic specimens. Then, the 

mortars were applied as renders on a small prototype masonry wall and their behavior was analyzed 

by means of in-situ tests.  

It was found that the mortars produced with volcanic aggregates had the lowest mechanical strength 

and the highest permeability. The mortars produced with carbonate aggregates had the highest 

mechanical strength, but similar water transport properties to those of quartzitic aggregate mortars. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO TEMA 

A conservação do património edificado é cada vez mais uma palavra de ordem em Portugal. As 

intervenções a realizar sobre estes edifícios devem obedecer a uma metodologia adequada. Os 

edifícios construídos antes da disseminação do cimento Portland (normalmente designados de 

edifícios antigos) são particularmente sensíveis a eventuais intervenções, devido ao risco de 

incompatibilidade com as soluções e materiais de reparação modernos. 

Os revestimentos de paredes são dos que apresentam maior área de exposição e consequentemente 

maior área de degradação visível num edifício. Adicionalmente são na sua grande maioria 

constituídos por argamassas, material poroso e permeável, e, portanto, mais sensível à penetração 

dos agentes agressivos. Perante a degradação destes revestimentos, a opção mais comum passa 

pela sua substituição parcial ou total. Neste cenário, as soluções a adoptar nos novos rebocos de 

substituição deverão garantir um desempenho adequado em termos dos respetivos requisitos 

funcionais e de durabilidade. 

Os ligantes hidráulicos, com destaque para o cimento Portland, vieram revolucionar a construção civil. 

A aplicação de argamassas hidráulicas em paredes antigas de alvenaria de pedra origina problemas 

de incompatibilidade revestimento / suporte com sinais de degradação, em geral, ao fim de poucos 

anos. 

Neste contexto, as argamassas semelhantes às originais, como as que são à base de cal, são uma 

melhor resposta por apresentarem maior compatibilidade com o suporte (Cavaco, 2005; Moropoulou, 

et al., 2009; Veiga, 2003a). No entanto, uma parte importante dos rebocos de substituição à base de 

cal realizados registou um desempenho deficiente, obrigando nalguns casos a uma nova substituição 

ao fim de pouco tempo. 

O desempenho das argamassas depende fortemente dos diversos componentes utilizados na sua 

preparação: natureza e dosagem de ligante, natureza e granulometria dos agregados e adições e 

adjuvantes eventualmente presentes. 

O agregado é o constituinte que ocupa a maior parte do volume da argamassa, exercendo uma 

influência particular sobre vários aspetos que determinam o comportamento fisíco e mecânico das 

argamassas no estado endurecido, mas também o seu comportamento no estado fresco (Rato, 2006; 

Lanas & Alvarez, 2003). 

Estudos realizados sobre a influência do agregado nas argamassas de cal sugerem que as areias de 

natureza calcária conduzem a maiores resistências mecânicas do que as tradicionais areias 

quartzíticas (Lanas & Alvarez, 2003; Gleize, et al., 2003; Nogueira, et al., 2014). Por outro lado, as 

areias provenientes de solos vulcânicos são bastante usadas em locais onde são abundantes, como 
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é o caso de algumas ilhas do arquipélago dos Açores (Cunha, 2014; Câmara, 2010; Gomes, 2014; 

Fraga, 1988). 

A procura de novas soluções para argamassas de substituição de rebocos antigos com desempenho 

mais eficaz motivou o presente estudo, onde se avalia a influência de areias de diferentes naturezas 

no comportamento físico e mecânico de argamasas de cal. As areias estudadas são as tradicionais 

areias quartzíticas, areias calcárias e areias vulcânicas. 

 

1.2. OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

O principal objetivo da presente dissertação é estudar a influência do tipo de agregado nas 

argamassas à base de cal aérea destinadas a rebocos de substituição de edifícios antigos. Para o 

efeito foram estudadas três areias: a tradicional quartzítica, uma areia calcária e uma areia vulcânica.  

Pretendeu-se avaliar a influência das areias na porosidade, no comportamento mecânico e nas 

características de transporte de água das argamassas. Com esse propósito foram realizados vários 

ensaios sobre provetes prismáticos normalizados, com destaque para os ensaios de porosidade, de 

rotura à compressão e flexão, de ultrassons, de capilaridade, de permeabilidade ao vapor de água e 

de secagem. 

Adicionalmente foram realizados revestimentos com as diferentes argamassas sobre um protótipo de 

um murete de alvenaria de pedra de forma a simular os rebocos reais. Estes protótipos de rebocos 

foram usados para avaliar o comportamento da argamassa quando aplicada sobre o suporte, por sua 

vez constituído por dois materiais: pedra e argamassa da junta. Estes protótipos foram também 

construídos com o propósito de validar os resultados obtidos sobre os provetes prismáticos 

normalizados. Foram realizados ensaios de aplicação in-situ, para a caracterização física e mecânica 

das argamassas aplicadas nestes rebocos, designadamente o ensaio de arrancamento por tração 

(pull-off), o índice esclerométrico para avaliação da resistência superficial, o ensaio de resistência à 

furação e o ensaio de permeabilidade à água com tubos de Karsten. 

Assim, os principais objetivos da presente dissertação são: 

• Avaliar a influência da utilização de diferentes areias (quartzíticas, calcárias e vulcânicas) em 

argamassas à base de cal aérea; 

• Verificar as diferenças nas características das argamassas estudadas em termos do seu 

comportamento mecânico e de transporte de água; 

• Comparar o desempenho das argamassas em provetes prismáticos e em protótipos de 

rebocos; 

• Analisar eventuais limitações dos ensaios de aplicação in-situ; 

• Verificar a adequabilidade das argamassas estudadas para rebocos de substituição de 

edifícios antigos. 
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1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

O texto do presente trabalho está organizado e distribuído em 5 capítulos, incluindo o presente 

referente à introdução. 

• No capítulo 2, referente ao estado de arte, onde se faz uma análise generalizada de 

conhecimentos acerca de argamassas de cal em edifícios antigos na qual constam os 

requisitos, uma descrição dos constituintes das argamassas, a importância do tipo de 

agregados e sua influência numa argamassa de cal; 

• No capítulo 3 faz-se uma abordagem mais detalhada de um dos tipos de areia estudados 

neste trabalho designado por tufos vulcânicos, de forma a perceber a originalidade e 

características deste tipo de agregado; 

• No capítulo 4, descreve-se a campanha experimental da caraterização dos agregados e das 

formulações estudadas nos diversos ensaios. É feita uma metodologia de cada ensaio e da 

produção dos provetes prismáticos, das calhas e do revestimento do murete. São ainda 

analisados os resultados apenas referentes à caraterização dos agregados; 

• No capítulo 5, contém a principal contribuição da presente dissertação. Numa primeira fase 

apresentam-se e discutem-se os resultados de todos os ensaios efetuados, confrontando-os 

com resultados de outros autores e procedendo a algumas correlações entre diferentes 

ensaios. Na parte final do capítulo, contém um resumo geral dos resultados obtidos; 

• No capítulo 6, apresentam-se as principais conclusões que se obteve do presente trabalho e 

ainda são sugeridas algumas propostas de desenvolvimentos futuros para quem seguir o 

mesmo domínio de investigação; 

• Por fim, apresenta-se uma lista de referências bibliográficas onde também inclui todos os 

documentos normativos utilizados para apoio da presente dissertação, e uma secção para os 

anexos onde mostra os resultados de alguns dos ensaios realizados e fichas técnicas dos 

materiais recorridos. 
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2. ARGAMASSAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REBOCOS ANTIGOS 

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As argamassas são misturas homogéneas constituídas por um ou mais ligantes orgânicos ou 

inorgânicos, por agregados finos e adições e/ou adjuvantes. A água também é incluída para dar 

coesão e trabalhabilidade às misturas no estado fresco. No caso dos ligantes hidrófilos, como é o 

caso da cal aérea, a água forma uma pasta que endurece ao ar conferindo coesão e resistência 

(Pinto, et al., 2006; Agostinho, 2008).  

Nas argamassas de cal aérea, o endurecimento é um processo lento ao ar, que consiste na 

carbonatação por combinação da cal com o dióxido de carbono. Como a cal aérea não tem 

propriedades hidráulicas não ganha presa nem endurece dentro de água (Coelho, et al., 2009; NP EN 

459-1, 2011). 

Atualmente, apesar das argamassas de cal aérea já não serem utilizadas frequentemente na 

construção, constituem-se como soluções compatíveis com as alvenarias antigas, pelo que deverão 

ser adotadas nas intervenções de conservação de edifícios antigos (Cavaco, 2005; Moropoulou, et 

al., 2009; Veiga, 2003a). Por este motivo, as argamassas no presente estudo adotaram como ligante 

a cal aérea. 

O agregado, sendo o constituinte presente em maior quantidade nas argamassas, influencia 

fortemente o seu desempenho. A sua granulometria vai condicionar a compacidade do agregado na 

argamassa e consequentemente propriedades como a porosidade, permeabilidade e resistência 

mecânica. A natureza do agregado tem influência quer porque, ocupando uma parte muito relevante 

do volume da argamassa condiciona a rigidez e resistência da argamassa, quer porque condiciona a 

qualidade da ligação pasta-agregado (Margalha, et al., 2007; Rato, 2006; Nogueira, et al., 2016; Van 

Mier & Vervuurt, 1999). 

 

2.2. ARGAMASSAS PARA REBOCO   

As argamassas de reboco aplicadas sobre as alvenarias antigas de pedra ou tijolo, não têm uma 

finalidade estrutural em si mesmo, mas contribuem para maximizar a durabilidade dessas alvenarias, 

estas sim com função estrutural. Os rebocos possuem uma natureza sacrificial, isto é, espera-se que 

protejam as alvenarias durante a vida útil da construção ainda que isso implique a sua eventual 

renovação. As principais funções dos rebocos são a regularização e proteção do suporte (Van Balen, 

et al., 2005; Hughes, 2012; Rilem TC 203-RHM, 2012). 

A regularização do reboco melhora a aparência final da parede em relação à que tinha a superfície do 

suporte à partida. Sendo assim, exige-se que a superfície da camada de revestimento tenha 

caraterísticas adequadas de cor, brilho, textura e regularidade que serão definidas pelo gosto 

pessoal, tipo de construção e local físico onde se insere (Gillmore, 2000; Nogueira, 2016). 
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No que respeita à função de proteção, espera-se que o revestimento proteja o suporte da ação de 

agentes agressivos atmosféricos e simultaneamente que não contribua para o degradar (Rilem TC 

203-RHM, 2012; Veiga, 2003b). 

Ainda que os rebocos sejam elementos de sacrifício, estes devem ser concebidos de forma a 

maximizar a sua durabilidade. Os requisitos das argamassas dos rebocos que concorrem para este 

propósito são os seguintes: existência de coesão entre os seus constituintes, aderência às camadas 

inferiores, resistência mecânica inferior à do suporte, flexibilidade de forma a acompanhar as 

deformações do suporte, baixa permeabilidade à entrada de água, boa capacidade de secagem e, 

por fim, características que inibam a formação de sais solúveis (Van Balen, et al., 2005; Rilem TC 

203-RHM, 2012). 

 

2.3. ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS  

As paredes dos edifícios antigos têm características muito diferentes das paredes das construções 

modernas. Por este motivo, deve existir especial cuidado na seleção de materiais e técnicas a utilizar 

numa ação de conservação de um edifício antigo. A substituição do revestimento só deverá ocorrer 

se a sua reparação não for viável, especialmente em edifícios de maior valor patrimonial. Nestes 

edifícios, por serem testemunhos do passado, deve sempre que possível optar-se pela reparação e 

consolidação dos revestimentos devido à importância da preservação da sua história. (Cavaco, 2005; 

Veiga, 2003a; Van Balen, et al., 2005). 

Quando se decide eventualmente pela substituição parcial ou total do suporte, a escolha do tipo de 

argamassa deve ser compatível, de forma a respeitar os requisitos funcionais e estéticos do reboco. 

Muitas das paredes dos edifícios antigos foram revestidas por argamassas de cal aérea e areia e 

permaneceram até à atualidade em bom estado de conservação. Assim, as argamassas de cal aérea, 

por serem mais semelhantes às argamassas antigas em termos de composição, são mais capazes 

de cumprir os requisitos a que os rebocos de substituição dos edifícios antigos devem obedecer 

(Moropoulou, et al., 2009; Papayianni, 2005; Veiga, 2003b). 

Propriedades das argamassas para reboco  

A água é um agente agressivo para os rebocos à base de cal aérea aplicados em paredes antigas. A 

água pode ser absorvida a partir da superfície no caso de rebocos exteriores expostos à chuva ou a 

partir das paredes de alvenaria que tendem a aborver água das fundações por capilaridade. As 

argamassas à base de cal dão origem a revestimentos porosos, que permitem a absorção de água 

líquida por capilaridade e de vapor de água por difusão ou higroscopicidade. No entanto, quando o 

clima o permite, estes revestimentos têm a vantagem de ser permeáveis ao vapor de água levando à 

secagem por evaporação da água para o exterior (Cavaco, 2005; Rosson, et al., 1998; Hendry, 2001). 

Assim, no que respeita às características de transporte de água, é desejável nas novas argamassas 

que a absorção capilar seja relativamente baixa, a permeabilidade ao vapor de água elevada e a 

secagem eficaz. Estas propriedades devem ainda ser semelhantes às das argamassas originais e 

superiores às do suporte (Veiga & Carvalho, 2002a; Rilem TC 203-RHM, 2012; Veiga, 2003b). 
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No que respeita ao comportamento mecânico do reboco, o revestimento deverá ter baixa retração 

durante o processo de endurecimento e um módulo de elasticidade mais baixo que o do suporte de 

forma a acompanhar os movimentos deste e assim permitir que as tensões internas sejam baixas. A 

resistência mecânica dos rebocos à base de cal nunca é muito elevada, mas deverá ser suficiente 

para prevenir a ocorrência de fendilhação. 

O coeficiente de dilatação térmica deverá ser semelhante ao suporte, o que também minimiza as 

tensões que se desenvolvem (Van Balen, et al., 2005; Cavaco, 2005). 

Os rebocos devem ter características de porosidade, resistência e de tranporte de água que 

minimizem a ocorrência de cristalização de sais. Estes podem ter origem quer no suporte, quer no 

reboco. Quando dissolvidos pela água e transportados para novas zonas, podem voltar a cristalizar 

para baixos teores de humidade. Nos edifícios antigos, a cristalização de sais é um fenómeno 

agressivo responsável pela desagregação quer do revestimento, quer do próprio suporte. 

Em síntese, os princípios básicos para a formulação das argamassas de substituição são os 

seguintes (Cavaco, 2005; Van Balen, et al., 2005; Veiga, 2003b): 

• Características mecânicas semelhantes às argamassas originais e inferiores às do suporte; 

• Nunca haver rotura coesiva pelo suporte no ensaio de aderência pois danificaria o suporte em 

caso de remoção e substituição do revestimento; 

• Tensão por retração restringida inferior à resistência à tração do suporte; 

• Capilaridade, permeabilidade ao vapor de água e facilidade de secagem semelhantes às 

argamassas originais e superiores às do suporte; 

• Coeficiente de dilatação térmica semelhante ao do suporte; 

• Não conter sais e possuir características que permitam um bom comportamento face à sua 

potencial ação agressiva; 

• Cumprir os requisitos funcionais e estéticos; 

• Ter durabilidade e envelhecer de forma similar ao suporte; não degradar o suporte ou 

revestimentos adjacentes preservados. 

De acordo com Veiga (2003a), os rebocos para edifícios antigos devem possuir as características 

apresentadas nas Tabela 1 e Tabela 2. 

Tabela 1 - Requisitos estabelecidos para as características mecânicas dos rebocos dos edifícios antigos. 

Uso 
Características Mecânicas aos 90 dias [MPa] 

Aderência [MPa] 
Rt Rc E 

Reboco exterior 0,2 - 0,7 0,4 - 2,5 2000 - 5000 
0,1 - 0,3 ou rotura 

coesiva pelo reboco 
Reboco interior 0,2 - 0,7 0,4 - 2,5 2000 - 5000 

Juntas 0,4 - 0,8 0,6 - 3 3000 - 6000 
0,1 - 0,5 ou rotura 
coesiva pela junta 

Rt - resistência à tração; Rc - Resistência à compressão; E - Módulo de elasticidade 
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Tabela 2 - Requisitos estabelecidos para as características de comportamento à água dos rebocos dos edifícios 
antigos 

Uso 

Comportamento à água 

Envelhecimento 
artificial acelerado 

Ensaios clássicos Ensaios com humidímetro 

SD                    

(m) 
C  

(kg/m2.h1/2) 
M                
(h) 

S                
(h) 

H             
(mv.h) 

Reboco exterior < 0,08 < 12; > 8 > 0,1 < 120 < 16000 
Médio: degradação 

moderada nos ciclos 
água/gelo 

Reboco interior < 0,10 − − < 120 − 

Juntas < 0,10 < 12; > 8 > 0,1 < 120 < 16000 

SD  - espessura da camada de ar de difusão equivalente (valor relacionado com a permeância); C - 
coeficiente de capilaridade; M - atraso na molhagem; S - período de humedecimento; H - intensidade 

de molhagem. 

Alguns destes valores, nomeadamente as resistências mecânicas, o módulo de elasticidade, a 

aderência e a absorção capilar serão confrontados no capítulo 5 com os resultados obtidos nas 

argamassas estudadas. 

A Tabela 3 sumariza os resultados obtidos por Agostinho (2008) e Pavão (2010) sobre argamassas 

de cal aérea compostas por duas areias quartzíticas de granulometria diferente, uma mais grossa e 

outra mais fina, em iguais proporções volumétricas 1:1,5:1,5. Estes resultados serão também 

comparados com os obtidos no âmbito do presente estudo.  

Tabela 3 - Características das argamassas quartzíticas estudadas por Agostinho (2008) e Pavão (2010) 

Composição das argamassas para reboco 

Os rebocos antigos são geralmente compostos por várias camadas de argamassas diferentes, 

adaptadas ao papel da camada em causa no reboco. O número de camadas é muito variável, sendo 

que o mais frequente é encontrar duas ou três camadas “Normalmente as camadas internas tinham 

granulometria mais grosseira que as externas e a deformabilidade e a porosidade iam aumentando 

das camadas internas para as externas, promovendo assim um bom comportamento às deformações 

estruturais e à água” (Veiga & Tavares, 2002b). Pelo contrário, a espessura diminui gradualmente das 

camadas inferiores para as camadas superiores. 

Características (90 dias) 
Agostinho (2008) Pavão (2010) 

Traço volúmico 1 : 3 1 : 2,5 1 : 3,5 

Relação a/l 1,62 1,62 

Rotura à flexão (MPa) 0,40 0,29 0,28 

Rotura à compressão (MPa) 1,11 0,76 0,80 

Velocidade de ultrassons (m/s) 1710 1430 1470 

Coef. capilaridade (kg/m2.s0,5) 0,360 0,226 0,168 

Teor de água às 48h (%) 9,4 10,3 8,6 

Índice de secagem 0,590 0,188 0,182 

Porosidade aberta (%) − 29,4 28,4 

Massa Volúmica aparente (kg/m2) − 1840 1880 

Massa Volúmica real (kg/m2) − 2610 2620 

Dureza superficial "esclerómetro" − 37 43 

Arrancamento por tração "pull-off" (MPa) − 0,043 0,038 

Coef. absorção "Karsten" (kg/m2.s0,5) 0,3 − 
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As camadas internas possuem habitualmente traços volumétricos próximos de 1:3 (cal em pó:areia) e 

a camada externa, traços volumétricos próximos de 1:1 (cal em pó:areia). A camada interna, formada 

por areia mais grossa, tem uma granulometria mais graduada para um melhor preenchimento das 

irregularidades. A camada externa, composta por areia mais fina, permite uma melhor 

trabalhabilidade e, consequentemente, superfícies mais lisas (Nogueira, et al., 2016). 

 

2.4. CONSTITUINTES DAS ARGAMASSAS  

Em geral, as argamassas são constituídas por um ou mais ligantes, podendo ser orgânicos ou 

inorgânicos, por agregados de diferentes origens e dimensões, por água e eventualmente por adições 

e/ou adjuvantes que acrescem melhoramentos ao nível das características tanto no estado fresco 

como no estado endurecido. 

2.4.1. Ligante 

Os ligantes têm a função de aglutinar as várias partículas que compõem as argamassas (Cavaco, 

2005) funcionando como uma espécie de cola. Os mais utilizados são usualmente apresentados em 

forma de pó muito fino com uma elevada superfície específica que quando misturados com água 

formam uma pasta que adquire presa e endurecimento. 

Quanto à sua origem, os ligantes podem ser orgânicos ou inorgânicos. Estes últimos são 

classificados em dois grupos de acordo com o processo de endurecimento: os hidráulicos, que 

endurecem em contacto com o ar ou imersos em água; e os aéreos que apenas ganham resistência 

em contacto com o ar. 

2.4.1.1. Cal aérea 

A cal aérea é obtida a partir de calcários puros, através da cozedura de rochas calcárias, resultando 

um ligante com uma elevada percentagem de óxido de cálcio (CaO). A secagem e endurecimento 

(ganho de resistência por carbonatação) de uma pasta de cal aérea só é possível ao ar, sendo este 

um processo lento e muito vulnerável à humidade e temperatura (Cavaco, 2005). 

A cal aérea tem um grande poder aglutinante devido à finura das suas partículas, conferindo coesão 

aos grãos de areia presentes na mistura. Quando misturada com a água, a cal aérea reduz o atrito 

entre os agregados e fornece uma maior plasticidade à argamassa (Coelho, et al., 2009). 

 

2.4.2. Agregados 

Os agregados são materiais granulares que podem ser naturais ou artificiais. São constituintes, 

tendencialmente inertes, sem propriedades aglutinantes, mantendo no essencial a sua estrutura 

(Cavaco, 2005; Coutinho, 1999). 
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Os agregados são determinantes no comportamento das argamassas, com influência nos seguintes 

aspetos (Cavaco, 2005): 

• Diminuição da retração da argamassa; 

• Diminuição da quantidade de ligante necessária (maior economia); 

• Influência na porosidade da argamassa; 

• Aumento da resistência mecânica; 

• Influência na cor final da argamassa; 

• Diminuição da absorção de água e maior facilidade de secagem.  

A retração da argamassa será tanto menor quanto menor for a percentagem de vazios deixados pela 

evaporação da água ou tanto menor quanto menor a quantidade de ligante (Cavaco, 2005). Na 

verdade, a retração deixaria de existir se fosse possível maximizar a compacidade de forma que a 

granulometria das areias fosse tão equilibrada que os espaços vazios deixados entre as partículas 

fossem ocupados pelo ligante (Cowper, 1927).  

A granulometria do agregado tem muita influência na qualidade das argamassas no que respeita à 

arrumação das partículas (que condiciona a compacidade), resistência mecânica e impermeabilidade. 

É, pois, aconselhável uma areia bem graduada com granulometria variável no seu tamanho (Rato, 

2006; Cavaco, 2005) de forma que os grãos mais finos ocupem os vazios deixados entre os grãos 

maiores.  

A dimensão da partícula está relacionada com a dosagem de ligante, isto é, partículas com maiores 

dimensões vão necessitar de menos ligante para os envolver pelo fato de terem menos superfície 

total em relação às partículas finas. Em consequência, as argamassas compostas por areias mais 

finas, tendem a ser mais ricas em cal e a ter maiores valores de porosidade baseada em muitos 

poros de menor dimensão (Rato, 2006; Nogueira, et al., 2016). O volume e dimensão dos poros 

tende, por sua vez, a influenciar outras características das argamassas. 

A velocidade de carbonatação será tanto maior quanto maior a porosidade da argamassa que, por 

sua vez, aumenta a permeabilidade ao vapor e diminui a resistência ao gelo-degelo (Cavaco, 2005). 

O tipo de transporte de água é influenciável pela dimensão dos poros da argamassa. Para poros de 

maiores dimensões, o transporte por vapor de água é maior enquanto a absorção capilar é mais 

relevante para poros mais pequenos (Hall & Hoff, 2002). 

O tipo de acabamento pretendido varia consoante a dimensão dos agregados, pode obter-se um 

acabamento rugoso pela utilização de areias mais grossas ou um acabamento mais liso recorrendo a 

grãos mais finos (Cavaco, 2005). As paredes antigas possuem habitualmente uma superfície lisa 

conseguida à custa de uma última camada com agregados mais finos. 
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2.4.3. Água de amassadura 

A água de amassadura permite a aglutinação entre a pasta e os agregados e confere a 

trabalhabilidade à argamassa essencial a uma boa aderência ao suporte. Tem também um papel 

importante no processo de endurecimento das argamassas de cal aérea na interação com o dióxido 

de carbono (Cavaco, 2005) e deverá ter uma temperatura entre 7C e 30C (Rojas, 2002). 

A dosagem da água de amassadura é normalmente definida através da relação água-ligante, que 

depende de variáveis tais como a dosagem e tipo de ligante, da absorção e granulometria dos 

agregados, entre outros. Nas argamassas de cal aérea, a água de amassadura evapora durante a 

sua secagem e endurecimento, dando lugar a espaços vazios que afetarão a resistência e aumentam 

a porosidade (Gomes, et al., 2013). 

Os sais que podem estar incluídos na água são as impurezas potencialmente nocivas para as 

argamassas. Assim, há que evitar a água do mar por ser rica em cloretos e sulfatos e optar pela água 

distribuída pela rede de abastecimento pública (Cavaco, 2005). 

 

2.5. INFLUÊNCIA DO TIPO DE AGREGADO  

De todos os materiais que constituem uma argamassa, os agregados são os que se encontram 

presentes em maior quantidade e por isso representam elevada influência tanto no estado endurecido 

como no estado fresco. Assim, o tipo de areia adotado influência as caraterísticas das argamassas no 

que respeita à resistência mecânica, à porosidade e ao transporte de água. A influência de diferentes 

tipos de areia nas caraterísticas das argamassas de cal foi o objeto da análise experimental do 

presente trabalho. 

No trabalho laboratorial desta dissertação foram usados três tipos de areias: quartzíticas, calcárias e 

vulcânicas, cuja caracterização se apresenta em 4.2. Tratam-se de agregados naturais, que 

apresentam diferentes minerais e formas na sua composição. Este subcapítulo descreve a forma 

como estes fatores podem influenciar as características das argamassas com eles produzidas. 

O espaço poroso existente numa argamassa é o conjunto da porosidade do agregado, da pasta de 

ligante e da interface pasta-agregado. Assim, a maior porosidade do agregado contribuirá para uma 

maior porosidade total da argamassa, uma maior permeabilidade e uma menor resistência mecânica 

(Nogueira, et al., 2016). 

As características da interface pasta-agregado da argamassa são também bastante influenciadas 

pelo tipo de agregado. Agregados mais porosos tendem a absorver maior quantidade de pasta, o que 

melhora a qualidade da ligação pasta-agregado (Nogueira, et al., 2014; Bogas, et al., 2013). A ligação 

pasta-agregado tende a ser mais forte também nas argamassas de cal com agregados calcários 

(Fragata & Veiga, 2010; Scannell, et al., 2014; Santos, et al., 2016). Este comportamento é explicado 

pela semelhança química entre os minerais da pasta e dos agregados (CaCO3), com possíveis 

resultados em dois aspetos: formação de estruturas mais uniformes e regulares de CaCO3 
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proveniente do ligante e/ou da maior compatibilidade elástica entre a pasta endurecida e o agregado 

(Lanas & Alvarez, 2003; Gleize, et al., 2003; Heikala, et al., 2000).  

Na Tabela 4 e Tabela 5 apresentam-se alguns resultados de alguns autores que estudaram a 

influência de vários agregados nas argamassas de cal aérea.  

Tabela 4 - Características das argamassas estudadas por Fragata e Veiga (2010), Santos, Veiga, Silva e Brito 

(2016) e Nogueira (2016) 

Características Fragata e Veiga 
(2010) 

Santos A., Veiga, Silva A. E 
Brito (2016) 

Nogueira (2016) 

Agregado Quartzítico Calcário Quartzítico Calcário Basáltico Quartzítico Calcário 

Relação a/l 0,75 0,68 2,4 2,2 2,3 1,2/1,6 

Traço volumétrico 1:3 1:3 1:3 

Rotura à flexão (MPa) 0,35 0,47 0,4 0,7 0,42 − − 

Rotura à compressão (MPa) 0,8 1,35 0,9 1,75 0,8 1,5 2,6 

M. Elasticidade dinâmico (MPa) 3200 4500 3200 4000 2400 − − 

 

Tabela 5 - Características das argamassas estudadas por Scannell, Lawrence e Walker (2014) 

Argamassa 
Agregado 

Traço 
vol. 

Relação 
a/l 

fc [MPa] 
fc médio 

[MPa] 

Calcária 

Bath stone 

1 : 2 

2,16 1,03 

1,13 
Doulting 2,05 1,00 

Portland 1,97 1,02 

Stoke Ground 2,14 1,45 

Quartzítica Standard sand 1,00 0,63 0,63 

Constata-se que o comportamento mecânico das argamassas com areia calcária tem um incremento 

das resistências à compressão e flexão (cerca de 40%-50% e 25%-40%, respectivamente) em 

relação às argamassas de areia quartzítica, segundo Fragata e Veiga (2010) e Santos, et al. (2016). 

No módulo de elasticidade dinâmico, a argamassa calcária tem um aumento de 20% a 30% em 

comparação com a de areia quartzítica. 

As areias naturais, que são provenientes da extração de jazidas, tendem a apresentar grãos rolados 

com formas mais próximas das esféricas, devido à erosão da própria natureza. Pelo contrário, os 

agregados britados tendem a possuir grãos com formas mais angulosas. Esta maior irregularidade 

das partículas proporciona uma maior aderência entre pasta e agregado, incrementando a resistência 

mecânica da argamassa (Coutinho, 1999). No caso de betões produzidos com agregados britados, a 

sua resistência é cerca de 15 a 20% superior a betões com as mesmas propriedades, mas 

constituídos através de agregados rolados (Construction Materials, 2010). 

A influência da granulometria do agregado é também um fator importante nas caraterísticas da 

argamassa, mas não será discutida neste trabalho, uma vez que todos os agregados estudados têm 

em comum esse fator. 
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3. ESCÓRIAS VULCÂNICAS DOS AÇORES  

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

O trabalho experimental realizado contempla o estudo de argamassas de cal com três diferentes tipos 

de agregados, um dos quais de origem vulcânica. Os agregados vulcânicos são sobretudo utilizados 

junto aos locais onde eles ocorrem na natureza, pelo que as suas características estão menos 

dessiminadas que as dos restantes dois tipos de agregados estudados (quartzíticos e calcários). Por 

este motivo, considerou-se pertinente apresentar uma descrição mais aprofundada do agregado 

vulcânico, bem como informação relativa ao seu enquadramento geológico. 

O agregado vulcânico usado no presente estudo insere-se no grupo das rochas piroclásticas. Estas 

rochas são vulgarmente conhecidas como “escórias vulcânicas”, “bagacinas” ou “cascalhos” (Fraga, 

1988). Os fragmentos das rochas piroclásticas (ou piroclastos) formam-se a partir de erupções 

explosivas do interior dos cones vulcânicos que são expelidos para a atmosfera juntamente com 

gases a altas velocidades (Nunes, 2002) e que durante a sua trajetória no ar vão se solidificando, 

atingindo o solo já em partículas sólidas. 

 

3.2. RECURSOS NATURAIS E GEOLOGIA 

Os processos construtivos da região foram severamente marcados pelo tipo de materiais que a 

natureza deste local oferecia, não obstante algumas importações pontuais de materiais em falta ou 

em escassez. Em geral, a madeira, a pedra e os agregados de origem vulcânica existem em 

abundância no arquipélago dos Açores (Câmara, 2010).  

Até a inícios do século XX, o calcário e a cal eram frequentemente usados na construção, sendo 

importados maioritariamente da ilha de Santa Maria, mas também de Portugal Continental (Câmara, 

2010). A cal era sobretudo usada nas argamassas de assentamento e de revestimento e também 

para caiações. Ainda hoje, a pedra calcária, importada, é utilizada sobretudo em cantaria e 

calcetamento de passeios pedonais, juntamente com o basalto. 

Por ser um arquipélago formado por erupções vulcânicas, a presença do basalto (s.l.) é bem visível 

numa grande extensão da sua paisagem, caracterizada pelos seus tons de cinza-escuro. Para além 

do basalto existem outras rochas e materiais vulcânicos tais como: pedra-pomes, bagacina, traquitos, 

tufos e alguma argila. Esta última predomina na ilha de Santa Maria, sendo a única ilha onde existe 

calcário (de origem sedimentar). 

A diversidade de materiais de origem vulcânica nos Açores é bastante grande e as utilizações no 

âmbito da construção também o são. O Anexo A apresenta duas tabelas, onde a primeira representa 

os principais recursos minerais e seus respetivos usos, e a segunda apresenta os produtos derivados 

dos recursos minerais terrestres de maior procura por parte da indústria da construção civil da região. 
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3.3. GÉNESE 

No que respeita à forma como são gerados, os produtos vulcânicos podem pertencer a dois grupos: o 

grupo das escoadas lávicas, material viscoso de origem efusiva que flui ao longo das vertentes; e o 

grupo dos piroclastos, ou “tephra” segundo (Thorarinsson, 1944), que resulta da projeção de 

fragmentos e gases a altas velocidades (Nunes, 2002). 

Quando não há envolvimento de água exterior ao magma diz-se que a atividade vulcânica é do tipo 

subaérea e dentro deste género é classificada em 4 principais tipos: a do tipo havaiana, 

estromboliana, vesuviana e pliniana ordenadas por ordem crescente de intensidade. A do tipo 

havaiana é a menos intensa, com lavas muito fluídas que formam escoadas lávicas basálticas. A 

actividade vulcânica do tipo estromboliana é moderadamente explosiva e inclui a formação das 

bagacinas (Cunha, 2014). A vesuviana e pliniana têm um grande índice de explosividade e dão 

origem a piroclastos menos densos tais como por exemplo as pedras-pomes. Para além dos 4 tipos 

de erupções mencionados, Nunes (2002) refere ainda as erupções do tipo vulcaniana e ultrapliniana. 

Quando há envolvimento com água, as erupções designam-se hidrovulcânicas, do tipo surtseiana e 

freatopliniana. A erupção ocorrida nos Capelinhos (Ilha do Faial, 1957) e em Askja (Islândia, 1875) 

são exemplos de atividades surtseiana e freatopliniana, respetivamente. 

As ejeções vulcânicas são classificadas consoante a sua composição geral, a sua origem, as suas 

dimensões e o seu grau de consolidação. Tendo em conta a origem, essas podem ser classificadas 

como magmáticas, quando são formadas pelo magma fundido na crusta ou no manto, ou como não 

magmáticas a partir de rochas já solidificadas. As escórias vulcânicas pertencem à classe das 

magmáticas (Fraga, 1988).  

A classificação segundo o tamanho dos fragmentos é representada na Tabela 6 (Macdonald, 1972), 

classificação essa que contém alguma subjetividade (Fraga, 1988). 

Tabela 6 - Classificação dos piroclastos em função da dimensão dos fragmentos (Macdonald, 1972) 

 

Os materiais piroclastos ao atingirem a superfície ainda não totalmente solidificados (“borrifos”) irão 

moldar-se à superfície e fundir-se a outros materiais formando-se os designados aglutinados.  

Quando numa erupção mais explosiva, é expelido magma menos fluído, os projéteis vão entrar em 

contacto com a atmosfera solidificando-se completamente ao atingir o solo. Nesta situação vão 
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Figura 1 - Depósitos naturais de tufo vulcânico em São Miguel (Região Autónoma dos Açores, 2016) 

manter a sua forma original e apresentar-se e desagregados, embora possa ocorrer posterior 

cimentação com os demais minerais com os quais venham a entrar em contacto por ação da água e 

outros agentes climatéricos. Contrariamente, nas situações de elevada fluidez, tais como os 

piroclastos resultantes de pingos de lava, estes solidificar-se-ão durante a trajetória aérea formando 

variadas formas, desde o arredondado ao alongado (Fraga, 1988). 

As cinzas vulcânicas constituem um material rochoso pulverizado (Fraga, 1988) com reduzida 

dimensão (inferior a 2 mm) e quando consolidados originam os tufos vulcânicos, que serão discutidos 

em 3.4.  

 

3.4. TUFO VULCÂNICO DE SÃO MIGUEL  

O agregado vulcânico utilizado neste trabalho é constituído por tufos vulcânicos ou ignimbritos não 

soldados. São maioritariamente constituídos por cinzas vulcânicas que foram expelidas das erupções 

e, por isso, classificados por piroclastos. As cinzas vão sendo consolidadas ao longo do tempo, 

geralmente após transporte pela ação da água e do vento e posteriormente deposição. Assim, o tufo 

vulcânico é, na sua origem, um piroclasto (origem magmática) mas que se consolidou após transporte 

e deposição. Essa consolidação é relativamente fraca revelando um comportamento friável e arenoso 

quando são extraídos do local onde se depositaram. 

É de referir que as cinzas se tratam de material rochoso pulverizado e não de um produto queimado, 

constituídos por elementos de dimensões inferiores a 2 mm, que quando se encontram consolidadas 

designam-se por tufos (Fraga, 1988) 

A zona de deposição dos tufos vulcânicos tem a designação de tufeiras. Estas localizam-se no flanco 

norte do vulcão da Lagoa do Fogo mais propriamente no concelho da Ribeira Grande, ilha de São 

Miguel. A Figura 1 ilustra uma destas tufeiras. 

  

O tufo é de cor cinza claro a beije podendo conter pequenos blocos rochosos de natureza basáltica e 

dimensão variável (Forjaz, et al., 2003). O agregado vulcânico usado no trabalho possui a designação 

comercial de areia fabricada 3. Segundo sua ficha técnica, Anexo B, possui uma composição de 

natureza detrítica, com elementos líticos que usualmente são densos e maciços (Nunes, 2002) de 
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natureza basáltica e traquítica, apresentando ainda partículas de pedra-pomes (elementos 

piroclásticos pomíticos) e cristais de feldspatos e piroxenas, sem indícios de alteração. Apresenta 

uma matriz arenosa e uma granulometria extensa.  

Os elementos líticos (basálticos e traquíticos) que surgem na composição da areia vulcânica são 

consequência do transporte e arrastamento das cinzas vulcânicas juntamente com esses elementos, 

com posterior depósito conjunto e eventual consolidação. 

Apresenta-se de seguida uma lista das definições de alguns dos elementos que constituem a areia 

vulcânica estudada (Catálogo de materiais endógenos ou produzidos e transformados na Região 

Autónoma dos Açores, 2013): 

Pedra-pomes: é um piroclasto traquítico sendo conhecida pela designação de “punice” na literatura 

inglesa. É uma rocha ácida associada a erupções explosivas do tipo Pliniano (tipo de erupção mais 

violenta) e Vesuviano apresentando grande porosidade de baixa interconetividade, logo reduzida 

permeabilidade, e baixa densidade (inferior à água) devido à presença de espaços vazios. 

Geralmente apresenta cor clara e é constituída por uma percentagem de sílica superior a 65%. 

Traquitos (s.l.): originado pelas erupções vulcânicas do tipo sub-pliniano a pliniano, com magmas 

muito viscosos que dificultam o escoamento e solidificando em mantos com espessuras 

consideráveis. São rochas compactas de cor esbranquiçada a acinzentada com ou sem a presença 

de fenocristais de feldspatos alcalinos, biotite, óxidos e piroxenas. 

Basaltos (s.l.): formados a partir de erupções efusivas do tipo havaiano e/ou estromboliano são 

apresentados no terreno com espessuras variadas. São rochas compactas e densas de cor cinza 

escuro a claro podendo ter espaços vazios vesiculares proveniente da libertação do vapor de água e 

com ou sem a presença de cristais finos como cristais de olivina, piroxenas e plagióclases. 

Esse tipo de agregado é utilizado sobretudo na produção de betões e argamassas para as 

construções da região. 

A partir deste momento, por simplificação de expressões, o agregado designado por tufo vulcânico 

será denominado por areia vulcânica.   
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4. CAMPANHA EXPERIMENTAL 

Neste capítulo são descritos os vários procedimentos e ensaios realizados ao longo da campanha 

experimental, que teve como objectivo o estudo do comportamento de argamassas de cal com 

diferentes tipos de agregados. 

Após uma breve descrição da campanha experimental, são apresentados os materiais utilizados nos 

ensaios experimentais e as suas respetivas caraterísticas. Em seguida são focados os aspectos 

relevantes relativos à formulação, composição, produção, moldagem e cura das argamassas em 

estudo. Finalmente é efectuada uma breve descrição dos vários ensaios que foram adoptados para a 

caracterização das argamassas no seu estado fresco e endurecido. 

A campanha experimental foi inteiramente desenvolvida no Laboratório de Construção do 

Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura do Instituto Superior Técnico.  

4.1. DESCRIÇÃO DA CAMPANHA EXPERIMENTAL 

Conforme referido no capítulo de introdução, este trabalho teve por objectivo estudar a influência de 

três tipos de agregados de natureza distinta (calcária, quartzítica e vulcânica) em argamassas de cal 

aérea destinadas a rebocos de substituição de edifícios antigos. Para tal, o trabalho envolveu uma 

forte componente experimental, que incluiu a avaliação das características físicas e mecânicas de 

três formulações de argamassa com iguais traços em volume de 1:3 (cal hidratada:areia). 

A campanha experimental foi essencialmente desenvolvida em 3 fases, referentes à caracterização 

dos materiais, produção das misturas e realização e interpretação dos ensaios de caracterização no 

estado fresco e endurecido. Esta última fase envolveu diferentes ensaios tendo em consideração o 

objectivo de avaliar a influência do tipo de agregado em diferentes propriedades das argamassas no 

estado fresco (trabalhabilidade, exigência de água, massa volúmica) e no estado endurecido 

(resistência mecânica à flexão e compressão, massa volúmica, módulo de elasticidade dinâmico, 

velocidade de ultrassons, absorção capilar e por imersão, cinética de secagem, permeabilidade ao 

vapor, retracção restringida, medição de cor, resistência superficial de rebocos, absorção de água 

sob baixa pressão de rebocos, aderência e resistência da argamassa ao suporte em alvenarias de 

pedra rebocadas). 

As características das argamassas foram avaliadas aos 120 dias de idade, tempo suficiente para que 

o processo de carbonatação estivesse concluído. Recorreu-se a provetes prismáticos normalizados 

com 160x40x40 mm3 e em rebocos aplicados sobre um protótipo, representativo de uma parede de 

alvenaria, com cerca de 0,9 m de altura e 1,2 m de largura, de modo a melhor simular condições de 

aplicação real. O protótipo é constituído por um murete de alvenaria ordinária de pedra calcária 

arrumada à mão e juntas preenchidas com argamassa de cal. Foi ainda analisada a resistência à 

fendilhação das várias argamassas produzidas, tendo por base ensaios de retracção com e sem 

restrição realizados em calhas metálicas de 1 metro de comprimento. As composições e a descrição 

dos processos de produção, composição e cura das várias argamassas, bem como dos 

procedimentos utilizados em cada ensaio, apresentam-se nos próximos pontos. 
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4.2. MATERIAIS CONSTITUINTES 

Na produção das argamassas foram utilizados 3 tipos de agregados finos (areias quartzíticas, areias 

vulcânicas, areias calcárias), um tipo de cal aérea e água proveniente da rede pública. As principais 

características da cal aérea e dos vários tipos de agregado são apresentadas nos próximos pontos. 

4.2.1. Cal aérea  

A cal aérea utilizada foi do tipo CL90 a que corresponde de acordo com a NP EN 459-1 (2001), uma 

cal apagada em pó com mais de 90% de CaO. A baridade da cal foi medida de acordo com a NP EN 

1097-3 (2002), tendo-se obtido um valor de 600 kg/m3. Para a massa volúmica admitiu-se 2200 

kg/m3, que é considerado um valor comum para este tipo de material. 

O ligante utilizado neste trabalho é comercializado em sacos de 22 kg, como ilustra a Figura 2. 

 

Figura 2 - Cal aérea em pó 

 

4.2.2. Agregados  

Conforme referido, para o presente estudo foram considerados 3 tipos de agregados, 

nomeadamente, areia vulcânica, areia quartzítica e areia calcária. A areia quartzítica consistiu na 

junção de uma areia fina e uma areia mais grossa, ambas fornecidas pela empresa Soarvamil. A 

areia fina (Anexo D) foi uma areia lavada de dimensão nominal 0/2 proveniente da Herdade de 

Mesquita em Sesimbra e a areia grossa (Anexo E) uma areia lavada de dimensão nominal 0/4 

proveniente de Pinhal do conde no Seixal. Estas areias eram compostas por quartzo e feldspato, 

sendo que a areia 0-2 apresentava maior percentagem de sílica e menos feldspato. Qualquer das 

areias não apresentava teor de argila ou matéria orgânica visível e não recorreram a nenhum 

processo de britagem. Estas areias apresentam partículas com caraterísticas intermédias em relação 

à forma das areias calcárias e vulcânicas, com partículas subangulosas a subarredondadas. 

A areia vulcânica (Anexo B) fornecida pela empresa Albano Vieira S.A. foi extraída de tufeiras da ilha 

de São Miguel do Arquipélago dos Açores. Foi uma areia não lavada com dimensão nominal 0/2 

proveniente de rochas piroclásticas que resultaram da consolidação detrítica de cinzas vulcânicas. 

Contêm também partículas de outras rochas de natureza basáltica e traquítica que surgiram no 

processo de transporte. Por ser derivado de materiais vulcânicos e que foram sujeitos a processos 
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naturais de transporte, será constituído por partículas mais arredondadas e a sua resistência 

mecânica será mais baixa. 

A areia calcária (Anexo F) resulta dos desperdícios de rochas calcárias de cantaria e ornamental, 

designadamente mármore, proveniente da empresa Areipor – Areias Portuguesas, Lda que são 

britadas e crivadas, sem recorrer ao processo de lavagem. Esta areia por ser submetida a um 

processo de britagem de rochas calcárias, terá partículas mais angulosas. Estas areias apresentam 

uma vasta gama de dimensões granulométricas.   

Os três agregados estudados apresentam diferentes caraterísticas mineralógicas. As areias 

quartzíticas e vulcânicas são de natureza siliciosa e as areias calcárias são constituídas 

maioritariamente por carbonato de cálcio (calcite). 

De modo a que as misturas apresentassem compacidade granular semelhante, houve necessidade 

de previamente corrigir a granulometria dos vários tipos de agregados para que estas fossem 

semelhantes entre eles. Assim, optou-se por considerar a granulometria da areia vulcânica como 

sendo a de referência, ajustando-se as restantes granulometrias das areias calcárias e quartzíticas de 

modo a possuírem distribuições granulométricas aproximadas às da areia vulcânica. A escolha da 

areia vulcânica como referência resulta do facto de esta ter sido fornecida numa só fracção o que 

dificultava o ajuste às restantes granulometrias sem que se procedesse a tarefas demorosas de 

peneiração.  

Em relação à granulometria da areia quartzítica, o melhor ajuste à curva granulométrica da areia 

vulcânica foi atingido para 50% de areia fina 0-2 e 50% de areia grossa 0-4. Relativamente à areia 

calcária, visto que esta foi fornecida em diferentes fracções granulométricas, o ajuste granulométrico 

à curva da areia vulcânica foi facilmente estabelecido. Os agregados são apresentados na Figura 3: 

Figura 3 - Agregados utilizados 

Nos pontos em seguida apresentam-se os vários ensaios e respectivos resultados referentes à 

caracterização dos agregados utilizados no presente estudo, nomeadamente no que se refere à sua 

granulometria, massa volúmica, baridade e absorção de água.    
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4.2.2.1. Análise granulométrica  

A análise granulométrica foi realizada de acordo com a NP EN 933-1 (2000), selecionando-se 

amostras de aproximadamente 1 kg de massa, que foram previamente secas em estufa. A análise 

granulométrica foi efetuada tendo em conta a seguinte série de peneiros de rede de malha quadrada: 

0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6,3 [mm] (Figura 4). 

 

Figura 4 - Série de peneiros normalizados utilizados na análise granulométrica 

Os resultados da análise granulométrica apresentam-se no Anexo H e Figura 5. A análise 

granulométrica da areia calcária não é apresentada, visto que estas foram fornecidas em separado 

nas diferentes fracções granulométricas. 

Foi determinado para cada areia a dimensão máxima e mínima do agregado e o módulo de finura 

como se ilustra no Anexo H. A máxima dimensão corresponde à menor abertura do peneiro pelo qual 

passa pelo menos 90% da massa da amostra enquanto a dimensão mínima diz respeito à maior 

abertura do peneiro que não passa mais de 5% da massa do agregado. O módulo de finura é a soma 

das percentagens de retido acumulado em todos os peneiros da série normalizada, dividido por 100.  

De modo a que o ajuste mencionado entre as várias granulometrias fosse facilitado, optou-se por 

eliminar a fração fina de areia vulcânica, correspondente ao material passado no peneiro de 0,125 

mm. Esta fração corresponde a cerca de 7% da massa da areia originalmente fornecida. De facto, 

conforme se observa no Anexo H, as areias quartzíticas revelam um elevado défice de material 

passado no peneiro 0,125 mm. 

 

Figura 5 - Curvas granulométricas dos agregados 
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Observa-se que a areia vulcânica apresenta uma granulometria mais extensa do que os restantes 

agregados, o que sugere um melhor rearranjo das partículas. Conforme referido, as areias 

quartzíticas, foram calibradas de modo a que a curva granulométrica final da mistura das duas areias 

fosse semelhante à curva da areia vulcânica. O máximo ajuste foi atingido para uma igual proporção 

em massa da areia fina e areia grossa quartzítica, conforme se pode observar na Figura 6. 

  

Figura 6 - Calibragem da curva granulométrica da mistura de areia quartzítica 

Como referido, a areia calcária não foi alvo de uma análise granulométrica visto que já se encontrava 

separada nas diversas frações, exceto as frações correspondentes às dimensões menores do que 1 

mm. Assim, para esta gama foi necessário proceder à separação manual do agregado em diferentes 

fracções correspondentes aos peneiros 1 mm, 0,5 mm e 0,25 mm. Portanto, a granulometria final da 

mistura de areia calcária foi muito semelhante à da areia vulcânica. 

 

4.2.2.2. Massa volúmica 

A massa volúmica dos agregados foi determinada pelo método do picnómetro de acordo com a 

norma NP EN 1097-6 (2003), tendo por base agregados com granulometria entre 0,063 mm e 4 mm. 

Basicamente o ensaio consistiu nas seguintes etapas: 

• Peneirar a amostra e lavá-la sobre o peneiro de 4 mm e de 0,063 mm de modo a retirar as 

partículas retidas e passadas no peneiro de maior abertura e no peneiro de menor abertura, 

respetivamente; 

• Imergir o provete no picnómetro com água e eliminar o máximo de ar fazendo rodar e agitar o 

picnómetro em posição inclinada. Manter o provete imerso durante 24 horas, Figura 7a); 

• Decantar a maior parte da água e retirar o provete para um tabuleiro; 

• Espalhar uniformemente o provete molhado pelo tabuleiro e proceder à sua secagem com a 

ajuda de um equipamento para transmitir uma corrente de ar morna e remexer a amostra 

frequentemente, Figura 7b); 
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Figura 7 - a) Picnómetro com agregado fino e água; b) Secagem do agregado com fonte de calor 

Figura 8 - a) Deformação do agregado húmido ainda com a forma do molde metálico; b) Deformação 
aceitável do agregado (indiciando apresentar-se com superfície seca) 

• Utilizar o cone troncocónico e o pilão para preencher o molde com a amostra e compacta-la 

com 25 pancadas, Figura 8a). Fazer este procedimento até o provete se apresentar saturado 

com superfície seca (deformação aproximadamente a 45 graus), Figura 8b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram determinados três tipos de massa volúmica, de acordo com o especificado na NP EN 1097-6 

(2003): 

Massa volúmica do material impermeável das partículas – Relação entre a massa da amostra seca 

em estufa e o volume que a mesma ocupa mais os seus poros, nos quais a água não penetrou ao fim 

de 24 horas de submersão em água; 

 a = 
𝑀4

𝑀4−(𝑀2−𝑀3) 
 x w   [kg/m3] 

 

(1) 

Massa volúmica das partículas secas em estufa – Relação entre a massa da amostra seca em estufa 

e o volume das partículas mais o de todos os seus poros (fechados e os acessíveis à água); 

 rd = 
𝑀4

𝑀1−(𝑀2−𝑀3) 
 x w   [kg/m3] 

  

(2) 

Massa volúmica das partículas saturadas com superfície seca – Relação entre a massa da amostra 

mais da água por esta absorvida em 24 horas de imersão e o volume das partículas e de todos os 

seus poros; 

 ssd = 
𝑀1

𝑀1−(𝑀2−𝑀3) 
 x w   [kg/m3] (3) 

em que: 

𝑀1 – massa do agregado saturado com superfície seca (g); 

𝑀2 – massa do picnómetro contendo água e agregado (g); 
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𝑀3 – massa do picnómetro cheio de água (g); 

𝑀4 – massa do agregado seco em estufa (g). 

Os respetivos valores das massas volúmicas de cada um dos agregados utilizados são apresentados 

na Tabela 7: 

Tabela 7 - Massa volúmica dos agregados utilizados 

Agregado 
Massa volúmica 

seca                    
[kg/m3] 

Massa volúmica 
saturada          
[kg/m3] 

Massa volúmica 
impermeável 

[kg/m3] 

Areia vulcânica 2300 2400 2490 

Areia fina quartzítica 2560 2567 2580 

Areia grossa quartzítica 2560 2574 2590 

Areia calcária 2720 2728 2736 

Ao contrário de outros agregados porosos de origem vulcânica, como a escória ou pedra pomes 

(bagacina) muito comuns na região autónoma dos Açores, as areias vulcânicas em questão 

apresentam uma microestrutura mais densa. Isso resulta do facto de durante a formação destes tufos 

vulcânicos ter ocorrido menor desenvolvimento de gases e consequente expansão destes agregados. 

Em face dos valores apresentados, as areias vulcânicas não podem ser consideradas de agregados 

leves de acordo com a EN 13055-1 (2002). Os valores estão em concordância com a respetiva ficha 

técnica do agregado.  

Tanto as areias quartzíticas como as calcárias são agregados que apresentam valores de massa 

volúmica normal dentro de uma gama usual para este tipo de agregados. Dado que as areias 

calcárias resultam de rochas carbonatadas compactas (mármore), estas apresentam massas 

volúmicas elevadas. É clara a semelhança entre a areia fina e grossa quartzítica pelo fato de serem 

constituídas pelo mesmo tipo de minerais, maioritariamente compostas por quartzo e feldspato. Os 

valores obtidos experimentalmente foram ligeiramente inferiores aos indicados nas fichas técnicas, de 

2610 e 2620 kg/m3 para a areia grossa e areia fina, respetivamente. Por outro lado, a massa volúmica 

da areia calcária foi semelhante ao indicado na sua ficha técnica. 

 

4.2.2.3. Baridade 

A baridade, ou massa volúmica aparente, é uma grandeza física que consiste no quociente entre a 

massa do agregado e o volume que este ocupa num dado recipiente, incluindo os vazios existentes 

entre partículas. No presente trabalho determinou-se a baridade de acordo com a norma NP EN 

1097-3 (2002). 

Antes de se proceder à determinação da baridade dos diferentes materiais, calibrou-se o recipiente 

de 1 litro enchendo-o com água. Encheu-se o recipiente com os agregados previamente secos em 

estufa (110 ± 5C) com a ajuda de uma colher a uma distância nunca superior a 5 cm em relação ao 
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bordo superior do recipiente. Completa-se o enchimento até transbordar e nivela-se a superfície dos 

agregados com uma régua tendo o cuidado de não compactar. Por fim pesa-se o conjunto. A 

baridade é calculada para cada provete através da seguinte expressão:  

 b =  
𝑚2−𝑚1

V
    [kg/m3] (4) 

em que: 

𝑚1 – massa do recipiente vazio (kg); 

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

V – capacidade do recipiente (L). 

A percentagem de vazios pode ser calculada sabendo a massa volúmica seca e a baridade dos 

agregados. Através da seguinte equação: 

 vb =  
𝑝−𝑏

𝑝

 x 100   [%] (5) 

em que: 


𝑝
– massa volúmica das partículas (kg/m3); 


𝑏   – baridade do agregado (kg/m3). 

A Tabela 8 ilustra, para os diferentes materiais utilizados, os valores médios da massa volúmica seca 

em estufa, da baridade (sem compactação) e da percentagem de vazios.  

Tabela 8 - Baridade e percentagem de vazios dos materiais utilizados 

Agregados 
Massa 

Volúmica 
[kg/m3] 

Baridade 
[kg/m3] 

Relação 
ρb / ρp 

vb [%] 

Areia vulcânica 2300 1240 0,54 46,1 

Areia fina quartzítica 2560 1510 0,59 41,0 

Areia grossa quartzítica 2560 1530 0,60 40,2 

Areia calcária 2720 1580 0,58 41,9 

A massa volúmica do agregado e o rearranjo das partículas condicionam a sua baridade, sendo maior 

para agregados de maior massa volúmica e maior compacidade granular.  

A areia vulcânica apresenta a menor relação b/p face aos restantes agregados em que esta relação, 

entre eles, é semelhante. A baridade da areia calcária foi ligeiramente superior à indicada pelo 

fornecedor (1530 kg/m3). 

Uma vez que neste caso a granulometria não influencia a percentagem de vazios (todos os 

agregados apresentam granulometria semelhante), conclui-se que as diferenças obtidas estão 

essencialmente relacionadas com a forma das partículas do agregado. Neste caso, os resultados 

sugerem uma menor esfericidade das partículas que constituem a areia vulcânica.  
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4.2.2.4. Absorção de água   

A absorção de água dos agregados foi determinada de acordo com a norma NP EN 1097-6 (2003), 

tendo por base o método do picnómetro. O procedimento adotado foi realizado em simultâneo com o 

ensaio de massa volúmica descrito em 4.2.2.2. 

A absorção é definida como sendo a massa de água absorvida por um agregado seco durante um 

período de tempo estabelecido, expressa em percentagem da massa seca do agregado. A absorção 

de água foi determinada de acordo com a seguinte expressão: 

 WA24 = 
𝑀1−𝑀4

𝑀4 
  x 100   [%] (6) 

em que: 

𝑀1 – massa do agregado saturado com superfície seca (g); 

𝑀4 – massa do agregado seco em estufa (g). 

Na Tabela 9 são apresentados os valores da absorção de água em massa (WA24) para cada tipo de 

agregado estudado. 

Tabela 9 - Absorção às 24 h dos agregados ensaiados  

Agregado 
Absorção às 

24h                   
(% em massa) 

Areia vulcânica 2.0 

Areia fina quartzítica 0.3 

Areia grossa quartzítica 0.4 

Areia calcária 0.2 

Os resultados da absorção de água estão de acordo com a tendência observada no ensaio de massa 

volúmica, em que os agregados de menor massa volúmica apresentaram maior absorção de água. A 

maior absorção foi obtida na areia vulcânica, cujas partículas apresentam uma estrutura mais porosa. 

Os resultados obtidos estão de acordo com o indicado nas fichas técnicas dos agregados. 

 

4.3. PRODUÇÃO DE ARGAMASSA E DOS PROVETES 

Todas as argamassas foram formuladas com cal aérea, tendo em consideração o mesmo traço 

volumétrico (1:3), variando-se apenas o tipo de agregado e relação água/ligante (a/l). O traço 

volumétrico de 1:3 foi definido tendo em consideração a experiência de outros trabalhos 

desenvolvidos no departamento, bem como a prática comum de aplicação de argamassas em 

rebocos de edifícios antigos.  

Como referido, foram considerados 3 tipos de agregados finos, cujas características foram 

apresentadas em 4.2: areia calcária; areia quartzítica; areia vulcânica. Tal como discutido em 4.2.2, 

as misturas granulares foram definidas tendo em conta a granulometria de referência da areia 
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vulcânica. Assim, garantiu-se que todas misturas apresentavam composição granular semelhante, 

independentemente do tipo de agregado estudado. 

Foi adotada a mesma relação a/l nas três composições, para evitar interferências nos resultados 

causadas pela existência de uma diferente quantidade de água na argamassa. No entanto, devido às 

diferentes características os agregados, a adoção da mesma relação a/l origina argamassas com 

diferentes consistências no estado fresco. Assim, foram realizadas várias amassaduaras 

experimentais com o objectivo de encontrar uma relação a/l comum às três argamassas que 

permitisse consistências adequadas para todas. Definiu-se uma relação a/l=1,55, à qual 

correspondem consistências por espalhamentos a variarem entre 132mm e 196mm (Tabela 10). 

Na Tabela 10 resumem-se as composições estudadas no presente trabalho. 

Tabela 10 - Composição das argamassas estudadas 

Argamassa a/l 
Traço 

Consistência 
espalhamento 

Composição para 1 litro [g] 

Volume Massa [mm] Areia Cal Água 

Areia quartzítica 

1,55 1 : 3 

1 : 3,8 : 3,8 196 726/726 191 300,4 

Areia calcária 1 : 7,9 151 1526 194 303 

Areia vulcânica 1 : 6,2 132 1228 202 338 

 

4.4. PRODUÇÃO DAS ARGAMASSAS   

Para a produção da argamassa, conforme definido na EN 1015-2 (1998), recorreu-se a uma 

misturadora, Figura 9, com capacidade de cerca de 5 L. Antes de se iniciar a mistura, todos os 

constituintes foram pesados numa balança com precisão de 0,1 g e a cuba da misturadora foi 

previamente humedecida. 

Começa-se por colocar a água e de seguida o ligante ainda com a misturadora desligada. Com a 

ligação em modo automático procede-se numa primeira fase à mistura dos constituintes em rotação 

lenta (140 ± 5 r.p.m) e passados 30 segundos, após sinal sonoro, adicionam-se os agregados. Numa 

segunda fase, a mistura realiza-se em movimento rápido (285 ± 5 r.p.m) durante 30 segundos, 

seguido de 60 segundos de repouso para remoção do material aderido nas paredes da cuba. Findo 

este período de repouso, inicia-se novamente a mistura em movimento rápido durante 60 segundos. 

 

Figura 9 - Misturadora para produção de argamassas 
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4.5. PRODUÇÃO E CURA DE PROVETES 

Durante a campanha experimental, para cada composição, foram produzidos 15 provetes prismáticos 

de 160x40x40 mm e 3 calhas metálicas com e sem ancoragem. Para o estudo de caracterização 

realizado no murete protótipo foram ainda realizados 3 rebocos correspondentes às composições 

com os diferentes tipos de agregado e idêntica relação a/l. Na Tabela 11 resume-se o tipo e número 

de provetes considerados para cada um dos ensaios de caracterização realizados ao longo do 

trabalho. No mesmo quadro indica-se ainda o tipo de cura preconizado e a idade em que os provetes 

foram ensaiados.  

Tabela 11- Tipo e número de provetes por composição estudada adoptados nos ensaios de caracterização 

Ensaios Tipo de provetes 
Nº de 

provetes 
Cura dos provetes 

Idade de 
ensaio (dias) 

Flexão prisma de 160x40x40 mm 4 

Câmara condicionada 
de 60±5% HR 

120 

Compressão 
Meio prisma de 80x40x40 

mm 
5 

Ultrassons prisma de 160x40x40 mm 3 

Módulo de 
elasticidade dinâmico 

prisma de 160x40x40 mm 3 

Imersão prisma de 160x40x40 mm 2 

Secagem 
Meio prisma de 80x40x40 

mm 
3 

Porosidade/ Massa 
volúmica 

prisma de 160x40x40 mm 5 

Permeabilidade ao 
vapor 

Provetes de 20x40x40 mm 1 

Retração restringida 

calha metálica sem 
ancoragem 

2 

calha metálica com 
ancoragem 

1 

Estudos em murete 
protótipo 

Murete de 0.4x0.9x1.2 m 1 
Cura nas condições 

ambientais do 
laboratório 

As metades resultantes dos 4 provetes ensaiados à flexão foram pulverizados com uma solução de 

fenolftaleína para determinação da espessura carbonatada. Posteriormente, 3 das metades 

resultantes dos ensaios de flexão foram utilizadas nos ensaios de secagem e as restantes metades 

nos ensaios de compressão.  

No final dos ensaios não destrutivos de capilaridade, imersão e módulo de elasticidade, os provetes 

foram secos em estufa e posteriormente sujeitos aos ensaios de porosidade e massa volúmica. Para 

o ensaio de permeabilidade ao vapor de água os provetes de ensaio com cerca de 20x40x40 mm 

foram obtidos por corte de prismas de 160x40x40 mm. 

O facto de se ter optado por argamassas de idêntico a/l resulta de se pretender isolar melhor o efeito 

do tipo de agregado nas várias propriedades estudadas, que é o principal objectivo do trabalho. 
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Todas as argamassas foram ensaiadas propositadamente aos 120 dias de idade de modo a garantir 

que os provetes se apresentavam totalmente carbonatados na altura de ensaio. De facto, o objectivo 

delineado para o presente trabalho passou por estudar a influência do agregado no estágio em que 

as argamassas já se encontravam carbonatadas. 

 

4.5.1. Moldagem e cura dos provetes prismáticos 

Os moldes prismáticos são constituídos por 3 compartimentos de dimensões normalizadas de 160 x 

40 x 40 mm3 (Figura 10), conforme especificado na norma EN 1015-2 (1998). 

 

Figura 10 - Moldes metálicos utilizados na moldagem dos provetes de argamassa 

Antes de se proceder à moldagem dos provetes, os moldes foram limpos, pincelados com óleo 

descofrante e fixados no suporte para compactação das argamassas. De seguida, os moldes foram 

preenchidos até aproximadamente metade da sua capacidade com a ajuda de uma colher de 

pedreiro. Posteriormente os provetes foram sujeitos a 60 pancadas na mesa de compactação. Em 

seguida, os moldes foram preenchidos até ao seu topo e os provetes foram sujeitos a 60 pancadas 

adicionais de modo a completar o seu processo de compactação. 

No final do processo de compactação, regulariza-se a superfície dos provetes retirando o excesso de 

argamassa com a ajuda de uma colher de pedreiro. 

A cura dos vários provetes foi efetuada de acordo com o seguinte procedimento: 7 dias mantidos nos 

moldes e cobertos com filme plástico; 7 dias mantidos nos moldes e sujeitos a um ambiente 

controlado de temperatura e humidade relativa em câmara condicionada com 20 ± 2°C e 60 ± 5% HR; 

após desmoldagem que ocorreu aos 14 dias de modo a não danificar os provetes, estes foram 

mantidos na câmara condicionada durante 120 dias (Figura 11).  

 

Figura 11 - Desmoldagem e condicionamento dos provetes 
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Figura 13 - Ilustração das zonas de pedra e junta Figura 12 – Murete de alvenaria com cofragem 
antes da aplicação dos rebocos 

4.5.2. Reboco do murete protótipo 

As argamassas efectuadas com os 3 tipos de areias e possuindo idêntica relação a/l foram aplicadas 

no revestimento de um murete de alvenaria de pedra calcária com 90 cm de altura, 120 cm de largura 

e 40 cm de espessura (Figura 12). O murete de alvenaria de pedra já existia no laboratório, 

possuindo mais de um ano de idade. Procedeu-se apenas à sua reparação em zonas pontuais que se 

encontravam danificadas após a realização dos ensaios a que foi submetido durante o anterior 

trabalho de investigação para o qual foi inicialmente concebido. No entanto, dado que o murete 

apresentava uma superfície bastante irregular, como é comum das paredes de alvenaria de ordinária, 

a camada de revestimento apresentou espessuras variáveis entre cerca de 1,5 e 3,5 cm. 

Antes da aplicação dos rebocos, realizou-se um desenho ilustrativo das duas faces do murete, sobre 

um filme plástico transparente (Figura 13) de forma a identificar os locais de pedra e junta 

necessários para a realização dos ensaios in situ. 

 

 

 

 

 

 

As argamassas foram aplicadas em ambas as faces do murete com auxílio de talocha e colher de 

pedreiro, segundo uma prática corrente. A execução da rebocagem inicia-se com a aplicação da 

argamassa com o auxílio da colher de pedreiro, exercendo uma certa pressão contra o suporte e de 

seguida, com a talocha procede-se ao acabamento da argamassa através do alisamento final da 

superfície. Numa das faces aplicou-se a argamassa à base de areia quartzítica com uma área de 

aproximadamente 120 x 80 (cm2) e na outra face foram aplicadas as argamassas de areia vulcânica e 

areia calcária, em áreas semelhantes de aproximadamente 60 x 90 (cm2), conforme ilustrado na 

Figura 14. 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Camadas de revestimento aplicadas no murete de alvenaria de pedra 

As superfícies foram previamente humedecidas antes da aplicação das argamassas para controlar a 

absorção do suporte da água da amassadura, uma vez que o material de preenchimento das juntas 

era também uma argamassa de cal e como tal tinha uma grande capacidade de absorção. 
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O murete foi mantido nas condições variáveis de humidade e temperatura do laboratório antes e após 

a aplicação dos vários revestimentos. A Tabela 12 regista estas condições após a aplicação dos 

rebocos.  

Tabela 12 - Valores médios semanais da temperatura [T] e humidade relativa [HR] ao longo do tempo de cura 
das argamassas de revestimento 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

T [°C] 16,9 16,9 16,9 17,2 17,8 19,1 19,8 21,2 18,8 20,1 20,9 21,4 23,0 24,6 24,8 24,9 25,0 

HR [%] 50,4 47,6 46,3 44,2 53,8 48,1 38,7 38,1 49,5 49,8 47,6 44,6 42,1 42,1 39,2 33,8 40,4 

Sobre o murete protótipo foram realizados os seguintes ensaios de caracterização: resistência 

superficial por esclerómetro; absorção de água sob baixa pressão através de tubos Karsten; pull-off 

para avaliação da aderência da argamassa ao suporte e resistência à furação através do berbequim. 

 

4.5.3. Preenchimento das calhas metálicas  

A moldagem das calhas metálicas com as argamassas em estudo serviu para avaliar a retração 

restringida das mesmas. As calhas apresentavam 1 metro de comprimento e uma área de secção em 

“V” de 4,3 cm2. Antes da moldagem e acabamento com auxílio de uma colher de pedreiro (Figura 

15), as calhas foram previamente untadas com óleo descofrante. 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Enchimento e regularização da argamassa na calha metálica 

Para cada composição, foi moldada uma calha em que as extremidades foram ancoradas com 

parafusos de modo a incrementar o grau de restrição da argamassa ao suporte. Duas calhas por 

composição foram moldadas sem restrição nas extremidades. Neste caso a argamassa retrai sobre 

fracas condições de restrição. A medição da fissuração desenvolvida nas argamassas foi realizada 

com o auxílio de um medidor ótico de fissuras, Figura 16, o que permitiu registar, com algum rigor, a 

evolução da abertura das fissuras ao longo do tempo.  

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Medição de fissuras nas argamassas sujeitas a retração restringida, através de medidor ótico de 

fissuras 
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4.6. CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS NO ESTADO FRESCO 

4.6.1. Consistência por espalhamento 

A avaliação da consistência por espalhamento foi determinada imediatamente após a produção das 

argamassas e segundo a norma EN 1015-3 (1999). Em paralelo foram ainda realizados ensaios de 

espalhamento de acordo com a norma antiga NP 414 (1964), para efeitos de comparação.  

O ensaio inicia-se colocando um molde troncocónico no centro da mesa de espalhamento, seguindo-

se a realização do seu enchimento em duas camadas de argamassa compactadas com 25 pancadas 

cada, com um varão de 12 mm de diâmetro. Tanto o molde como a mesa foram previamente 

humedecidas. De seguida, retira-se o excesso de argamassa e remove-se o molde sem afectar a 

integridade do cone de argamassa. De seguida aplicam-se 25 pancadas através da mesa de 

espalhamento em cerca de 15 segundos (Figura 17). Finalmente, após o ensaio regista-se o diâmetro 

de espalhamento da argamassa em 3 direções. O valor final do espalhamento corresponde à média 

dos três diâmetros medidos (Dméd), expresso em milímetros, e o espalhamento em percentagem é 

calculado da seguinte forma: 

 Espalhamento =  
𝐷𝑚é𝑑−100

100
 X 100     [%] 

 

(7) 

 

Figura 17 – Ensaio de espalhamento de acordo com a EN 1015-3 (1999) 

 

4.6.2. Consistência pelo ensaio de penetração 

Este ensaio consiste na avaliação da consistência da argamassa através da medição da penetração 

vertical de uma sonda que cai sobre uma amostra de argamassa, baseado na norma EN 1015-4 

(1998). 

O procedimento de ensaio inicia-se com o preenchimento do recipiente em duas camadas de 

argamassa apiloadas com 10 golpes cada por um varão com 40 mm de diâmetro. Remove-se o 

excesso de amostra com a ajuda de uma colher de pedreiro deixando a superfície lisa. Em seguida 

posiciona-se o parafuso de fixação do pilão, deixando-o cair livremente sobre a amostra. No final, 

regista-se a penetração através da escala graduada incorporada no equipamento (Figura 18). 
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Figura 18 - Ensaio de penetração para medição da consistência das argamassas 

 

4.6.3. Massa volúmica aparente e volume de vazios 

A determinação da massa volúmica aparente baseou-se no indicado na norma EN 1015-6 (1998). 

Basicamente, o ensaio consiste no enchimento de um recipiente de capacidade de 1 litro em duas 

camadas de argamassa compactadas com 15 apiloamentos de um varão metálico de 12 mm. Após a 

compactação da última camada, regulariza-se o topo utilizando uma colher de pedreiro e limpa-se o 

exterior do recipiente para de seguida pesar e registar sua massa. O cálculo da massa volúmica 

aparente é expresso da seguinte forma: 

 MVapa =  
𝑚2−𝑚1

V
     [kg/m3] (8) 

em que: 

𝑚1 – massa do recipiente (kg); 

𝑚2 – massa do recipiente com argamassa (kg); 

V – volume do recipiente (m3). 

Para a estimativa do volume de vazios é necessário efetuar os seguintes cálculos: 

 Vvazios =  
V argamassa − ∑V constituintes

V argamassa
 X 100          [%] 

 

(9) 

Sendo, Vargamassa = Vrecipiente = 1dm3   ;   Margamassa = m2 – m1 

Em que: 

Margamassa = ∑ Mconstituintes = Mcal aérea + Mareia + Mágua = 

= Mcal aérea + y x Mcal aérea + (a/l) x Mcal aérea → Mcal aérea → Mconstituintes 

(10) 
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Na expressão 10, 1:y é o traço volumétrico e a/l a relação água/ligante das argamassas utilizadas. 

Vargamassa = ∑ Vconstituintes = Vcal aérea + Vareia + Vágua + Vvazios = 

= 
𝑀 𝑐𝑎𝑙 𝑎é𝑟𝑒𝑎

𝑀𝑉 𝑐𝑎𝑙 𝑎é𝑟𝑒𝑎
+ 

𝑀 𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎

𝑀𝑉 𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎
+ 

𝑀 á𝑔𝑢𝑎

𝑀𝑉 á𝑔𝑢𝑎
+ 𝑉𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑠   →   Vvazios 

 

(11) 

em que: 

𝑀 𝑐𝑎𝑙 𝑎é𝑟𝑒𝑎 – massa de cal aérea; 

𝑀 𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 – massa de areia; 

𝑀 á𝑔𝑢𝑎 – massa de água; 

𝑀𝑉 𝑐𝑎𝑙 𝑎é𝑟𝑒𝑎 – massa volúmica da cal aérea; 

𝑀𝑉 𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 – massa volúmica da areia; 

𝑀𝑉 á𝑔𝑢𝑎 – massa volúmica da água (1000 kg/m3). 

 

4.6.4. Retenção de água  

O ensaio da retenção de água é baseado na norma EN 1015-8 (1993), em que a água retida é 

expressa em percentagem da massa total de água contida na amostra de argamassa. 

O molde cerâmico utilizado para o ensaio (фinterno=100±5mm e h=25±1mm) foi preenchido com 

argamassa, sendo registado o seu peso numa balança com precisão de 0,01 g. Em seguida, 

colocaram-se sobre o topo do molde, em contacto com a argamassa, duas camadas de gaze, 9 

papéis de filtro circulares previamente pesados e uma placa de vidro pela ordem mencionada. 

Posteriormente, inverteu-se o conjunto e colocou-se um peso de 2 kg sobre o topo durante 5 minutos. 

Após este período, retiraram-se os papéis de filtro e determinou-se a sua massa (Figura 19). 

 

Figura 19 - Ensaio da determinação da retenção de água 

A percentagem de água retida pela argamassa, R (%), é calculada da seguinte forma: 

 R =  
𝑚𝑎 −(𝑚4−𝑚3)

𝑚𝑎
 X 100         [%] 

 

(12) 

em que: 
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𝑚𝑎 – massa de água existente na amostra de argamassa (g); 

𝑚3 – massa do conjunto dos 9 papéis de filtro secos (g); 

𝑚4 – massa do conjunto dos 9 papéis de filtro húmidos (g). 

Onde: 

 𝑚𝑎  =  
𝑀𝑎

∑ ∑ 𝑀𝑖+𝑀𝑎
𝑛
𝑖=1

 X (𝑚2 − 𝑚1)        [g] (13) 

em que: 

𝑀𝑎 – massa de água utilizada na argamassa (g); 

𝑀𝑖 – massa de cada um dos restantes constituintes da argamassa (g); 

𝑚1 – massa do molde vazio (g); 

𝑚2 – massa do molde cheio com argamassa (g). 

 

4.7. CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS NO ESTADO ENDURECIDO 

A caracterização das argamassas no estado endurecido envolveu a realização dos seguintes 

ensaios: resistência mecânica à flexão e compressão; velocidade de ultrassons; resistência 

superficial com esclerómetro; aderência por arrancamento através do pull-off; módulo de elasticidade 

dinâmico; resistência mecânica à furação com recurso ao berbequim; absorção por capilaridade e por 

imersão; absorção de água sob baixa pressão através de tubos de karsten; porosidade e massa 

volúmica; secagem; permeabilidade ao vapor de água; retração restringida; carbonatação e medição 

de cor. Nos pontos em seguida apresenta-se uma breve descrição de cada um destes ensaios. 

4.7.1. Caracterização mecânica 

4.7.1.1. Resistência mecânica à flexão e compressão 

Os ensaios para determinação da resistência mecânica à flexão e compressão foram de acordo com 

a norma EN 1015-11 (1999). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 - Prensa utilizada nos ensaios de flexão e compressão das argamassas estudadas 
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Para o ensaio à flexão, o provete prismático foi posicionado num eixo longitudinal sobre dois apoios 

cilíndricos equidistantes ao centro, e com o cutelo (força aplicada a meio vão) da máquina em 

contacto com a face superior do provete, Figura 21. Posteriormente, a força foi aplicada lentamente 

até à rotura do provete, para uma velocidade de carga entre 10 N/s e 50 N/s, de acordo com a EN 

1015-11 (1999). A tensão de rotura à flexão é calculada a partir da seguinte expressão: 

 
𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜 = 1.5 

𝐹𝑚á𝑥
𝑡  x L

b x ℎ2      [MPa] 

 

(14) 

em que: 

𝐹𝑚á𝑥
𝑡  – força de rotura à flexão (N); 

L – distância entre os apoios (100 mm); 

b – largura do provete (40 mm); 

ℎ – espessura do provete (40 mm). 

 

Figura 21 - Determinação da resistência mecânica à flexão 

O ensaio para a determinação da resistência à compressão foi realizado sobre os meios provetes 

resultantes do ensaio de flexão. Para tal, as metades de prismas foram posicionadas entre os pratos 

da prensa da máquina, para uma área de contacto de 4x4 cm2 (Figura 22). A tensão de rotura à 

compressão foi determinada através da seguinte expressão: 

 𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =
𝐹𝑚á𝑥

𝑐  

𝐴𝑐
     [MPa] 

 

(15) 

em que: 

𝐹𝑚á𝑥
𝑡  – força de rotura à compressão (N); 

𝐴𝑐 – área da secção onde foi aplicada a força (1600 mm2). 

 

 

 

 

Figura 22 - Determinação da resistência mecânica à compressão 
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4.7.1.2. Velocidade de ultrassons 

O ensaio de ultrassons foi efectuado de acordo com a norma EN 12504-4 (2004), determinando-se o 

tempo que as ondas de ultrassons demoram a percorrer os provetes. Para o efeito utilizou-se um 

equipamento, da marca Pundit, composto por dois transdutores, um emissor e um receptor, que 

foram colocados nos topos de um provete prismático, de acordo com o método directo. No final do 

ensaio registou-se o tempo que o ultrassom percorre uma distância conhecida (160 mm). São 

realizadas três medições em cada provete e a velocidade de propagação é calculada a partir da 

média destes três registos de tempo. Foi previamente colocada vaselina entre os transdutores e os 

topo do provete de modo a melhorar o contacto dos transdutores. 

Antes da realização dos ensaios procedeu-se à calibração do equipamento, tendo por base a 

utilização de um material com um tempo de propagação conhecido (Figura 23). 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Esquema de ensaio de medição da velocidade de propagação de ultrassons 
 

4.7.1.3. Dureza superficial com recurso ao esclerómetro pendular 

O esclerómetro pendular permite avaliar a dureza superficial das argamassas aplicadas em 

revestimento de paredes. Este ensaio, que se enquadra no grupo de ensaios in situ, foi executado 

nos revestimentos aplicados no murete protótipo de alvenaria de pedra. Neste trabalho foi utilizado 

um esclerómetro do tipo PT (Figura 24), indicado para materiais com resistência inferior a 30 MPa. 

Inicialmente fez-se a marcação de diversos pontos em zonas de pedra e de junta da parede (5 pontos 

em cada zona) onde o esclerómetro iria incidir. Estes pontos foram suficientemente espaçados entre 

si, de modo a se obter uma maior representatividade dos resultados. Houve o cuidado de não realizar 

o ensaio nas zonas periféricas da argamassa de revestimento. De seguida, o esclerómetro foi 

posicionado numa superfície suficientemente lisa e registou-se o valor, em Vickers, da restituição do 

pêndulo após embate no murete. 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Esclerómetro pendular para avaliação da dureza superficial 
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4.7.1.4. Tensão de aderência por arrancamento (pull-off) 

O ensaio de determinação da tensão de aderência por arrancamento foi efetuado de acordo com a 

norma EN 1015-12 (2000). Este teste, adequado para ensaios in situ, tem a finalidade de determinar 

a força máxima de aderência à tração entre o revestimento e o suporte. 

O ensaio foi realizado no murete de alvenaria, em que tal como no ensaio do esclerómetro, foi feita a 

marcação dos vários pontos (zonas de pedras e juntas) onde se iriam realizar os ensaios. No total, 

foram efectuados cerca de 7 ensaios para cada tipo de argamassa de revestimento. 

Inicialmente, efectuaram-se entalhes de forma quadrada recorrendo a uma rebarbadora com disco 

fino, e em seguida regularizou-se a superfície com uma lixa fina e limpou-se toda a sujidade 

proveniente da ação dos cortes. Posteriormente foram colados, com cola epoxídica, chapas metálicas 

de forma quadrada com 50 mm de aresta. Após a secagem da cola procedeu-se ao arrancamento 

das chapas metálicas, munidas de uma rosca onde se integrou o parafuso sobre o qual o 

equipamento exerce a força de arrancamento.   

A rotura poderá ser adesiva quando acontece na interface entre o suporte e a argamassa, ou coesiva 

quando ocorre no interior da argamassa ou do suporte. O ensaio é considerado inválido caso haja 

desprendimento pela cola entre a chapa metálica e a argamassa ou quando existe desprendimento 

da argamassa antes de se proceder ao ensaio, no momento da acoplagem do equipamento ao 

parafuso. A força máxima registada é convertida em tensão, dividindo a força 𝐹 [N] pela área da 

chapa quadrada, 𝐴 [mm2]: 

 𝜎 =
 F

𝐴
     [MPa] (16) 

 

 

Figura 25 – Realização do ensaio de pull-off sobre as argamassas de revestimento  

 

4.7.1.5. Módulo de elasticidade dinâmico 

O módulo de elasticidade dinâmico da argamassa foi determinado com auxilio do equipamento 

GrindoSonic, tendo por base a norma ASTM E1876-01. 

Basicamente, o ensaio consiste em emitir vibrações através de um choque manual ao provete com 

um pulsador e registar a frequência medida através de um transdutor. Inicialmente, após secagem 
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dos provetes, procedeu-se à medição das suas dimensões e ao registo da sua massa. Em seguida, 

cada provete foi posicionado sobre dois suportes diferentes, conforme ilustrado na Figura 26. O 

esquema de definição dos suportes visa induzir frequências flexionais ou torsionais, permitindo 

estimar valores para o módulo de elasticidade flexional e distorcional, respectivamente. 

Posteriormente, sobre cada um dos suportes, os provetes foram submetidos a 3 choques do pulsador 

num mesmo local pré-definido do provete.   

 

 
 
 

 
 

Figura 26 - Posicionamento dos provetes sobre diferentes suportes para determinar valores de frequência 
flexional e torsional 

Finalmente, o equipamento irá receber a informação do transdutor e regista os valores das 

frequências, Figura 27. O software WinEmod, após serem introduzidas as dimensões dos provetes e 

os valores dos parâmetros flexional e torsional, permite calcular automaticamente o módulo de 

elasticidade E [GPa] e o módulo distorcional [GPa]. 

 

 

 

 

Figura 27 - Equipamento para a determinação do módulo de elasticidade dinâmico 

 

4.7.1.6. Resistência à furação  

O ensaio de resistência à furação foi realizado com base em Nogueira (2016). O ensaio permite 

avaliar a resistência de um material à penetração de uma broca. É utilizado um berbequim munido de 

célula de carga, obtendo-se o registo da força de furação (Fd em Newton) ao longo da profundidade 

de ensaio. Foi usado o berbequim DRMS Cordless da SINT Technology, com célula de carga de 100 

N. Foi adotada uma velocidade de furação de 40 mm/min e uma taxa de rotação de 100 rpm.  

A broca ao perfurar o material a uma velocidade constante permitiu o corte da argamassa que esteve 

sujeito à existência do atrito de contacto (Detournay & Defourny, 1992). 

 

 

 

 

Figura 28 – a) Equipamento de furação munida de monopé; b) Equipamento de furação (Nogueira, et al., 2014) 
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Este teste, adequado para ensaios in situ, foi efectuado sobre as argamassas de revestimento 

aplicadas no murete prototipo (Figura 29a), envolvendo regiões do reboco sobre as zonas de pedra 

ou sobre as juntas entre pedras. Desse modo, foi possivel tornar o ensaio mais abrangente. 

Complementarmente, realizaram-se ainda ensaios sobre os provetes prismáticos, numa série de sete 

furos ao longo do seu comprimento, Figura 29b. 

 

 

 

 

Figura 29 – Furos de berbequim realizados: a) na camada de revestimento; b) nos provetes prismáticos      

                                     

4.7.2. Caracterização física 

4.7.2.1. Absorção de água por capilaridade 

A determinação da absorção de água por capilaridade foi baseada na norma EN 1015-18 (2002). Os 

provetes foram previamente secos em estufa (60 ± 5°C) até massa constante e pesados antes de se 

proceder ao ensaio. Em seguida, colocaram-se os provetes prismáticos na vertical, apoiados sobre 

uns roletes de vidro, dentro de um tabuleiro, que foi lentamente preenchido com água até a base dos 

provetes ficarem submersos numa lâmina de água com cerca de 2 mm de espessura. O conjunto foi 

depois coberto com uma campânula de modo a evitar a evaporação da água ao longo do ensaio. 

Durante o ensaio registou-se a massa (precisão de 0,01 g) e a altura de água dos provetes, após os 

seguintes instantes: 3min, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 6h, 24h, 48h e 

72h. Os registos de massa terminaram quando a franja capilar atingiu o topo dos provetes e estes 

ficaram saturados. Antes de se proceder a cada medição, retirou-se o excesso de água da base dos 

provetes com um pano húmido. 

 
Figura 30 - Ensaio da absorção de água por capilaridade 

A quantidade de água absorvida por unidade de superfície [Mi] ao fim do tempo ti, é expressa pela 

seguinte expressão: 
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 𝑀𝑖 =
 𝑚𝑖−𝑚0

𝐴
     [g/cm2] (17) 

em que: 

𝑚𝑖  – massa do provete ao fim do tempo ti (g); 

𝑚0 – massa do provete seco (g); 

𝐴 – área da face do provete em contacto com a água (16 cm2). 

Para além da absorção de água em cada instante, determinou-se ainda o coeficiente de absorção 

dado pela inclinação da recta de regressão que se estipulou abranger os pontos de medição entre a 

5 minutos e o instante correspondente à ascensão máxima capilar. 

 

4.7.2.2. Absorção de água sob baixa pressão - método do cachimbo 

A avaliação da absorção de água sob baixa pressão foi realizada pelo método dos tubos de Karsten, 

de acordo com o recomendado na RILEM II.4 (1980). Estes testes, que se enquadram nos ensaios in 

situ, foram efectuados nas argamassas de revestimento do murete de alvenaria de pedra. 

Neste ensaio são utilizados tubos de vidro graduados em forma de cachimbo (tubos de Karsten) com 

uma capacidade de 4 cm3, que são preenchidos com água e fixados à superfície do revestimento da 

parede, como se observa na Figura 31. Para garantir uma boa estanqueidade da ligação 

cachimbo/parede é aplicado mástique nos bordos de contacto do tubo com a parede. 

O cronómetro é ligado no mesmo momento em que se coloca a água no interior do cachimbo, 

procedendo-se ao registo da quantidade de água absorvida após 15 segundos, 30 segundos e 

seguidamente de 30 em 30 segundos, até ocorrer a absorção de 4 ml de água. 

Como a argamassa de cal é muito absorvente, recorreu-se a uma seringa para que o preenchimento 

do cachimbo até à marca de 4 ml se fizesse de forma suficientemente célere (Figura 31). 

Houve o cuidado de realizar os ensaios em pontos suficientemente espaçados, para que não 

ocorresse interferência entre diferentes regiões de absorção. Existiu ainda a preocupação de realizar 

os ensaios de modo a abranger zonas sobre as pedras de alvenaria ou sobre as juntas de 

argamassa, tal como efectuado para os restantes ensaios.  

 

Figura 31 - Ensaio de absorção de água sob baixa pressão pelo método do tubo de Karsten 
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No final elaborou-se um gráfico representativo da quantidade de água absorvida por unidade de área 

em contato direto com a superfície do revestimento ao longo do tempo. A expressão utilizada para o 

cálculo da absorção em cada instante foi a seguinte: 

 Δ𝑀𝑖/𝐴 =
 𝑚á𝑔𝑢𝑎𝑖

𝐴
     [g/cm2] 

 

(18) 

em que: 

Δ𝑀𝑖/𝐴 – Massa de água absorvida por unidade de superfície, ao fim de um dado tempo ti (g/cm2); 

𝑚á𝑔𝑢𝑎𝑖
 – massa de água absorvida em cada instante ti (g); 

𝐴 – área interior do cachimbo em contato com a superfície (5,7 cm2). 

 

4.7.2.3. Absorção de água por imersão às 48 horas 

A determinação da absorção de água por imersão às 48 horas foi efetuada de acordo com o 

recomendado na especificação E 394 do LNEC. O ensaio foi realizado em provetes prismáticos de 

160x40x40 mm3, que foram previamente secos em estufa (60 ± 5°C) até massa constante. 

Os provetes foram imersos lentamente num recipiente com água, Figura 32, onde permaneceram 

durante 48 horas. Após este período foram retirados, limpos com um pano húmido para retirar a água 

em excesso e registou-se a sua massa. 

 

Figura 32 - Imersão dos provetes para determinação do teor em água após 48h 

O teor em água por imersão após 48 horas [W48h], foi determinado pela seguinte expressão: 

 𝑊48ℎ =
 𝑚48ℎ − 𝑚0

𝑚0
  x 100    [%] 

 

(19) 

em que: 

𝑚48ℎ – massa do provete saturado (g); 

𝑚0 – massa do provete seco (g). 

 



 
42 

Figura 34 - Pesagem: a) hidrostática dos provetes; b) da massa saturada dos provetes 

4.7.2.4. Massa volúmica e estimativa da porosidade aberta 

A determinação da massa volúmica real e aparente das argamassas no estado endurecido e a 

estimativa da sua porosidade aberta foram determinadas com base na RILEM I.2 e I.1 (1980), 

respetivamente. Antes de se iniciar o ensaio, os provetes foram secos em estufa (60 ± 5°C) até 

massa constante.  

Após a sua secagem, os provetes foram colocados em vácuo no interior de um exsicador a uma 

depressão de 20 mmHg durante 24 horas. Após este período, introduziu-se a água lentamente no 

exsicador até que todos os provetes ficassem submersos, mantendo o vácuo aplicado durante 24 

horas (Figura 33). No final desta fase, os provetes foram mantidos submersos em água por mais 24 

horas, mas à pressão atmosférica. 

 

Figura 33 – Colocação dos provetes em vácuo e submersos em água para determinação da porosidade e massa 
volúmica 

No final deste período, os provetes foram retirados do exsicador e submetidos a pesagem 

hidrostática, Figura 34a. Finalmente, os provetes foram limpos com um pano húmido, com o intuito de 

retirar a água superficial, e foi registada a sua massa saturada, Figura 34b. 

 

 

 

 

 

 

Com base nos valores registados das massas seca, saturada e hidroestática dos provetes, é possível 

determinar a porosidade aberta [Pab], a massa volúmica real [Mvol.real] e a massa volúmica aparente 

[Mvol.apar.], com base nas seguintes expressões: 

 𝑃𝑎𝑏 =
 𝑚3 − 𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
  x 100    [%] (20) 

   

 𝑀𝑣𝑜𝑙.𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 𝑚1

𝑚1 − 𝑚2
      [kg/m3] (21) 
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 𝑀𝑣𝑜𝑙.𝑎𝑝𝑎𝑟. =
 𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
      [kg/m3] (22) 

em que: 

𝑚1 – massa seca do provete (kg); 

𝑚2 – massa hidrostática do provete (kg); 

𝑚3  – massa saturada do provete (kg). 

 

4.7.2.5. Comportamento em secagem 

Os vários provetes foram submetidos a ensaios de secagem, seguindo o procedimento adoptado por 

Agostinho (2008), que se baseia no método sugerido no documento RILEM II.5 (1980). Este ensaio 

foi realizado em meios provetes, resultantes do ensaio de flexão de prismas com 160x40x40 mm3. 

Antes de se proceder à realização do ensaio foi necessário regularizar as faces de rotura dos 

provetes com lixa e proceder à impermeabilização das suas faces laterais com duas camadas de 

resina epoxídica (Sikadur 32,5 N), aplicadas com um intervalo de 24 horas. Apenas as faces de topo 

não foram impermeabilizadas de modo a garantir a secagem unidireccional dos provetes, por 

evaporação de água. 

Após a secagem das duas demãos de resina, procedeu-se à secagem dos provetes em estufa (60 ± 

5°C) até massa constante. Em seguida, os provetes foram submergidos em água durante 48 horas, 

registando-se a sua massa saturada. Logo de imediato, isolou-se uma das faces de topo com película 

aderente com recurso a elásticos de forma à secagem se proceder apenas numa das faces (Figura 

35). Finalmente, acionou-se o cronómetro e registou-se a massa dos provetes após os seguintes 

instantes: 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 6h, 24h e diariamente até 

estabilizar a sua massa. 

 

Figura 35 - Ensaio da cinética de secagem 

O teor em água em cada instante [Wi] foi determinado de acordo com a seguinte expressão: 

 𝑊𝑖 =
 𝑚𝑖− 𝑚0

𝑚0
 x 100     [%] 

 

(23) 

em que: 
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𝑚𝑖  – massa do provete ao fim de um dado tempo ti (g); 

𝑚0 – massa do provete seco (g). 

A “curva de secagem” é uma representação gráfica da evolução do teor em água [Wi] ao longo do 

tempo [ti], que permite calcular o índice de secagem [IS]: 

 
𝐼𝑆 =

 ∫ 𝑓(𝑤𝑖

𝑡𝑓
𝑡0

) 𝑥 𝑑𝑡

𝑤0 𝑥 𝑡𝑓
 x 100    

 

(24) 

em que: 

𝑓(𝑤𝑖) – quantidade de água no interior do provete em função do tempo, expressa em percentagem da 

massa seca do provete; 

𝑤0 – quantidade de água inicial, expressa em percentagem da massa seca do provete; 

𝑡𝑓 – tempo final do ensaio (h); 

𝑡0 – tempo inicial do ensaio (h). 

 

4.7.2.6. Permeabilidade ao vapor de água 

O ensaio de permeabilidade ao vapor de água foi realizado com base na norma EN 1015-19 (2000) e 

na RILEM II.2 (1980), embora adaptado tendo em conta o material e provetes ensaiados no presente 

estudo. As normas referenciadas aplicam o método de determinação da permeabilidade ao vapor a 

provetes de forma circular. No entanto, optou-se por seguir um procedimento semelhante ao 

normalizado, mas aplicado a provetes quadrangulares resultante do corte de provetes prismáticos, 

com base em Nogueira (2016). 

Este ensaio visa avaliar a capacidade que as argamassas têm de absorver ou expulsar a água no 

estado gasoso. Para tal, foi criado um ambiente de reduzida humidade relativa no interior de uma 

célula de medição, que interage com um ambiente exterior de maior humidade relativa, de modo a se 

gerar um fluxo de vapor de fora para dentro da célula. 

Antes da realização do ensaio, foi necessário impermeabilizar as faces laterais dos provetes 

prismáticos com duas demãos de resina epoxídica (Sikadur 32,5 N), deixando-se apenas os topos 

não revestidos, de modo a se estabelecer um fluxo uniaxial de vapor de água. Após secagem das 

duas camadas de resina, cada provete foi cortado de modo a obter quadro provetes de secção 

quadrada, com uma espessura de aproximadamente 2 cm. Os provetes foram posteriormente secos 

em estufa (60 ± 5°C) até massa constante e registou-se a sua massa seca. De seguida, as amostras 

quadrangulares foram fixas nas tampas das células de medição com um cordão de mástique 

garantindo a estanquidade da junta. A Figura 36 ilustra a preparação dos provetes para a realização 

do ensaio. 
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Figura 36 - Preparação dos provetes e montagem nas células de medição para ensaio de permeabilidade ao 
vapor de água 

As células de medição foram preenchidas com cloreto de cálcio, de modo a gerar um ambiente 

interior de reduzida humidade relativa. Por sua vez, os conjuntos constituídos pelos provetes e pelas 

células de medição foram colocados numa câmara, Figura 37, preenchida na sua base com cloreto 

de sódio e água destilada, de modo a proporcionar um ambiente de humidade relativa de 

aproximadamente 75%. A massa do conjunto foi registada ao longo do tempo através de uma 

balança previamente preparada para a realização de pesagens em suspensão. As medições foram 

efectuadas três vezes por semana até se estabelecer um regime estacionário (que ocorreu ao fim de 

aproximadamente duas semanas). O registo das diferenças de massa ao longo do tempo permitiu 

determinar a quantidade de vapor de água que se acumulou nos provetes. 

 

Figura 37 - Provetes na câmara climatizada para realização do ensaio de permeabilidade ao vapor de água 

A permeância [ʌ] e a permeabilidade [δ] podem ser determinadas pelas seguintes expressões: 

 

ʌ =

ΔG12
A .Δt12

Δp
     [g/m2.s.Pa] 

 

(25) 

 δ = ʌ . e       [g/m.s.Pa] 
 

(26) 

em que: 

ΔG12– diferença de massa do conjunto ao fim de um dado tempo ti em relação ao instante inicial (g); 

A – área do provete atravessada pelo vapor de água (m2); 

Δt12 – período de tempo associado ao regime estacionário (s); 

Δp – diferença na pressão do vapor de água dos ambientes interior da célula (seco) e exterior da 

célula (húmido), que é função da humidade relativa e da temperatura de cada um dos ambientes 

(Pa); 
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e – espessura do provete (m). 

Os provetes quadrangulares utilizados no ensaio de permeabilidade ao vapor de água, com uma 

espessura média de aproximadamente 2 cm e uma secção atravessada pelo vapor de água de 16 

cm2, foram submetidos a um diferencial de humidade relativa e de pressão apresentados na Tabela 

13. 

Tabela 13 - Humidades relativas e pressões associadas a cada ambiente (Nogueira, 2016) 

Ambiente T [°C] 25.3 

Seco 
HR [%] 10 

p [kPa] 0.32 

Húmido 
HR [%] 71.8 

p [kPa] 2.31 

 
Δp [kPa] 1.99 

O cloreto de cálcio presente no interior das células de medição induz uma humidade relativa de 

aproximadamente 10%, valor assumido para o ambiente seco (Nogueira, 2016). Na Tabela 13, tanto 

a HR no ambiente húmido como a temperatura correspondem à média dos valores registados 

diariamente no decorrer do ensaio. 

4.7.3. Outras caraterísticas 

4.7.3.1. Resistência à Fendilhação em argamassas sujeitas a 

retração restringida 

A suscetibilidade à fendilhação de argamassas sujeitas a retracção restringida foi avaliada com 

recurso à moldagem de calhas metálicas de 1 m de comprimento conforme descrito em 4.5.3. A 

avaliação do nível e progressão da fissuração foi efectuada ao longo da primeira semana de 

endurecimento das diferentes argamassas de cal, tendo por base a inspeção visual das calhas 

metálicas, com recurso a um medidor ótico da abertura das fissuras.   

O objetivo deste ensaio consiste em identificar a presença ou não de fendas ou fissuras nas várias 

calhas e registar a sua evolução ao longo do tempo. De modo a avaliar o efeito de diferentes graus 

de restrição da retracção, foram moldadas calhas com e sem ancoragem das suas extremidades, 

através da aplicação de parafusos. 

 

Figura 38 - Inspeção visual das fendas/fissuras das argamassas colocadas nas calhas metálicas 
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4.7.3.2. Espessura carbonatada 

A espessura carbonatada foi determinada de acordo com os princípios gerais definidos na 

especificação LNEC E 391 (1993). O ensaio consistiu basicamente em medir a profundidade de 

carbonatação ao longo do tempo de provetes expostos em câmara condicionada com 605% de 

humidade relativa e 233 ºC de temperatura. A profundidade de carbonatação foi medida de acordo 

com o procedimento recomendado especificação LNEC E391 (1993), que consiste na pulverização 

de um indicador composto por uma solução alcoólica de fenolftaleína a 0,1% sobre uma superfície 

recentemente fracturada (Figura 39). Para valores de PH superiores a cerca de 9,5, a região não 

carbonatada vai apresentar cor púrpura. A profundidade de carbonatação correspondeu à média da 

profundidade de carbonatação medida em cada uma das 4 faces dos provetes 

A determinação da espessura carbonatada foi realizada logo após o corte resultante do ensaio à 

flexão dos provetes prismáticos, que foi realizado aos 120 dias de idade. No entanto realizaram-se 

também ensaios complementares aos 30, 60 e 90 dias de idade em provetes adicionais, 

propositadamente produzidos para o efeito. Desse modo foi possível avaliar a evolução da espessura 

carbonatada ao longo do tempo e garantir que os provetes sujeitos aos vários ensaios realizados aos 

120 dias encontravam-se totalmente carbonatados.  

 

Figura 39 - Avaliação da espessura carbonatada dos provetes ao longo do tempo 

 

4.7.3.3. Medição da cor da superfície dos provetes e do reboco dos 

muretes de alvenaria 

A cor do agregado tem uma forte influência na cor do reboco com ele produzido. Um dos objectivos 

deste trabalho é avaliar a viabilidade das argamassas estudadas na substituição de rebocos antigos, 

sendo que a cor do reboco é um aspeto importante a ter em conta para estabelecer essa viabilidade. 

Assim, considerou-se relevante avaliar este parâmetro nas três argamassas estudadas. 

O ensaio da medição de cor dos provetes foi efetuado com recurso ao colorímetro do modelo WSD-

3A da Angguang® indicado na Figura 40. O ensaio foi realizado para os diferentes tipos de 

argamassas estudadas no presente trabalho tanto nos provetes prismáticos como nas camadas de 

revestimento aplicadas no murete de alvenaria de pedra. 
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Figura 40 - Ensaio da medição de cor dos provetes com recurso a um colorímetro 

Basicamente, o ensaio consistiu no registo dos valores de “L” (luminosidade), “a” (tonalidade) e “b” 

(saturação) em duas amostras da camada de revestimento da parede e numa amostra dos provetes 

prismáticos, ambos referentes a cada tipo de argamassa. Cada um desses parâmetros apresenta os 

seguintes limites: 

• L - preto (0) e o branco (100); 

• a – verde (-) e o vermelho (+); 

• b – azul (-) e o amarelo (+). 

Na Figura 41 apresenta-se um diagrama que traduz a forma como se pode proceder à representação 

dos resultados obtidos em termos de saturação, luz e tonalidade. 

 

Figura 41 - Espaço de cores que representa as diferentes tonalidades e saturações associadas a cada amostra 
analisada (Konica Minolta Sensing Americas, s.d.) 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

No presente capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados relativos à campanha experimental 

descrita no capítulo 4, nomeadamente no que concerne à caracterização física e mecânica de 

argamassas produzidas com diferentes tipos de agregados finos. Inicialmente serão discutidos os 

resultados relativos à caracterização das argamassas no estado fresco e posteriormente à sua 

caracterização no estado endurecido, envolvendo ensaios de resistência mecânica, módulo de 

elasticidade, absorção de água por capilaridade, porosidade, permeabilidade ao vapor de água, 

resistência à fendilhação e análise de cor. Finalmente, serão ainda apresentados e discutidos os 

resultados referentes à caracterização in-situ de argamassas aplicadas num murete protótipo de 

alvenaria. 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS NO ESTADO FRESCO 

Na Tabela 14 apresentam-se os resultados relativos à caracterização das argamassas no estado 

fresco, tendo em consideração a produção de misturas com idêntica composição (relação a/l). As 

argamassas produzidas ao longo do trabalho apresentaram elevada estabilidade, com ausência de 

segregação ou exsudação visível. A percentagem de retenção de água foi elevada, 

independentemente do tipo de agregado, o que indicia uma adequada coesão das argamassas. Esta 

capacidade de retenção de água permite um bom desenvolvimento dos processos de presa e 

endurecimento e um bom comportamento quando aplicada em suportes absorventes (Agostinho, 

2008; Faria, 2004). 

Tabela 14 - Características das argamassas no estado fresco 

Argamassa Relação 
a/l 

Consistência 
espalhamento 

Massa 
Volúmica 
aparente     
[kg/m3] 

Volume de 
vazios            

[%] 

Retenção de 
água                 
[%] 

Penetração 
[mm] 

[mm] [%] 

Areias quartzíticas 

1,55 

196 96 2042 1,2 90,1 20 

Areia calcária 151 51 2060 3,2 90,2 9 

Areia vulcânica 132 32 1784 4,2 89,6 7 

Considerando as argamassas com idêntica relação a/l, verifica-se que as argamassas produzidas 

com areia quartzítica conduziram aos maiores valores de espalhamento, seguido das argamassas 

com areia calcária e areia vulcânica. Os resultados obtidos justificam-se pelas diferenças existentes 

ao nível da porosidade, forma e textura das partículas constituintes de cada agregado. A maior 

esfericidade das partículas arredondadas que constituem a areia quartzítica diminui o atrito interno da 

mistura, conduzindo a maiores espalhamentos para idênticos volumes de água face às restantes 

areias estudadas. Conforme discutido em 4.2.2.3, as diferenças de esfericidade dos vários agregados 

são demonstradas pela percentagem de vazios entre partículas indicadas na Tabela 8, que foram 

aproximadamente 40%, 42% e 46% para a areia quartzítica, calcária e vulcânica, respectivamente. 

As diferentes trabalhabilidades verificadas nas argamassas tiveram algum impacto nas suas 

condições de aplicação nos rebocos. A maior trabalhabilidade da argamassa com areia quartzítica 

facilitou a sua aplicação, verificando-se o oposto para a argamassa com areia vulcânica. No entanto, 
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os agregados mais angulosos da argamassa com areia calcária contribuíram para uma maior 

dificuldade de alisamento da superfície da camada de revestimento. 

Importa referir que a relação a/l indicada na Tabela 14 refere-se à quantidade de água efectiva na 

argamassa, para a qual se descontou a água absorvida pelos agregados. Neste caso, dado que a 

areia vulcânica possui 2% de absorção de água (4.2.2.4), considerou-se que esta quantidade de água 

seria absorvida pelo agregado durante a mistura. No entanto, a real absorção de água ocorrida 

durante a mistura é difícil de controlar, o que pode reflectir-se em pequenas diferenças ao nível da 

trabalhabilidade. Ainda assim, mesmo que a absorção do agregado tenha flutuado entre 2±1%, a 

variação na relação a/l seria de apenas ±0,06 (4%), não afectando significativamente as propriedades 

da argamassa. 

Os ensaios de penetração corroboram as tendências observadas no ensaio de espalhamento, 

confirmando-se a menor dificuldade em manusear as argamassas produzidas com areia vulcânica. 

Tendo em consideração os valores de cálculo e experimentais da massa volúmica foi possível 

estimar o teor de vazios acidentais em cada argamassa, verificando-se que as argamassas com areia 

vulcânica tendem a ser mais dificilmente compactadas. Tal justifica-se pela forma do agregado e pela 

trabalhabilidade atingida na mistura, fatores que dificultam o rearranjo das partículas.  

Finalmente, importa salientar que a utilização de areia vulcânica permitiu reduzir a massa volúmica 

em cerca de 13% face às argamassas com areias de massa volúmica normal. 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS NO ESTADO ENDURECIDO 

5.2.1. Resistência mecânica à flexão e compressão  

Na Tabela 15 apresentam-se os resultados referentes aos ensaios de flexão e compressão realizados 

de acordo com 4.7.1.1. 

Tabela 15 - Tensões de rotura à flexão e compressão 

Argamassa 
Relação 

a/l 

Tensão de rotura à 
flexão 

Tensão de rotura à 
compressão 

[MPa] 
 

DP [MPa] 
 

DP 

Areias quartzíticas 

1,55 

0,33 ± 0,03 0,79 ± 0,01 

Areia vulcânica 0,25 ± 0,01 0,77 ± 0,01 

Areia calcária 0,41 ± 0,02 0,98 ± 0,04 

Antes de mais importa salientar que a resistência obtida nas várias argamassas foi bastante baixa, 

conforme é comum observar em argamassas de cal. Desse modo, os resultados são mais sensíveis a 

pequenos defeitos ou ligeiras alterações ocorridas na microestrutura, como é o caso da coesão 

atingida entre os vários constituintes da argamassa. As argamassas produzidas cumprem os 

requisitos de resistência mecânica estabelecidos para rebocos de argamassa de cal a aplicar em 

paredes de edifícios antigos indicados na Tabela 1 em 2.3. Ainda assim, os valores obtidos 

enquadram-se abaixo do valor médio correspondente à gama de resistências sugeridas na Tabela 1. 
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Apenas a argamassa com areia calcária foi capaz de atingir um valor próximo de 1 MPa. 

Comparando os resultados da argamassa de areia quartzítica com os obtidos em outros trabalhos, 

verifica-se que as resistências à compressão e flexão obtidas são da mesma ordem de grandeza: 

entre 15% a 50% inferiores às obtidas por Agostinho (2008), Santos, et al. (2016) e Nogueira (2016) e 

5% a 10% superiores às obtidas por Pavão (2010). 

Relativamente à argamassa com areia calcária, os resultados obtidos foram inferiores em cerca de 

15% a 40% aos obtidos por Fragata e Veiga (2010) e por Santos, et al. (2016). Nogueira (2016) e 

Scannell, et al. (2014) obtiveram também resultados superiores em cerca de 60% e 15%, 

respetivamente, para a resistência à compressão. Por último, em relação à argamassa de areia 

vulcânica, os resultados obtidos da resistência à compressão são muito idênticos enquanto que na 

flexão foram inferiores em cerca de 40%, em comparação aos de Santos, et al. (2016). 

De modo a interpretar a influência isolada dos agregados, que é o principal objectivo do presente 

trabalho, foram apenas ensaiadas e analisadas argamassas produzidas com idêntico a/l. Neste caso, 

constata-se que as argamassas com areia calcária foram capazes de desenvolver resistências à 

compressão e à tracção superiores às das restantes argamassas. Conforme se observa na Figura 42, 

a resistência à flexão nas argamassas com areia calcária atingiu valores cerca de 24% e 64% 

superiores aos das argamassas com areia quartzítica e areia vulcânica, respectivamente. 

 

Figura 42 – Correlação entre as resistências mecânicas à flexão e compressão 

As menores resistências foram desenvolvidas nas argamassas com areia vulcânica, não se podendo 

atribuir as diferenças obtidas apenas ao facto destas misturas terem sido produzidas com menor 

compacidade (maior teor de vazios, Tabela 14). Por um lado, uma menor absorção dos agregados 

durante a mistura face ao inicialmente estimado, conduz a um ligeiro aumento da relação a/l com 

repercussão na redução da resistência mecânica. Por outro lado, verifica-se que a superfície de 

rotura desenvolvida no ensaio de tração tende a atravessar algumas das partículas de areia vulcânica 

(superfície de corte menos irregular), tendo estas condicionado e limitado o incremento de resistência 

(Figura 43c). Este factor deverá ter sido o principal responsável pela redução de resistência à tração 

observada nas argamassas com areia vulcânica, pois a resistência à compressão foi semelhante à 

das argamassas com areia quartzítica.  
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a) Argamassa de areia 
calcária 

 

b) Argamassa de areia 
quartzítica 

c) Argamassa de areia 

vulcânica 

Figura 43 – Análise através de lupa binocular da superfície de rotura dos provetes prismáticos resultante do 

ensaio de tração – argamassas com diferentes tipos de agregados 

De facto, em compressão os agregados podem ser beneficiados do efeito de confinamento 

proporcionado pela pasta circundante, o que faz incrementar a sua capacidade resistente (Bogas, 

2011). Neste caso, a resistência à compressão é também condicionada pela pasta e a linha de rotura 

atravessa menos frequentemente os agregados (Figura 44). 

 

Figura 44 - Superfície de corte do provete de argamassa com areia calcária sujeito à tensão de compressão 

À semelhança do reportado por outros autores (Nogueira, 2016; Fragata & Veiga, 2010; Scannell, et 

al., 2014), verifica-se que as argamassas com areia calcária desenvolvem resistências mais elevadas 

do que as argamassas com areia quartzítica, mesmo tendo em consideração que estas últimas 

tendem a apresentar maiores níveis de compactação (menor teor de vazios, Tabela 14). Tal poderá 

resultar da melhor ligação agregado-pasta atingida nestas argamassas, bem como da maior 

compatibilidade elástica existente entre a pasta e o agregado calcário de menor rigidez. Seria de 

esperar que estes aspectos fossem mais benéficos no caso da areia vulcânica, dado a maior 

porosidade e menor rigidez dos seus agregados. Contudo, conforme referido, a menor capacidade 

resistente da areia vulcânica terá também condicionado a resistência mecânica. Outro factor que 

poderá assumir alguma relevância está relacionado com a maior afinidade química entre a pasta e o 

agregado calcário, facilitando a sua interligação (Fragata & Veiga, 2010; Scannell, et al., 2014; 

Santos, et al., 2016; Nogueira, 2016). 

De facto, no caso das argamassas com areia quartzítica foi visível uma maior tendência para a 

superfície de rotura desenvolver-se através da zona de ligação agregado-pasta. Isso pode ser 
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testemunhado na Figura 43b), em que se evidencia o aparecimento de várias partículas de areia 

quartzítica com ausência de pasta na sua superfície. Por outro lado, nas argamassas com areia 

calcária, a superfície de rotura apresentou um aspecto mais homogéneo, com rara visualização de 

partículas de areia na sua superfície. Desse modo pode-se concluir que as pastas produzidas com 

diferentes tipos de agregados foram condicionadas pelo desenvolvimento de diferentes modos de 

rotura. As argamassas com areias vulcânicas, ao serem condicionadas pela capacidade resistente 

dos seus agregados, desenvolveram as menores resistências. Por sua vez, a resistência das 

argamassas com areia quartzítica foi condicionada pela menor capacidade da ligação agregado-

pasta. Finalmente, as argamassas com areia calcária poderam beneficiar de uma melhor ligação 

agregado-pasta e assim desenvolver resistências mais elevadas, condicionadas pela capacidade 

resistente da pasta. 

Nogueira (2016), tendo em consideração o estudo de argamassas com traço 1:3 e diferentes tipos de 

agregado e relação a/l, também verificou que a utilização de areias calcárias conduziu a resistências 

cerca de 1,6 a 2 vezes superiores face à de argamassas de referência e igual relação a/l produzidas 

com areia quartzítica. 

A relação entre a resistência à flexão e a resistência à compressão foi de 0,42 para as argamassas 

com areia calcária e quartzítica e de 0,32 para as argamassas de areia vulcânica. A menor relação 

obtida para as argamassas com areias vulcânicas justifica-se pelo diferente efeito exercido pela pasta 

circundante do agregado nos ensaios de tracção e compressão, conforme explicado anteriormente. O 

aumento desta relação traduz-se numa maior ductilidade da argamassa (Faria, 2004; Veiga & 

Carvalho, 1994), o que sugere um comportamento mais frágil da argamassa produzida com tufo 

vulcânico. 

 

5.2.2. Velocidade de ultrassons     

Na Tabela 16 indicam-se os valores médios da velocidade de ultrassons, VUS, medida de acordo com 

o procedimento descrito em 4.7.1.2, tendo em consideração o ensaio de 3 provetes prismáticos para 

cada tipo de argamassa.  

Tabela 16 - Velocidade de propagação dos ultrassons 

Argamassa 
Relação 

a/l 

Velocidade de ultra-sons 

[m/s] 
 

DP 

Areia quartzítica 

1,55 

1585 ± 42 

Areia calcária 1539 ± 30 

Areia vulcânica 1119 ± 8 

Na Figura 45 verifica-se existir uma tendência global para a resistência mecânica (à compressão ou 

flexão) aumentar com a velocidade de ultrassons, quando se tem em consideração em simultâneo os 

diferentes tipos de argamassas. No entanto, como seria de esperar, existe uma correlação pobre 

entre estas propriedades, visto não serem afectadas exatamente pelos mesmos factores.  
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Figura 45 - Correlação entre a velocidade de ultrassons e a resistência mecânica à flexão e compressão 

De facto, em materiais homogéneos, VUS, pode relacionar-se com o módulo de elasticidade dinâmico, 

Ed, a massa volúmica seca, s, e o coeficiente de Poisson dinâmico, d, de acordo com a Equação 27 

(Mindess, et al., 2003; Bogas, et al., 2014).  

 
VUS = √

Ed

ρs
×

(1−vd)

(1+vd)×(1−2vd)
  

(27) 

Desse modo Vus depende essencialmente da rigidez e massa volúmica das argamassas. Assim, é 

natural que Vus seja afetado pelos mesmos factores que influenciam Ed e s, destacando-se o tipo de 

agregado que ocupa mais de 50% do volume da argamassa. Analogamente, as argamassas com 

menos volume de pasta tendem a apresentar Vus superiores. As argamassas com areia quartzítica 

possuem um volume de pasta ligeiramente inferior ao das argamassas com areia calcária, por sua 

vez menor que as argamassas com areia vulcânica. Esta situação resulta do volume real de 

agregados que é diferente para as várias areias estudadas, conforme discutido em 4.2.2.3. Na Tabela 

8 apresentada naquela secção, indicam-se as percentagens de vazios entre partículas de <40%, 42 

% e 46% para as areias quartzítica, calcária e vulcânica, respetivamente. 

Por outro lado, a resistência mecânica é essencialmente afectada pelas características da pasta e da 

forma como esta interage com os agregados, em especial nas argamassas com areias calcárias ou 

quartzíticas, devido à menor porosidade dos agregados.  Desse modo, por exemplo, a argamassa 

produzida com areia quartzítica, ao possuir um volume ligeiramente inferior de pasta e agregados 

mais rígidos, vai conduzir a maiores velocidades de ultrassons. Porém, como analisado em 5.2.1, a 

resistência mecânica destas argamassas tende a ser inferior à das argamassas com areia calcária. 

Por sua vez, as argamassas com areias vulcânicas estão associadas a maiores volumes de pasta e 

agregados menos rígidos, demonstrando naturalmente menores velocidades de ultrassons. Neste 

caso a resistência mecânica segue a mesma tendência, pois como referido esta é também afectada 

pelas características dos agregados. Justifica-se deste modo a baixa correlação obtida entre a 

resistência mecânica e a velocidade de ultrassons. 

Os valores da Tabela 16 relativamente à argamassa de areia quartzítica, são ligeiramente inferiores 

aos de Agostinho (2008) em cerca de 5% e superiores em 10% aos de Pavão (2010). 
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5.2.3. Módulo de elasticidade dinâmico 

Na Tabela 17 indicam-se os valores médios dos módulos de elasticidade dinâmico e módulo de 

distorção, determinados com base no ensaio referido em 4.7.1.5, a partir de 3 provetes de cada tipo 

de argamassa.  

Tabela 17 - Valores médios do módulo de elasticidade 

Argamassa 
Relação 

a/l 

Módulo Elasticidade 

[GPa] 
 

DP 

Areia quartzítica 

1,55 

3,81 ± 0,30 

Areia calcária 3,72 ± 0,26 

Areia vulcânica 1,44 ± 0,06 

 

Quanto menor o valor do módulo de elasticidade, maior é a deformabilidade de uma argamassa e 

menor a tendência para fendilhar quando sujeita a deformações impostas. Neste caso, a argamassa 

composta por areia vulcânica apresenta naturalmente menor módulo de elasticidade visto que possui 

maior volume de pasta e agregados de menor rigidez. Desse modo, a maior deformabilidade desta 

argamassa compensa o menor valor da sua resistência à tracção, no que se refere à resistência à 

fendilhação das argamassas estudadas. Por sua vez, as argamassas com areia quartzítica, 

compostas por agregados mais rígidos, evidenciam o maior módulo de elasticidade. Este facto aliado 

à sua menor resistência à tracção faz com que as argamassas com areias quartzíticas apresentem 

menor resistência à fendilhação do que as argamassas com areias calcárias.  

Tendo em consideração os requisitos de deformabilidade indicados na Tabela 1, apenas as 

argamassas com areias vulcânicas não cumpriram o valor limite inferior do intervalo sugerido, 

correspondente a 2-5 GPa. A argamassa de areia quartzítica apresenta um valor superior em cerca 

de 15% em relação ao obtido por Fragata e Veiga (2010) e Santos, et al. (2016) para o mesmo tipo 

de agregado  (Tabela 4). Na argamassa de areia calcária, os resultados têm um decréscimo de cerca 

de 15% e 5% em relação a Fragata e Veiga (2010) e Santos, et al. (2016), respetivamente. A 

argamassa de areia vulcânica apresenta um valor em cerca de 40% em comparação ao obtido por 

Santos, et al. (2016). 

Note-se ainda que os ensaios foram efectuados em provetes não tensionados e como tal não sujeitos 

a microfendilhação. Em situações reais, será de esperar que as argamassas com areia quartzítica 

desenvolvam maior microfendilhação devido à menor compatibilidade e ligação entre o agregado e a 

pasta. Dado que Vus depende do Ed, conforme indicado na expressão Equação 27, verifica-se uma 

elevada correlação entre Vus e Ed (Figura 46). Desse modo o ensaio de ultrassons afigura-se como 

sendo uma alternativa válida, mais expedita, para a estimativa do módulo de elasticidade. 
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Figura 46 - Correlação entre a velocidade de ultrassons e o módulo de elasticidade 

 

5.2.4. Absorção de água por capilaridade  

Na Figura 47 resumem-se as curvas médias de absorção de água por capilaridade obtidas com base 

no procedimento descrito em 4.7.2.1, tendo em consideração o ensaio aos 120 dias de idade de 3 

espécimes por composição. Na Figura 47 são distinguidos dois troços respeitantes a uma primeira 

fase de rápida absorção capilar e na segunda fase, para o qual os provetes atingiram a sua saturação 

e a absorção adicional foi pouco significativa. 

 

Figura 47 - Curvas médias de absorção de água por capilaridade 

Como seria expectável, a argamassa produzida com areia vulcânica, associada a maior volume de 

pasta e a agregados mais porosos, apresentou um maior valor de coeficiente de absorção capilar. 

Este aspecto é mais relevante neste tipo de argamassa, visto que a pasta de cal que circunda os 

agregados apesenta elevada porosidade, não sendo capaz de impedir o acesso rápido de água aos 

agregados. 
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Teria sido expectável que, sendo a zona de transição agregado-pasta de melhor qualidade na 

argamassa com areia calcária, o coeficiente de absorção capilar desta mistura fosse inferior à da 

argamassa com areia quartzítica. No entanto, o comportamento foi bastante semelhante em ambas 

as argamassas e o volume total de água absorvida foi até ligeiramente superior na argamassa com 

areia calcária. Dois factores poderão justificar os resultados obtidos. Por um lado, a composição com 

areia quartzítica apresenta um volume de pasta ligeiramente inferior, o que reduz a área de absorção 

dos provetes. Por outro lado, a melhor compatibilidade e ligação agregado-pasta que resultou em 

maiores valores de resistência mecânica nas argamassas de areia calcária deverá ser mais relevante 

quando o provete se encontra tensionado (Neville, 2012; Nogueira, et al., 2014; Van Mier & Vervuurt, 

1999). Em provetes não tensionados, as argamassas com agregados mais esféricos, como é o caso 

das areias quartzíticas, beneficiam de melhores níveis de compactação (menor teor de vazios, Tabela 

14), melhor qualidade de acabamento das faces expostas à entrada de água e menor propensão ao 

aparecimento de exsudações locais sobre partículas de forma alongada. 

Na Tabela 18 apresenta-se o tempo relativo à ascensão da franja líquida até ao topo dos provetes, 

correspondente à sua saturação. Confirma-se a maior velocidade de subida de água na argamassa 

com areia vulcânica, associada ao maior coeficiente de absorção capilar.  

Tabela 18 - tempos de ascensão capilar da franja líquida 

Argamassa 
Tempo correspondente à ascensão 

máxima de água [min] 

Areia quartzítica 330 a 360 

Areia calcária 345 a 385 

Areia vulcânica 200 a 245 

Na Tabela 19 indicam-se os coeficientes de absorção capilar determinados para cada argamassa. 

Estes coeficientes foram determinados com base na inclusão da recta de regressão linear do troço 

inicial da curva de absorção em função da raiz quadrada do tempo (Figura 47). A regressão foi 

definida entre 5 minutos e o instante correspondente à ascensão máxima capilar. A absorção 

ocorrida até 5 minutos não foi considerada, visto que esta é afectada pelos efeitos de absorção 

inicial decorrentes da imersão inicial da base do provete na lamina de água utilizada para a realização 

do ensaio. Mais uma vez, os resultados demonstram um comportamento semelhante das 

argamassas com areia calcária e areia quartzítica. As argamassas com areia vulcânica apresentaram 

coeficiente de absorção capilar cerca de duas vezes superior (Tabela 19). Tendo em conta os 

requisitos sugeridos por Veiga (2003) para as características de comportamento à água de rebocos 

exteriores de edifícios antigos, resumidos na Tabela 2, conclui-se que apenas as argamassas com 

areias vulcânicas excedem o limite estabelecido (coeficientes de absorção entre 8 e 12 kg/m2.h-1/2 ou 

0,13 e 0,20 kg/m2.s-1/2). Em confronto com os resultados presentes na Tabela 3 e Tabela 4, o 

coeficiente de absorção capilar da argamassa de areia quartzítica foi 60% inferior ao de Agostinho 

(2008), 10% a 35% inferior aos de Pavão (2010) e 25% menor que Fragata e Veiga (2010). Já no 

caso da argamassa de areia calcária, o coeficiente de absorção capilar foi 30% inferior que Fragata e 

Veiga (2010). 
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Tabela 19 - Coeficiente de absorção capilar das argamassas 

Argamassa 
Coef. de absorção capilar  Correlação 

R2 [g/cm2.s-1/2] [kg/m2.h-1/2] 

Areia quartzítica 0,015 9,0 0,9998 

Areia calcária 0,015 9,0 0,9998 

Areia vulcânica 0,031 18,5 0,9999 

 

5.2.5. Teor em água após imersão durante 48 horas 

Na Tabela 20 apresentam-se os valores de absorção de água às 48h, determinadas de acordo com o 

ensaio descrito em 4.7.2.3. Dado que as argamassas possuem massas volúmicas muito diferentes, 

apresentam-se também as percentagens de absorção em volume, o que permite uma melhor 

comparação da porosidade aberta dos vários tipos de argamassas. 

Tabela 20 - Teor em água após imersão durante 48h 

Argamassa 
W48h [%m/m] W48h [%V/V] 

Areia quartzítica 9,1 17,2 

Areia calcária 8,8 17,1 

Areia vulcânica 17,6 27,4 

 

Pelas mesmas razões referidas em 5.2.4, verificam-se absorções superiores na argamassa com areia 

vulcânica associada a maior teor em pasta e, sobretudo, agregados de maior porosidade. A absorção 

de água nas argamassas de areia calcária e quartzítica apresentou valores semelhantes, 

corroborando os resultados obtidos no ensaio de absorção capilar. 

O valor da absorção de água da argamassa de areia quartzítica está em concordância com os 

resultados de outros trabalhos análogos (Tabela 3). 

 

5.2.6. Porosidade / massa volúmica  

Os valores médios da porosidade aberta e das massas volúmicas, real e aparente, determinadas de 

acordo com 4.7.2.4, a partir de 5 provetes prismáticos, apresentam-se na Tabela 21, para cada 

composição.  

Tabela 21 - Porosidade aberta e massa volúmica das argamassas 

Argamassa 
Porosidade 

aberta  
Massa volúmica 

aparente  
Massa volúmica 

real 

[%] [kg/m3] [kg/m3] 

Areia quartzítica 25,0 1888 2518 

Areia calcária 25,3 1938 2596 

Areia vulcânica 36,1 1551 2429 

Tanto a porosidade aberta como as massas volúmicas são semelhantes às obtidas por Pavão (2010), 

para argamassas de areia quartzítica. 
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À semelhança do constatado para a absorção capilar e para a absorção às 48 h (forma indirecta de 

avaliar a porosidade aberta das argamassas) a porosidade aberta nas argamassas com areia calcária 

e areia quartzítica foram semelhantes. As mesmas razões referidas anteriormente são aplicáveis aos 

resultados obtidos neste ponto. Neste caso, a porosidade das argamassas de areia calcária e 

quartzítica são muito idênticas por conterem a mesma relação a/l e apresentarem compacidades 

semelhantes influenciadas pela mesma granulometria. Confirma-se a maior porosidade aberta da 

argamassa com areia vulcânicas, associada a agregados de maior porosidade. 

Importa referir que este aumento de porosidade constatado na mistura com areia vulcânica não é 

necessariamente nefasto para as argamassas, visto que o aumento de porosidade resultante das 

partículas de agregado ocorre de forma isolada e distribuída pela pasta, não existindo grande 

interconectividade entre elas. Esta porosidade pode inclusivamente ser benéfica em algumas acções 

como é o caso da acomodação de sais solúveis, reduzindo o risco de deterioração da argamassa. 

Apesar de se terem analisado apenas três tipos de argamassas, a que correspondem somente 3 

valores de ensaio, pelos motivos referidos verifica-se uma boa correlação entre o coeficiente de 

capilaridade e a porosidade aberta (Figura 48). 

 

Figura 48 - Correlação entre a porosidade aberta e o coeficiente de capilaridade 

Os valores de massa volúmica aparente seca (s) traduzem de forma coerente as diferenças 

existentes na massa volúmica e teor dos constituintes que integram cada um dos tipos de argamassa. 

Destaca-se o facto da argamassa com areia vulcânica permitir uma redução de cerca de 20% na 

massa volúmica das argamassas. Tendo em consideração os valores obtidos para a resistência à 

compressão (Tabela 15), conclui-se que a argamassa com areia vulcânica permitiu atingir uma 

eficiência estrutural (fc/s) de 50.3 m, que foi cerca de 20% superior à da argamassa com areias 

quartzíticas (41.8 m). A maior eficiência estrutural, de 50.6 m foi obtida na argamassa com areia 

calcária, embora muito semelhante à obtida na argamassa com areia vulcânica. 
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5.2.7. Comportamento em secagem  

O comportamento em secagem de cada tipo de argamassa foi analisado a partir de 3 meios provetes, 

tendo em consideração o procedimento descrito em 4.7.2.5. Na Figura 49 apresentam-se as curvas 

médias de secagem obtidas para cada argamassa. 

 

Figura 49 – Comportamento de secagem das argamassas 

Procedeu-se ainda ao cálculo do índice de secagem, IS, de acordo com o referido em 4.7.2.5, tendo 

por base a integração das várias etapas ocorridas durante o ensaio. Para esse efeito, considerou-se 

um tempo final de secagem igual para as três formulações, correspondente a 600 horas. Na Tabela 

22 resumem-se os valores médios de IS para cada argamassa. 

Tabela 22 - Índice de secagem das argamassas 

Argamassa Índice de secagem 
(IS) 

Areia quartzítica 0,121 

Areia calcária 0,113 

Areia vulcânica 0,202 

O índice de secagem da argamassa de areia quartzítica é significamente inferior aos obtidos por 

Agostinho (2008) e Pavão (2010) (80% e 35%, respetivamente). 

De acordo com os resultados indicados na Figura 49 e Tabela 22, o comportamento em secagem das 

argamassas com areia calcária e areia silíciosa foi bastante semelhante. Estes resultados corroboram 

as constatações obtidas para as restantes propriedades físicas analisadas nos pontos anteriores. 

A argamassa com areia vulcânica, apesar de possuir maior porosidade, apresenta maior período de 

secagem. Isso justifica-se pelo facto desta argamassa possuir maior teor em água no início do ensaio 

(Figura 49), sendo necessário esperar que a água nos agregados migre para a pasta e apenas 

depois evapore para o exterior. O maior atraso na secagem da argamassa com areia vulcânica, que 

se reflecte no seu valor de IS, sugere uma maior dificuldade em libertar a água eventualmente 

infiltrada para rebocos produzidos com esta argamassa durante a vida útil da construção. No que 

concerne ao período imediatamente após a aplicação a argamassa, o maior tempo de secagem 

conduz a maiores tempos de humidade em obra, bem como maiores atrasos no processo de 
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carbonatação e maturação da argamassa de cal. Por outro lado, o atraso na secagem permite um 

melhor controlo da retracção inicial e subsequente fendilhação por deformação restringida. 

Em face do referido, confirma-se existir uma boa correlação entre a absorção de água às 48 horas e 

o índice de secagem, IS (Figura 50). De facto, ambas as propriedades têm em conta as diferenças de 

teor de água e porosidade das diferentes argamassas.  

 

Figura 50 - Relação entre índice de secagem e teor de água após 24 h 

Analisando o quociente entre o volume de água evaporada e o volume de água absorvida (Figura 51), 

confirma-se que ocorre uma secagem mais lenta na argamassa com areia vulcânica e uma secagem 

muito semelhante nas restantes, mas ligeiramente mais rápida na argamassa de areia calcária na 

fase final do ensaio (após 96 horas (10s1/2) de ensaio). 

 

Figura 51 - Razão água evaporada / água absorvida ao longo do tempo de secagem 

 

5.2.8. Permeabilidade ao vapor de água  

A permeabilidade ao vapor de água de cada argamassa foi determinada com base no procedimento 

descrito em 4.7.2.6, tendo em conta o ensaio de 4 provetes. A variação média de massa dos provetes 

devido à quantidade de água absorvida ao longo do tempo é apresentada na Figura 52. 
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Figura 52 - Variação da massa dos provetes devido ao vapor de água ao longo do tempo 

A partir do valor do declive das retas ilustradas na Figura 52 e da diferença de pressão (Δp), 

estabelecida entre o interior e exterior dos provetes, determina-se o valor da permeância (ʌ), a partir 

do qual calcula-se a permeabilidade ao vapor de água (δ) e o coeficiente de resistência à difusão de 

vapor (µ) que são apresentados na Tabela 23.  

Tabela 23 - Permeabilidade ao vapor de água das argamassas 

Parâmetros  Areia quartzítica Areia calcária Areia vulcânica 

Declive da reta (ΔG/Δt) [kg/s] 2,90E-09 2,85E-09 3,61E-09 

Permeância ʌ [kg/Pa.m2.s] 9,12E-10 8,96E-10 1,14E-09 

Permeabilidade δ [kg/m.s.Pa]  1,81E-11 1,91E-11 2,08E-11 

Coef. Resistência µ 10,5 10,0 9,1 

Os materiais com maior permeabilidade ao vapor de água apresentam um menor coeficiente de 

resistência à difusão do vapor. A argamassa com areia vulcânica apresenta a maior permeabilidade 

ao vapor de água, resultado consistente com a maior porosidade aberta determinada para esta 

mistura (5.2.6). Este é um aspecto positivo destas argamassas, na medida em que permite uma 

melhor transpiração das paredes de alvenaria, embora, como observado em 5.2.7, estejam 

associadas a maiores tempos de secagem devido ao facto de possuírem maior teor inicial de água na 

sua constituição.  

As argamassas com areia calcária e areia quartzítica apresentam valores de permeabilidade 

semelhantes, verificando-se uma reduzida influência destes dois tipos de agregados nesta 

propriedade, à semelhança do constatado para as restantes propriedades físicas analisadas nos 

pontos anteriores.  

As várias argamassas possuem características de permeabilidade ao vapor adequadas para o 

revestimento de edifícios antigos de acordo com a EN 998-1:2010, uma vez que todas possuem um 

coeficiente de resistência à difusão do vapor inferior a 15. 
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A Figura 53 permite constatar que os resultados da permeabilidade ao vapor de água seguem a 

mesma tendência dos valores da porosidade aberta (Tabela 21, em 5.2.6), conforme anteriormente 

discutido. 

 

Figura 53 - Relação entre permeabilidade ao vapor de água e porosidade aberta 

 

5.2.9. Resistência à fendilhação 

A resistência à fendilhação por contracção livre e restringida foi medida em calhas metálicas, tendo 

em consideração o procedimento descrito em 4.7.3.1. Para qualquer uma das composições 

estudadas não foi visível o aparecimento de fissuras ao longo dos provetes, nas calhas cujos topos 

foram restringidos por ancoragens. 

No topo das calhas sem ancoragem foi visível o desenvolvimento de retracção, tendo-se procedido à 

sua medição através de medidor ótico Tabela 24 e Figura 54. A análise da retração foi acompanhada 

durante a primeira semana após a produção das argamassas, verificando-se a sua estabilização logo 

após o primeiro dia. 

Tabela 24 - Valores médios de retração nos topos das calhas metálicas (s/ancoragem) 

Argamassa 
Valores de retração 

nos topos [mm] 

Areia quartzítica 0,28 

Areia calcária 0,23 

Areia vulcânica 0,15 

  

 

Figura 54 - Retração no topo das calhas metálicas sem ancoragem (argamassa com areia calcária) 
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Como seria de esperar, a argamassa com areia vulcânica associada a uma secagem mais lenta, 

apresenta o menor valor de retracção. Apesar da menor rigidez das areias vulcânicas tender a 

restringir menor a deformação, a água fornecida à pasta pelos agregados retarda a contracção 

durante as idades iniciais. 

Apesar da variabilidade e erro que pode estar associado à realização destes ensaios, a argamassa 

com areia quartzítica apresenta retracção ligeiramente superior à da argamassa com areia calcária. 

Tendo em conta a maior rigidez da areia quartzítica e a ligeira redução do teor de pasta na 

argamassa com este tipo de agregado, poderiam ser esperados resultados contrários. Para tal 

poderá ter contribuído a melhor interacção e compatibilidade entre as areias calcárias e a pasta 

circundante, durante o desenvolvimento da retracção e consequente microfissuração. 

Os reduzidos valores de retração e a ausência de fendilhação (mesmo após 120 dias) permitem 

concluir que as argamassas apresentaram um bom comportamento face a estes parâmetros. Estes 

resultados são expectáveis, dado tratarem-se de argamassas produzidas com um traço volumétrico 

de 1:3 e areias bem graduadas (Barrera, et al., 2013). 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO IN SITU DAS ARGAMASSAS DE REBOCO DO 

MURETE DE ALVENARIA PROTÓTIPO 

Nos próximos pontos discutem-se os resultados de caracterização in-situ dos diferentes tipos de 

argamassas aplicadas no reboco do murete de alvenaria protótipo construído no laboratório de 

construção do departamento de engenharia civil do Instituto Superior Técnico.  

5.3.1. Dureza superficial com recurso ao esclerómetro pendular 

Na Tabela 25 apresentam-se os valores médios e desvios padrão das medições de dureza superficial 

efectuadas nas argamassas de reboco do murete. Para cada tipo de argamassa, as medições foram 

efectuadas com o esclerómetro pendular em 5 regiões distintas do murete (4.7.1.3).  

Tabela 25 - Dureza superficial das argamassas 

Argamassa 
Pedra Junta 

Média 
 

DP Média 
 

DP 

Areia quartzítica 59 ± 11 58 ± 9 

Areia calcária 44 ± 2 39 ± 5 

Areia vulcânica 48 ± 2 46 ± 6 

O valor mais elevado foi obtido na argamassa com areia quartzítica, seguido das argamassas com 

areia vulcânica e areia calcária. Estes resultados não seguem a tendência verificada para a 

resistência à compressão, em que os maiores valores foram obtidos para a areia calcária. Em 

comparação com os resultados de Pavão (2010), a dureza superficial medida na argamassa de areia 

quartzítica é superior em cerca de 30%. A maior dureza superficial na argamassa com areia 

quartzítica deverá dever-se às características dos agregados, dado que esta propriedade é mais 
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influenciada por este fator do que a resistência à compressão, que é sobretudo afetada pela 

porosidade da pasta e qualidade da zona de transição. A dureza e rigidez da areia quartzítica, 

constituída essencialmente por quartzo e feldspato, são superiores às dos restantes agregados 

(calcários e vulcânicos). 

No entanto, a diferença observada entre as argamassas com areia quartzítica e areia calcária foi 

inesperadamente elevada, constatando-se inclusivamente que a argamassa com areia vulcânica 

apresentou maior dureza superficial do que a argamassa com areia calcária. Em face da menor 

rigidez e maior porosidade da areia vulcânica, seriam esperados valores inferiores para as 

argamassas produzidas com este tipo de agregado. 

Os baixos resultados obtidos para a argamassa de areia calcária poderão estar relacionados com a 

irregularidade da superfície do reboco, motivada pela elevada angulosidade das partículas deste 

agregado (Figura 55). A maior irregularidade das superfícies faz reduzir os valores de resistência 

superficial (Katz, et al., 2000). 

 

Figura 55 - Aspecto do acabamento do reboco de argamassa de areia calcária 

Verificam-se pequenas diferenças entre a dureza superficial média medida nas zonas de pedra e 

regiões da junta de alvenaria. Isso resulta do facto do ensaio envolver apenas a camada superficial 

do murete, para uma profundidade na ordem dos 30 mm. Ainda assim, confirmam-se maiores valores 

de dureza superficial do reboco assente directamente sobre os blocos de pedra que constituem o 

murete de alvenaria. 

 

5.3.2. Tensão de aderência por arrancamento (pull-off)  

Para cada tipo de reboco aplicado no murete de alvenaria foram efectuados ensaios de arrancamento 

por pull-off, de acordo com o referido em 4.7.1.4. Na área afecta a cada tipo de reboco, foram 

efectuadas, pelo menos, 3 medições sobre provetes extraídos na região dos blocos de pedra e 3 

medições na região da junta entre pedras. 

Na Tabela 26 apresentam-se os valores médios das tensões de arrancamento obtidas para cada tipo 

de argamassa, respeitantes apenas às roturas adesivas ocorridas entre o reboco e o suporte, 

ilustradas na Figura 56 b) e c). Os valores da tensão de arrancamento associados a outros modos de 

rotura, como o caso da rotura coesiva pela argamassa, não são indicados na Tabela 26 (Figura 56a). 

Conforme referido no capítulo 2 é desejável que a rotura por arrancamento ocorra sempre na zona de 

interface entre o reboco e o suporte. Na Tabela 26 indica-se ainda o número, N, de roturas por 
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aderência ocorridas na interface entre o reboco e o suporte, quer na região da junta, quer na zona 

dos blocos de pedra. 

Tabela 26 - Tensões de aderência por arrancamento do reboco ao suporte 

Argamassa 
Tensões de arrancamento [MPa] 

Junta Pedra 

Areia quartzítica 0,01 
 

N=2 0,17 
 

N=1 

Areia calcária 0,00  N=1 0,04 - 0,05 
 

N=2 

 

Areia vulcânica 0,04 
 

N=1 0 - 0,07 
 

N=3 

De referir, que em face da fraca resistência das argamassas, verificou-se um número considerável de 

ensaios inválidos, sobretudo, devido a destacamentos que ocorreram durante o corte da argamassa 

ou durante a fixação do equipamento. O registo detalhado de todos os ensaios de arrancamento 

realizados apresenta-se no Anexo O. 

Como referido, os valores apresentados na Tabela 26 correspondem a roturas adesivas pela interface 

argamassa / suporte (pedra ou junta), condição que se verificou na maioria das situações. 

Registaram-se, no entanto, duas roturas coesivas pela argamassa de reboco com areia quartzítica na 

zona de pedra (0,09MPa e 0,14MPa). Registou-se ainda uma rotura coesiva na zona de junta para a 

argamassa de reboco com areia vulcânica (0,03MPa). Ainda assim, os resultados deste tipo de rotura 

foram baixos se compararmos com a gama de aderência sugeridas na Tabela 1 em 2.3, à excepção 

da rotura coesiva de 0,14MPa na argamassa de areia quartzítica. Pavão (2010) obteve também 

resultados muito baixos deste ensaio em argamassas de areia quartzítica (entre 0,038 e 0.043 MPa), 

no entanto terá aplicado os rebocos sobre tijolos cerâmicos, o que penaliza a aderência. A Figura 56 

ilustra os três tipos de rotura obtidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Tipos de rotura obtidos no ensaio pull-off 

Os resultados obtidos no ensaio de arrancamento não permitem obter informações conclusivas sobre 

a aderência do reboco ao suporte e a influência do tipo de agregado nesta propriedade. Por um lado, 

o número de ensaios válidos foram escassos e as tensões de rotura obtidas foram reduzidas (em 

geral, inferiores a 0,05MPa). Por outro lado, verificou-se um elevado número de destacamentos do 

reboco durante a preparação do ensaio, tendo sido difícil a sua realização com rigor. Desta forma, 
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considera-se que este ensaio não possui sensibilidade suficiente para avaliar a resistência ao 

arrancamento de argamassas de cal aérea. Adicionalmente, a preparação do ensaio parece causar 

alguma perturbação no reboco, comprometendo a aderência da argamassa ao suporte, já de si 

bastante reduzida. 

Em termos médios, apenas a argamassa com areia quartzítica, na zona de ligação ao suporte, 

evidenciou tensões de aderência ligeiramente superiores às restantes, mas o número e qualidade dos 

resultados não foram suficientes para se concluir sobre a sua melhor resistência ao arrancamento. 

Para além das características da argamassa este ensaio é ainda fortemente influenciado pelas 

condições de aplicação do reboco e características do suporte (integridade, rugosidade e 

porosidade). Em face da variabilidade obtida nos resultados, pode-se concluir que não existiu uma 

influência clara do tipo de agregado. 

 

5.3.3. Absorção de água sob baixa pressão – método do cachimbo 

O ensaio de absorção de água sob baixa pressão permite caracterizar os diferentes tipos de reboco 

em termos do seu comportamento face à absorção de água sobre condições de baixa pressão. Na 

Figura 57 apresentam-se as curvas de absorção máxima, média e mínima obtidas em cada 

argamassa, selecionadas de um conjunto de 7 ensaios em diferentes zonas de cada um dos tipos de 

reboco. 

 

Figura 57 - Absorção de água sob baixa pressão (curvas máxima, média e mínima) 

A Figura indica uma absorção de água superior para a argamassa de areia vulcânica e uma absorção 

inferior para a argamassa de areia calcária. A argamassa de areia quartzítica apresenta valores de 

absorção intermédios, mas mais próximos dos valores da argamassa de areia calcária. 

Os resultados obtidos sobre os rebocos apresentam uma elevada variabilidade em cada tipo de 

argamassa que é característica deste ensaio de absorção de água sob baixa pressão, podendo ser 

consequência da presença de fissuras ou destacamentos presentes nalgumas zonas do reboco 
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(Duarte, et al., 2011). Em alguns casos, constataram-se ainda períodos de ensaio bastante curtos 

(cerca de 60 segundos), ocorrendo rapidamente a absorção máxima de 4ml de água. 

Assim, para permitir uma melhor análise comparativa das argamassas, analisou-se a quantidade de 

água absorvida ao fim de 1 minuto de ensaio (Figura 58 e na Tabela 27). 

 

Figura 58 - Absorção de água sob baixa pressão ao fim de 1 minuto 

 
Tabela 27 - Quantidade de água absorvida e coeficiente de absorção de água sob baixa pressão obtidos ao fim 

de 1 minuto 

Argamassa Quantidade de 
absorção de água [ml] 

Cabs [kg/m2 . s1/2] 

Areia quartzítica 2,3 ± 0,6 0,55 

Areia calcária 2,6 ± 0,6 0,58 

Areia vulcânica 2,9 ± 0,8 0,67 

O coeficiente de absorção de água, Cabs, corresponde à taxa de absorção de água no início do ensaio 

e foi obtido através da inclinação da reta de interpolação linear dos pontos correspondentes às 3 

primeiras leituras (15s, 30s e 60s). Neste caso, foi possível verificar um maior valor de Cabs para a 

argamassa de areia vulcânica e menor para a de areia quartzítica, embora da mesma ordem de 

grandeza do valor observado para argamassa de areia calcária. Estes valores estão de acordo com 

as tendências observadas na caracterização das propriedades de transporte de água dos vários tipos 

de argamassa avaliadas nos provetes prismáticos, apresentada em 5.2. Agostinho (2008) obteve um 

coeficiente de absorção de água, numa argamassa de cal com areia quartzítica, cerca de 45% mais 

baixo. 

Foram realizados ensaios sobre o reboco aplicado na zona dos blocos de pedra e região das juntas, 

não se tendo verificado diferenças significativas. Isso demonstra que este ensaio de absorção se 

restringe essencialmente à camada superficial do reboco. 

Apesar das diferenças inerentes a cada um dos ensaios, verifica-se uma correlação razoável entre a 

absorção capilar medida nos provetes prismáticos e a absorção sob baixa pressão medida nas 

argamassas de reboco aplicadas no murete protótipo (Figura 59). 
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Figura 59 - Correlação entre os coeficientes de absorção de água das camadas de revestimento e dos provetes 

 

5.3.4. Ensaio de Resistência à furação  

Em cada um dos diferentes tipos de reboco foi ainda efectuado o ensaio de resistência à furação 

tendo em consideração o equipamento e procedimento descrito em 4.7.1.6. Na Tabela 28 

apresentam-se os valores médios da força de furação, Fd, obtidos ao longo da espessura do reboco e 

tendo em conta vários testes realizados em zonas de reboco sobre pedra e sobre junta. Nos casos 

onde foi possível distinguir o atravessamento da interface entre o reboco e o suporte, procedeu-se ao 

cálculo da média das forças obtidas na profundidade correspondente. Esse valor é também 

apresentado na Tabela 28, bem como o número, N, de testes realizados. 

Tabela 28 - Resistência à furação das argamassas aplicadas no reboco 

Argamassa Zona 
Fd [N] 

Camada Interface N 

Areia 
quartzítica 

pedra 
5.2 

0.7 3 

junta 1.2 2 

Areia 
calcária 

pedra 
11.1 

− 2 

junta 5.3 3 

Areia 
vulcânica 

pedra 
7.6 

− 2 

junta − 2 

A resistência à furação registada ao longo da espessura do reboco não variou significativamente nos 

testes realizados sobre a mesma argamassa aplicada sobre zonas de pedra e junta, razão pela qual 

os resultados apresentam-se agregados para as duas situações. No Anexo P apresentam-se 

exemplos de perfis de resistência à furação para as várias situações, que ilustram este aspecto. 

Verifica-se que a resistência à furação foi mais elevada na argamassa produzida com areia calcária, o 

que corrobora com os resultados de resistência mecânica obtidos em 5.2.1, sobre provetes testados 

e moldados em laboratório. Porém, verificam-se resultados demasiado baixos nas argamassas 

produzidas com areia quartzítica, que não estão de acordo com o estudo de caracterização mecânica 
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efectuado em 5.2.1. A resistência à furação nas argamassas com areia quartzítica foi inclusivamente 

inferior à da argamassa com areia vulcânica, contrariamente ao que seria expectável.  

Em geral, foi possível distinguir diferentes resistências durante o atravessamento da região de 

interface do reboco com o suporte no caso de argamassas com areia quartzítica ou calcária. O 

atravessamento da interface distingue-se através de uma redução significativa da resistência à 

furação que ocorre numa determinada espessura (aproximadamente 20 mm). Estes resultados 

sugerem que a argamassa de areia quartzítica possui uma maior aderência ao suporte na zona da 

junta do que na zona da pedra. No caso do reboco de areia calcária, observa-se o oposto: a 

aderência parece ser superior na zona da pedra, pois não existe a esperada redução de resistência à 

furação na transição para o suporte. Por último, no caso da areia vulcânica, não se distingue uma 

redução de resistência à furação na transição para o suporte, sugerindo que a aderência do reboco 

ao suporte é semelhante às resistências desenvolvidas pela argamassa em causa. 

Os resultados do ensaio de resistência à furação obtidos sobre os rebocos permitiram obter 

informação mais clara sobre a aderência do reboco ao suporte do que o ensaio de arrancamento por 

pull-off, com as vantagens adicionais de ser de execução mais expedita e de provocar menor 

destruição nos rebocos. 

De forma resumida pode concluir-se que as aderências ao suporte nos rebocos com areia vulcânica 

foram as possíveis, face aos baixos valores de resistência desenvolvidos pelas argamassas em 

causa. No caso dos rebocos com areia calcária, verificou-se uma elevada aderência à pedra presente 

no suporte, mas menor na zona das juntas entre pedras. Este resultado corrobora o pressuposto 

anteriormente já enunciado da existência de uma boa ligação da pasta de cal aos materiais pétreos 

constituídos por calcite. O reboco de areia quartzítica parece ter desenvolvido as mais baixas 

aderências ao suporte, em comparação com os restantes rebocos, ligeiramente maior na zona da 

junta. Este resultado é consistente com a sua baixa resistência à furação verificada. 

De modo a complementar o estudo realizado sobre o murete protótipo, foram também realizados 

ensaios directamente sobre provetes moldados para cada um dos diferentes tipos de argamassa. Na 

Tabela 29 apresentam-se os valores médios da força de furação obtida com base na realização de 7 

ensaios para cada tipo de argamassa. Na Figura 60 apresentam-se alguns exemplos de perfis de 

resistência à furação obtidos para cada uma das situações. 

Tabela 29 - Resistência à furação das argamassas aplicadas em provetes laboratoriais 

Argamassa Fd [N] 

Areia quartzítica 3,9 

Areia calcária 7,4 

Areia vulcânica 3,2 
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Figura 60 – Perfis de resistência à furação das argamassas aplicadas em provetes laboratoriais 

 

Os resultados da argamassa de areia calcária apresentam um comportamento ligeiramente menos 

variável ao longo da profundidade do provete face às restantes argamassas: os picos de força são 

inferiores e os mínimos superiores. Tal como constatado nos ensaios realizados sobre os rebocos 

aplicado no murete, confirma-se que a resistência média à furação foi mais elevada nas argamassas 

com areia calcária, tendo sido em média 1,9 e 2,3 vezes superior à das argamassas com areia 

quartzítica e areia vulcânica, respectivamente. Apesar do provete de areia quartzítica ter apresentado 

picos de resistência superiores a 20 N, o seu valor médio foi de apenas 3,9 N, justificado pelo elevado 

número de mínimos que possuem valores próximos de zero. Por sua vez, a argamassa com areia 

vulcânica apresenta o valor de resistência à furação mais baixo, correspondente a 3,2 N. 

Os valores da resistência à furação obtidos sobre os provetes moldados seguem a mesma tendência 

verificada nos ensaios de caracterização mecânica (5.2.1), em que as maiores resistências foram 

observadas na argamassa de areia calcária, seguido das argamassas com areia quartzítica e areia 

vulcânica. Tal como observado na resistência à compressão, a resistência à furação obtida para a 

areia quartzítica foi semelhante à da areia vulcânica, corroborando ainda os resultados obtidos nos 

ensaios de furação realizados no murete protótipo (Figura 62). 

A Figura 61 permite constatar uma correlação razoável entre os resultados de resistência à furação, 

Fd, obtidos em prismas e os valores obtidos em rebocos. 

 

Figura 61 - Correlação entre a resistência à furação nos provetes prismáticos e no reboco 
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Na Figura 62 e Figura 63 ilustram correlações obtidas entre a resistência à furação (em prismas e no 

reboco) e as resistências à compressão e flexão, respetivamente.  

  

Figura 62 - Correlação entre a resistência à 
compressão e a furação 

Figura 63 - Correlação entre a resistência à flexão e 
a furação 

Naturalmente, verificam-se coeficientes de correlação superiores com os valores de furação obtidos 

nos provetes moldados. Isso justifica-se pelo facto dos ensaios de caracterização mecânica e 

resistência à furação terem sido efectuados sobre condições idênticas de moldagem e compactação. 

Existe também um maior controlo na furação dos provetes, o que reduz a variabilidade deste ensaio. 

Tal como as resistências à compressão e à flexão, a resistência à furação de uma argamassa é muito 

sensível às diferentes características de rigidez entre a pasta e os agregados e à qualidade da 

ligação agregado-pasta. Uma baixa compatibilidade elástica acrescida de uma deficiente ligação 

pasta-agregado prejudicam a eficiente transmissão de tensões resultantes da ação da broca, dando 

origem a uma significativa propagação de fissuras na argamassa, em redor do agregado durante o 

ensaio. Pelo contrário, em argamassas onde a compatibilidade elástica entre pasta e agregado e a 

ligação pasta-agregado sejam superiores, existe uma maior participação do agregado na resistência 

à furação, provocando registo de forças superiores. Adicionalmente, em materiais onde ocorra menos 

fissuração durante o ensaio, a cavidade aberta pela broca é menor, provocando mais atrito entre a 

broca e a argamassa no troço já perfurado. Este fenómeno, que tem a designação de 

empacotamento, dá origem a leituras de forças superiores (Nogueira, et al., 2014). 

Estes aspetos penalizam sobretudo a argamassa de areia quartzítica, devido à maior rigidez e dureza 

dos agregados em causa e à pior qualidade da ligação agregado-pasta, face às restantes 

argamassas, questões já anteriormente discutidas. Por este motivo, verificam-se valores bastante 

baixos de resistência à furação para a argamassa de areia quartzítica, inclusivamente inferiores em 

cerca de 30% aos da argamassa de areia vulcânica no caso dos rebocos. 

As resistências à furação tendem a ser superiores em argamassas aplicadas em rebocos face às 

mesmas argamassas aplicadas em provetes moldados (Nogueira, et al., 2014). A análise da Figura 

62 permite constatar que este resultado também se verificou no presente estudo. Nogueira (2016) 

justifica este resultado com base nas diferentes condições de fronteira, que originam um maior 
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confinamento dos agregados nas argamassas aplicadas em rebocos, com consequente aumento da 

resistência à furação. Este maior confinamento poderá ter sido mais condicionante na argamassa de 

areia vulcânica, incrementando a resistência à furação mais nesta argamassa do que na de areia 

quartzítica. 

A argamassa de areia vulcânica beneficia da boa ligação pasta-agregado conferida pela maior 

porosidade dos seus agregados e da maior compatibilidade elástica resultante da menor rigidez dos 

mesmos. Contudo, tal como no caso da resistência à compressão, a menor capacidade resistente da 

areia vulcânica penaliza a resistência à furação. Este aspeto terá sido condicionante no caso dos 

provetes moldados, onde a resistência à furação foi a mais baixa dos três casos para a argamassa 

com areia vulcânica. 

A argamassa de areia calcária registou os valores mais elevados de resistência à furação, quer nos 

provetes moldados, quer nos rebocos, devido à melhor ligação agregado-pasta atingida nesta 

mistura, bem como à maior compatibilidade elástica existente entre a pasta de cal e o agregado 

calcário de menor rigidez. 

 

5.3.5. Medição de cor 

Na Tabela 30 apresentam-se os valores médios das coordenadas da cor L*, a* e b* medidos nos 

provetes prismáticos e nas amostras retiradas do murete. A medição destes parâmetros foi efectuada 

de acordo com o procedimento descrito em 4.7.3.3.  

Tabela 30 - Valores médios das coordenadas da cor L*, a* e b* das argamassas 

Argamassa 
L* 

(luminosidade) 

a*  

(tonalidade) 

b* 

(saturação) 

Areia quartzítica 80,5 3,1 11,3 

Areia calcária 88,3 1,2 4,5 

Areia vulcânica 75,6 0,8 3,0 

As diferenças de cor verificadas nas argamassas são consequência das diferentes areias utilizadas 

na sua constituição (Coelho, et al., 2009; Cavaco, 2005). A cal aérea também influencia a cor, não 

sendo, neste caso um fator distintivo, uma vez que todas as argamassas foram produzidas com o 

mesmo tipo de ligante e mesmo traço ligante:areia. A areia calcária dá origem a rebocos mais claros 

(L* mais elevado), mais facilmente receptivos a diferentes tipos de acabamento. Por sua vez, a areia 

quartzítica produz uma argamassa mais amarelada (b* mais elevado), influenciada pela tonalidade 

dos grãos de feldspato que a constituem. Finalmente, a areia vulcânica devido ao facto de ser 

bastante escura (Figura 3c em 4.2.2), conduz a argamassas menos claras (L* mais baixo) de 

tonalidade mais acinzentada (a* e b* mais baixos). Neste tipo de argamassas perde-se a alvura 

característica dos rebocos à base de cal aérea, o que pode comprometer a sua aplicação em alguns 

edifícios existentes. Na Figura 64 ilustra-se a cor das várias argamassas. 
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Figura 64 - Cor dos provetes das diferentes argamassas 

 

5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria dos ensaios foram determinantes para a compreensão e caracterização das argamassas 

estudadas e consequentemente permitiram encontrar semelhanças ou diferenças entre elas. A 

resistência mecânica à compressão e flexão, realizados nos provetes prismáticos, foi claramente 

superior na argamassa com areia calcária, tirando partido da melhor ligação agregado-pasta e da 

maior compatibilidade elástica existente entre a pasta de cal e o agregado calcário. A argamassa de 

areia vulcânica apresentou os valores mais baixos de resistências, embora em compressão os 

valores tenham sido muito semelhantes aos da argamassa de areia quartzítica. 

Ao contrário do verificado nos ensaios de compressão e flexão, os valores da velocidade de 

ultrassons e módulo de elasticidade das argamassas de areias calcárias e quartzíticas foram da 

mesma ordem de grandeza. Este resultado vem confirmar a maior qualidade da ligação pasta-

agregado nas argamassas de areia calcária, aspeto particularmente valorizado nos ensaios 

destrutivos. 

Os valores da porosidade e das propriedades associadas ao comportamento face à água são 

também muito semelhantes nas argamassas de areia quartzítica e calcária. O pequeno decréscimo 

de volume de pasta e de vazios e a maior compacidade garantida pela maior esfericidade dos 

agregados quartzíticos beneficiam a argamassa produzida com estes agregados, compensando a 

melhor qualidade da zona de transição agregado-pasta existente nas argamassas de areia calcária.  

Foi na argamassa de agregado vulcânico que se verificou um enorme contraste em relação às outras 

argamassas nas características mecânicas e físicas descritas anteriormente, associada a uma 

mistura constituída por agregados mais porosos e maior volume de pasta. A sua maior porosidade 

permitiu absorver maior quantidade de água o que atrasou no processo de secagem. Esta 

característica verificou-se vantajosa na permeabilidade ao vapor de água e no controlo da retração 

nos primeiros dias de idade.  

Os ensaios in situ das argamassas aplicadas no murete protótipo produziram resultados de maior 

dificuldade de interpretação, em parte explicáveis pela interferência das condições de aplicação não 

normalizadas, o que não acontece nos ensaios realizados sobre os provetes prismáticos. 
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A resistência à furação (quer nos provetes prismáticos, quer nos rebocos) e a absorção de água pelo 

método do cachimbo obtida no murete foram bastante informativos, corroborando as tendências 

observadas nos ensaios realizados nos provetes normalizados. O coeficiente de absorção foi maior 

na argamassa de areia vulcânica e muito semelhante nas argamassas de areia quartzítica e areia 

calcária. As maiores resistências à furação nos prismas foram registadas na argamassa de areia 

calcária e menores na de areia vulcânica e de areia quartzítica, tal como ocorreu na resistência à 

compressão. 

A resistência à furação obtida nos rebocos apresentou menor correlação com os resultados da 

caracterização mecânica obtida nos provetes normalizados. No entanto, os resultados corroboram 

com a melhor qualidade da ligação pasta-agregado para argamassas de areia calcária e de areia 

vulcânica.  

Os resultados da resistência à furação permitiram ainda verificar uma maior aderência ao suporte da 

argamassa de areia quartzítica na zona da junta do que na zona de pedra, enquanto que no reboco 

de areia calcária observou-se o oposto, o que estará relacionado com a melhor ligação da pasta de 

cal aos materiais com calcite, já mencionada anteriormente. 

Os restantes ensaios in situ realizados, tais como a dureza superficial e a tensão de aderência por 

arrancamento não se mostraram tão informativos quanto os referidos anteriormente revelando 

resultados não consistentes com as tendências esperadas ou erráticos.  

A resistência superficial notou-se ser sensível à dureza e rigidez dos agregados, uma vez que a 

argamassa de areia quartzítica apresentou dureza superior às restantes. No entanto, a dureza 

superficial no reboco de areia calcária foi inesperadamente inferior uma vez que isto seria esperado 

para a argamassa de areia vulcânica face à maior porosidade e menor rigidez dos seus agregados. 

Este resultado deverá estar relacionado com a maior irregularidade do reboco com agregado calcário. 

O ensaio de aderência por arrancamento mostrou-se de baixa sensibilidade para este tipo de 

argamassas compostas por cal aérea. Os baixos valores de resistência desenvolvidos por este 

ligante não são compatíveis com o método utilizado para a preparação do ensaio, que causa alguma 

perturbação ao reboco.  
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6. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

6.1. CONCLUSÕES GERAIS 

Durante a realização do trabalho procurou-se sempre ter presente os respectivos objectivos descritos 

no primeiro capítulo, de forma a ser possível atingí-los. Os aspectos analisados contribuíram para 

uma melhor compreensão da influência dos agregados em argamassas de cal destinadas a rebocos 

de paredes antigas. 

Por ser um elemento presente em maior quantidade numa argamassa, os agregados influenciaram 

de certa forma o comportamento mecânico e de transporte de água nas argamassas de cal. Verificou-

se que as diferentes argamassas apresentam diferentes modos de rotura, com contribuição das 

diferentes fases da argamassa. A argamassa de areia vulcânica tem uma rotura controlada pela baixa 

resistência à flexão do seu agregado. A resistência mecânica da argamassa de areia quartzítica é 

essencialmente controlada pela menor qualidade da ligação pasta-agregado. A composição com 

areia calcária apresentou resistências mecânicas superiores em relação às restantes. A melhor 

qualidade da ligação pasta-agregado e a maior compatibilidade elástica entre a pasta de cal e os 

agregados de natureza calcítica são aspectos que beneficiam a argamassa de areia calcária face à 

de areia quartzítica e que pesam mais do que o maior nível de compactação destas últimas. A 

argamassa de areia vulcânica apresentou as mais baixas resistências em consequência da maior 

porosidade e menor rigidez dos seus agregados. 

Nas argamassas com areias calcárias e quartzíticas, notou-se uma grande semelhança no que 

respeita ao comportamento de transporte de água, o que demonstra que a influência do agregado 

neste domínio não é tão relevante quanto na resistência mecânica. Isto explica-se porque a melhor 

qualidade da ligação pasta-agregado e maior compatibilidade elástica são aspectos mais relevantes 

nas argamassas tensionadas. A argamassa de areia vulcânica apresentou-se mais porosa, com 

maior absorção de água e mais permeável, o que era espectável considerando a maior porosidade 

dos seus agregados. A maior porosidade da areia vulcânica deu origem a uma argamassa de 

secagem mais lenta; no entanto, este aspeto beneficiou o comportamento durante o endurecimento 

da argamassa, uma vez que favoreceu uma menor retracção destas argamassas.   

A aplicação das argamassas como reboco no murete protótipo de alvenaria de pedra serviu para 

melhorar o conhecimento sobre o comportamento destas argamassas numa aplicação semelhante à 

que acontece em casos reais. Os resultados sugeriram que esta avaliação é relevante, permitindo 

identificar propriedades com comportamentos semelhantes e prismas e rebocos e outras 

propriedades com comportamento diferente nos dois tipos de provetes. As condições de aplicação e 

a forma e dimensão são os aspectos que mais se distinguem nos dois tipos de provetes. Nas 

camadas de revestimento do murete houve a necessidade de ajustar a força de aperto à diferente 

trabalhabilidade das argamassas e a existência de um suporte contribuiu para potenciar a fissuração 

por retração restringida nas camadas de revestimento, condições estas que são normalizadas e 

controladas nos provetes prismáticos. 
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Outro aspecto a ter em conta é a diferente forma de avaliar as propriedades nos prismas e rebocos. 

Os comportamentos mecânico e face à absorção de água foram avaliados por técnicas diferentes, 

uma vez que a generalidade dos ensaios aplicáveis a prismas não o são em rebocos. 

Apesar destas diferenças, o comportamento em termos de absorção de água foi semelhante nos 

prismas e nos rebocos. Pelo contrário, os ensaios de resistência superficial e tensão de aderência por 

arrancamento (pull-off) não permitiram obter informação relevante. No caso do pull-off, a baixa 

aderência das argamassas de cal áera ao suporte sugerem que este ensaio não tem sensibilidade 

para caracterizar estas argamassas. A resistência superficial apresentou uma tendência diferente do 

comportamento mecânico obtido nos prismas, sobretudo devido à irregularidade da superfície do 

reboco de areia calcária. 

Apenas o ensaio de resistência à furação é passível de ser aplicado nos dois tipos de provetes. No 

entanto, verifica-se que a maior dimensão dos rebocos dá origem a resistências à furação mais 

elevadas do que nos prismas devido ao maior confinamento da argamassa. Verificou-se que o ensaio 

de resistência à furação foi o ensaio in situ mais informativo, permitindo obter a caracterização 

mecânica das argamassas e a sua aderência ao suporte. Adicionalmente, isso foi possível com um 

mínimo de intrusão nos rebocos. 

O trabalho desenvolvido permitiu também responder a algumas questões sobre a adequabilidade das 

argamassas estudadas para rebocos de edifícios antigos. As argamassas inserem-se dentro das 

gamas de valores aconselhadas por Veiga (2003a) descritas na Tabela 1 e Tabela 2 e nas 

características de permeabilidade ao vapor de água indicadas na EN 998-1 (2010) para argamassas 

de substituição para edifícios antigos. A exceção é a argamassa de areia vulcânica que não satisfaz 

as exigências em termos de módulo de elasticidade e de absorção de água por capilaridade. Não é 

possível avaliar a adequabilidade das argamassas estudadas quanto à gama de valores de tensões 

de aderência ao suporte (Tabela 1), uma vez que os resultados obtidos no ensaio de aderência 

realizado não foram considerados credíveis. 

A argamassa de areia vulcânica apresenta boas características no que respeita à permeabilidade ao 

vapor de água que se exige aos revestimentos de paredes de alvenaria de pedra antiga. A secagem 

mais lenta apresentada por esta argamassa é também um aspeto que beneficia o seu endurecimento, 

favorecendo uma menor retracção destas argamassas e consequente menor fissuração e maior 

aderência ao suporte. No entanto, a sua elevada absorção de água aliada aos elevados tempos de 

secagem durante a vida útil da construção são aspectos que desencorajam a sua utilização. As 

argamassas de areia calcária ou areia quartzítica apresentam melhores características tanto de 

resistência mecânica como de transporte de água. Considerando a globalidade dos resultados 

obtidos na presente tese, verifica-se que a argamassa de areia calcária é a que possivelmente 

constitui para uma melhor escolha pois além de ser semelhante à da quartzítica em algumas 

características, supera-a na questão da resistência mecânica. 
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6.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Serão enumerados de seguida alguns desenvolvimentos futuros que resultariam na melhoria da 

temática do presente estudo. Também serão relatadas algumas dificuldades que surgiram ao longo 

do trabalho com o objectivo de sensibilizar futuros investigadores para os problemas encontrados. 

• Definir um estudo sobre a cristalização de sais nas argamassas de revestimento das paredes 

de edifícios antigos, devendo ser um aspecto a ser tratado neste tipo de estudos para um 

conhecimento mais completo da resistência das argamassas aos sais solúveis; 

 

• Realizar um maior número de ensaios no murete protótipo, o que não foi possível devido à 

limitação da área disponível. Contudo seria benéfico um maior número de amostras nos 

ensaios in situ;  

 

• Estudar um grupo de argamassas que tivessem em comum a consistência de espalhamento 

de forma a aplicá-las no murete de alvenaria e onde as condições de aplicação fossem 

idênticas e que não colocassem em causa a energia de aperto; 

 

• Definir outro tipo de ensaio que meça a tensão de arrancamento do revestimento já que o 

ensaio de pull-off realizado neste trabalho não conduziu a resultados credíveis. Neste outro 

ensaio não poderiam ser realizadas intervenções que fragilizassem a argamassa que seria 

posteriormente tracionada.  
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ANEXOS 

Anexo A – Recursos minerais e produtos fabricados nos Açores 

 

 Recursos minerais dos Açores e suas principais utilizações (Adaptado de Caetano, 2007) 

Recurso Mineral Produtos comuns Utilizações comuns 

Basaltos 
Agregados por britagem ou moagem 

Rocha para enrocamento 
Rocha para corte 

Betões, misturas betuminosas 
(para pavimentos de estradas) 

Obras litorais e portuárias 
Arquitetura urbana 

Rocha ornamental ou decorativa 

Piroclastos basálticos 
Agregados naturais ou crivados 

Agregados por britagem ou moagem 

Blocos de construção civil 
Materiais de enchimento 

Caminhos rurais e florestais 
Solos artificiais 

Piroclastos basálticos soldados Rocha de corte Rocha ornamental ou decorativa 

Tufos hialoclastíticos Rocha de corte Rocha ornamental ou decorativa 

Traquitos 

Agregados por britagem e/ou 
moagem 

Rocha para enrocamento 
Rocha para corte 

Betões 
Obras litorais e portuárias 

Arquitetura urbana 
Utilização ornamental ou 

decorativa 

Pedra-pomes 
Agregados naturais ou crivados 

Agregados por moagem 
Cimento 

Blocos de construção civil 
Betão 

Materiais de enchimento 
Caminhos rurais e florestais 

Solos artificiais 
Abrasivos 

Tufos ignimbritos não soldados 
Agregados naturais, lavados ou 

crivados 
Agregados por moagem 

Blocos de construção civil 
Betão e argamassa 

Ignimbritos soldados Rocha de corte Rocha ornamental ou decorativa 

Areias de praia ou marítimas 
Agregados naturais, lavados e/ou 

crivados 
Betões e misturas betuminosas 

Blocos de construção civil 

Argilas Agregado natural 
Cerâmica 

Corantes de tintas 

 

 

Produtos fabricados nos Açores e respetivas matérias-primas (Catálogo de materiais endógenos ou produzidos e 
transformados na Região Autónoma dos Açores, 2013) 

Produto Recursos minerais 

Betão, pré-fabricados de betão e 
argamassas 

Pedra-pomes 
Tufos e ignimbritos não soldados 

Piroclastos basálticos 
Basaltos 

Misturas betuminosas Basaltos 

Rocha de enrocamento Basaltos 

Agregados 
Piroclastos basálticos 

Basaltos 

Rocha ornamental 

Basaltos 
Traquitos 

Piroclastos basálticos soldados 
Ignimbritos soldados 
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Anexo B  – Ficha técnica: Areia 0/2 tufo vulcânico 
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Anexo C – Ficha técnica: Cal aérea 
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Anexo D – Ficha técnica: Areia 0/2 quartzítica 
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Anexo E  – Ficha técnica: Areia 0/4 quartzítica   
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Anexo F  – Ficha técnica: Areia calcária  
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Anexo G – Ficha técnica: Resina epoxídica 
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Anexo H – Análise granulométrica dos agregados 

 

 

 

Malha de 
peneiros       

(mm) 

Areia vulcânica 
Areia fina 
quartzítica 

Areia grossa 
quartzítica 

Material acumulado 

Passado retido Passado retido Passado retido 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

6,3 100,0 0,0 100,0 0,0 99,6 0,4 

4 99,9 0,1 100,0 0,0 97,6 2,4 

2 93,6 6,4 100,0 0,0 87,9 12,1 

1 72,1 27,9 99,4 0,6 58,9 41,1 

0,5 45,5 54,5 81,0 19,0 21,0 79,0 

0,25 21,2 78,8 22,7 77,3 6,6 93,4 

0,125 0,0 100,0 0,5 99,5 0,6 99,4 

0,063 0,0 − 0,0 − 0,2 − 

M.F. 2,68 1,96 3,27 

Dmáx (mm) 2 1 4 

Dmin (mm) 0,063 0,125 0,125 
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Anexo I – Valores dos teores em água após 48 horas, porosidades e massas 

volúmicas 

 

Tipo de 
argamassa 

Provete 
Massa seca 

Massa 
saturada 

Teor água às 
48h Volume          

V [m3] 

Teor água às 
48h 

mseca   [g] m48h  [g] W48h  [%m/m] W48h  [%V/V] 

AAC 
10 481,4 524,77 9,0 0,0002484 17,5 

13 486,07 527,87 8,6 0,0002508 16,7 

AAS 
10 474,85 516,66 8,8 0,0002515 16,6 

11 465,38 508,98 9,4 0,0002465 17,7 

AAB 
12 400,43 471,35 17,7 0,0002581 27,5 

13 389,22 457,66 17,6 0,0002509 27,3 

 

 

 

Tipo de 
argamassa 

Provete 

Massa 
seca 

Massa 
saturada 
imersa 

Massa 
saturada 
emersa 

Porosidade 
Aberta 

Massa 
Volúmica 

Real 

Massa 
Volúmica 
aparente 

m1             
[g] 

m2           
[g] 

m3             
[g] 

Pab                        
[%] 

Mvol   
[Kg/m3] 

Mapa  
[Kg/m3] 

AAS 

1 476,98 288,16 539,09 24,75 2526 1901 

6 465,66 280,60 529,29 25,59 2516 1872 

8 479,34 288,80 541,14 24,49 2516 1900 

10 474,75 286,26 536,36 24,63 2519 1898 

11 464,93 280,07 528,89 25,71 2515 1869 

AAC 

1 477,40 293,43 539,70 25,30 2595 1939 

2 479,92 294,77 543,89 25,68 2592 1926 

3 478,86 294,35 543,37 25,91 2595 1923 

10 481,20 296,04 543,72 25,24 2599 1943 

13 485,99 298,86 546,68 24,49 2597 1961 

AAB 

5 389,07 228,71 481,41 36,54 2426 1540 

6 393,98 231,36 486,87 36,35 2423 1542 

10 396,90 233,32 488,12 35,80 2426 1558 

12 400,69 236,27 493,15 35,99 2437 1560 

13 389,42 229,30 479,21 35,93 2432 1558 
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Anexo J – Resultados do ensaio de resistência à flexão e Compressão 

 

 

 

 

 

  

[MPa]
Valor médio 

[MPa]

1186 0,74

1288 0,81

1237 0,77

1275 0,80

1223 0,76

1344 0,84

1673 1,05

1600 1,00

1546 0,97

1549 0,97

1526 0,95

1520 0,95

1224 0,77

1206 0,75

1256 0,79

1263 0,79

1247 0,78

1243 0,78

112 0,26 

0,76

9 395,7 103 0,24 0,79

8 393,6 99 0,23

476,2

0,976

Vulcânica

4 393,8



Calcária

5 470,7 154

5 172 0,40 1,02

0,40

14 471,2 150 0,35 0,77

0,79

Siliciosa

3 462,2

Força de 

rotura      

[N]

Tensão de rotura 

CompressãoDados gerais do ensaio Flexão

Provete
Tipo de 

argamassa

Força de 

rotura      

[N]

Massa    

[g]

Idade 

[dias]

Tensão 

de rotura 

[MPa]

4

0,95

0,45

0,40

190

0,800,32135

8

7

0,780,26109394,27

170

474,4

478,7



 

 

 

120

120

120

467,9

131 0,31

0,36

472,1 170
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Anexo K – Resultados do ensaio de absorção de água por capilaridade 

 

 

 

 

 

 

465,18 479,21 469,04

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 469,31 1,5 0,26 484,09 1,4 0,31 473,98 1,5 0,31 0,29 1,47

5 470,09 2,5 0,31 484,97 2,5 0,36 474,73 2,5 0,36 0,34 2,50

10 471,49 3 0,39 486,37 3 0,45 476,09 3 0,44 0,43 3,00

15 472,74 3,5 0,47 487,65 3,5 0,53 477,29 3,5 0,52 0,51 3,50

30 475,75 4,5 0,66 490,70 5 0,72 480,23 5 0,70 0,69 4,83

60 480,02 6,5 0,93 494,96 6,5 0,98 484,34 6,5 0,96 0,96 6,50

90 483,15 8 1,12 498,10 8 1,18 487,40 8 1,15 1,15 8,00

120 485,77 9 1,29 500,79 9,5 1,35 490,02 9 1,31 1,32 9,17

180 490,32 11,5 1,57 505,45 12 1,64 494,62 11,5 1,60 1,60 11,67

330 498,98 15,5 2,11 514,11 16 2,18 503,19 15,5 2,13 2,14 15,67

345 499,60 15,8 2,15 514,68 16 2,22 503,75 16 2,17 2,18 15,93

360 500,19 16 2,19 515,24 16 2,25 504,36 16 2,21 2,22 16,00

390 501,57 16 2,27 516,41 16 2,33 505,62 16 2,29 2,30 16,00

1440 507,40 16 2,64 519,98 16 2,55 510,24 16 2,58 2,59 16,00

2880 508,15 16 2,69 520,68 16 2,59 510,88 16 2,62 2,63 16,00

Franja 

líquida 

média [cm]

Mi 

médio 

[g/cm2]

Tempo     

[min]

Argamassa de areia siliciosa

Massa     

[g] 

Franja líquida 

[cm]

Mi 

[g/cm2]

Massa     

[g] 

Massa     

[g] 

Franja líquida 

[cm]

Franja líquida 

[cm]

Mi 

[g/cm2]

Mi 

[g/cm2]

Provete 6 Provete 8 Provete 9

Massa seca [g]: Massa seca [g]: Massa seca [g]:

473,11 480,67 480,61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 477,02 1,5 0,24 485,35 2 0,29 485,09 1,5 0,28 0,27 1,67

5 477,92 2 0,30 486,33 2,5 0,35 486,02 2,3 0,34 0,33 2,27

10 479,31 3 0,39 487,82 3,5 0,45 487,43 3 0,43 0,42 3,17

15 480,63 3,5 0,47 489,29 3,8 0,54 488,87 3,5 0,52 0,51 3,60

30 483,54 4,5 0,65 492,28 5 0,73 491,67 4,7 0,69 0,69 4,73

60 487,84 6,2 0,92 496,68 7 1,00 495,89 6,7 0,95 0,96 6,63

90 491,01 7,5 1,12 499,95 8,5 1,21 499,02 8 1,15 1,16 8,00

120 493,65 8,6 1,28 502,74 9,8 1,38 501,73 9 1,32 1,33 9,13

180 498,09 10,8 1,56 507,48 12 1,68 506,28 11,4 1,60 1,61 11,40

345 507,25 14,5 2,13 517,26 16 2,29 516,00 15,5 2,21 2,21 15,33

350 507,41 15 2,14 517,46 16 2,30 516,13 16 2,22 2,22 15,67

360 507,60 15,3 2,16 517,70 16 2,31 516,40 16 2,24 2,24 15,77

385 508,34 16 2,20 518,46 16 2,36 517,31 16 2,29 2,29 16,00

1440 516,41 16 2,71 524,05 16 2,71 524,14 16 2,72 2,71 16,00

2880 516,86 16 2,73 524,38 16 2,73 524,54 16 2,75 2,74 16,00

Franja 

líquida 

média [cm]

Mi 

médio 

[g/cm2]

Tempo     

[min]

Massa     

[g] 

Franja líquida      

[cm]

Mi 

[g/cm2]

Massa     

[g] 

Franja líquida    

[cm]

Mi 

[g/cm2]

Massa     

[g] 

Franja líquida    

[cm]

Mi 

[g/cm2]

Argamassa de areia calcária

Provete 9 Provete 11 Provete 12

Massa seca [g]: Massa seca [g]: Massa seca [g]:



 

 
XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389,28 394,15 397,07

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 396,29 2 0,44 401,60 2,1 0,47 405,83 2,3 0,55 0,48 2,13

5 397,97 2,5 0,54 403,10 2,5 0,56 407,63 2,9 0,66 0,59 2,63

10 401,05 3,4 0,74 406,17 3,3 0,75 410,98 3,8 0,87 0,79 3,50

15 403,52 4 0,89 408,51 4,1 0,90 413,53 4,5 1,03 0,94 4,20

30 409,25 5,5 1,25 414,29 5,7 1,26 419,86 6,3 1,42 1,31 5,83

60 417,29 7,7 1,75 422,60 7,8 1,78 429,07 8,6 2,00 1,84 8,03

90 423,72 9,5 2,15 429,12 9,5 2,19 436,36 10,7 2,46 2,26 9,90

120 429,04 11 2,49 434,53 11,2 2,52 442,43 12,3 2,84 2,61 11,50

180 438,20 13,5 3,06 443,74 13,7 3,10 453,01 15,2 3,50 3,22 14,13

200 440,96 14,3 3,23 446,24 14,4 3,26 455,68 16 3,66 3,38 14,90

245 446,56 16 3,58 451,94 16 3,61 461,36 16 4,02 3,74 16,00

360 455,21 16 4,12 460,34 16 4,14 463,35 16 4,14 4,13 16,00

1440 457,54 16 4,27 462,87 16 4,30 465,46 16 4,27 4,28 16,00

2880 458,96 16 4,36 464,15 16 4,38 466,56 16 4,34 4,36 16,00

Mi 

[g/cm2]

Franja 

líquida 

média [cm]

Argamassa de areia vulcânica

Provete 5 Provete 6 Provete 10

Massa seca [g]: Massa seca [g]: Massa seca [g]:
Mi 

médio 

[g/cm2]

Massa     

[g] 

Franja líquida    

[cm]

Mi 

[g/cm2]

Tempo     

[min]

Massa     

[g] 

Franja líquida         

[cm]

Mi 

[g/cm2]

Massa     

[g] 

Franja líquida    

[cm]
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Anexo L – Resultados do ensaio do comportamento em secagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238,86 226,36 222,07 205,12 253,84 239,48 179,90 190,71 195,60 AAS AAC AAB

0 258,87 20,01 8,4 245,0 18,6 8,2 239,8 17,8 8,0 8,2 222,7 17,6 8,6 275,9 22,1 8,7 259,8 20,3 8,5 8,6 209,7 29,8 16,6 223,1 32,4 17,0 228,1 32,5 16,6 16,7   

0,08 258,71 19,85 8,3 244,87 18,5 8,2 239,71 17,6 7,9 8,1 222,66 17,5 8,6 275,81 22,0 8,7 259,74 20,3 8,5 8,6 209,57 29,7 16,5 223,04 32,3 17,0 228,04 32,4 16,6 16,7 0,68 0,71 1,39

0,17 258,66 19,80 8,3 244,82 18,5 8,2 239,65 17,6 7,9 8,1 222,61 17,5 8,5 275,75 21,9 8,6 259,67 20,2 8,4 8,5 209,52 29,6 16,5 222,97 32,3 16,9 227,99 32,4 16,6 16,6 0,68 0,71 1,39

0,25 258,62 19,76 8,3 244,77 18,4 8,1 239,61 17,5 7,9 8,1 222,58 17,5 8,5 275,72 21,9 8,6 259,64 20,2 8,4 8,5 209,49 29,6 16,4 222,94 32,2 16,9 227,95 32,4 16,5 16,6 0,68 0,71 1,39

0,50 258,52 19,66 8,2 244,66 18,3 8,1 239,49 17,4 7,8 8,1 222,49 17,4 8,5 275,58 21,7 8,6 259,52 20,0 8,4 8,5 209,40 29,5 16,4 222,85 32,1 16,9 227,86 32,3 16,5 16,6 2,02 2,12 4,15

1,00 258,31 19,45 8,1 244,47 18,1 8,0 239,28 17,2 7,7 8,0 222,35 17,2 8,4 275,39 21,6 8,5 259,34 19,9 8,3 8,4 209,25 29,4 16,3 222,68 32,0 16,8 227,69 32,1 16,4 16,5 4,00 4,22 8,27

1,50 258,13 19,27 8,1 244,28 17,9 7,9 239,10 17,0 7,7 7,9 222,19 17,1 8,3 275,21 21,4 8,4 259,19 19,7 8,2 8,3 209,11 29,2 16,2 222,52 31,8 16,7 227,52 31,9 16,3 16,4 3,96 4,18 8,23

2 257,95 19,09 8,0 244,12 17,8 7,8 238,92 16,9 7,6 7,8 222,05 16,9 8,3 275,03 21,2 8,3 259,02 19,5 8,2 8,3 208,98 29,1 16,2 222,38 31,7 16,6 227,38 31,8 16,2 16,3 3,92 4,14 8,19

3 257,61 18,75 7,8 243,78 17,4 7,7 238,57 16,5 7,4 7,7 221,79 16,7 8,1 274,70 20,9 8,2 258,72 19,2 8,0 8,1 208,71 28,8 16,0 222,14 31,4 16,5 227,11 31,5 16,1 16,2 7,73 8,19 16,27

6 256,60 17,74 7,4 242,76 16,4 7,2 237,50 15,4 6,9 7,2 221,02 15,9 7,8 273,73 19,9 7,8 257,84 18,4 7,7 7,8 207,96 28,1 15,6 221,36 30,7 16,1 226,28 30,7 15,7 15,8 22,30 23,82 47,98

24 251,06 12,20 5,1 237,34 11,0 4,9 231,89 9,8 4,4 4,8 217,07 12,0 5,8 268,23 14,4 5,7 253,03 13,6 5,7 5,7 203,85 24,0 13,3 216,96 26,3 13,8 221,47 25,9 13,2 13,4 108,00 121,22 262,97

48 245,38 6,52 2,7 232,03 5,7 2,5 227,11 5,0 2,3 2,5 212,73 7,6 3,7 262,25 8,4 3,3 247,03 7,6 3,2 3,4 199,08 19,2 10,7 211,77 21,1 11,0 215,90 20,3 10,4 10,7 87,54 109,31 289,54

72 243,34 4,48 1,9 230,41 4,0 1,8 225,74 3,7 1,7 1,8 209,56 4,4 2,2 258,41 4,6 1,8 243,90 4,4 1,8 1,9 194,33 14,4 8,0 206,57 15,9 8,3 209,35 13,8 7,0 7,8 51,29 63,95 221,80

96 242,38 3,52 1,5 229,60 3,2 1,4 225,03 3,0 1,3 1,4 208,31 3,2 1,6 257,24 3,4 1,3 242,73 3,3 1,4 1,4 191,37 11,5 6,4 203,22 12,5 6,6 205,79 10,2 5,2 6,0 38,22 40,25 166,05

168 241,04 2,18 0,9 228,42 2,1 0,9 223,97 1,9 0,9 0,9 206,76 1,6 0,8 255,69 1,8 0,7 241,16 1,7 0,7 0,7 186,60 6,7 3,7 197,84 7,1 3,7 201,76 6,2 3,1 3,5 82,99 77,78 345,09

192 240,74 1,88 0,8 228,14 1,8 0,8 223,71 1,6 0,7 0,8 206,51 1,4 0,7 255,43 1,6 0,6 240,91 1,4 0,6 0,6 185,83 5,9 3,3 197,01 6,3 3,3 201,08 5,5 2,8 3,1 19,96 16,52 80,05

216 240,48 1,62 0,7 227,91 1,5 0,7 223,50 1,4 0,6 0,7 206,26 1,1 0,6 255,16 1,3 0,5 240,62 1,1 0,5 0,5 185,11 5,2 2,9 196,19 5,5 2,9 200,40 4,8 2,5 2,7 17,28 13,81 70,50

240 240,24 1,38 0,6 227,66 1,3 0,6 223,28 1,2 0,5 0,6 206,10 1,0 0,5 254,95 1,1 0,4 240,44 1,0 0,4 0,4 184,62 4,7 2,6 195,68 5,0 2,6 199,96 4,4 2,2 2,5 14,82 11,47 62,73

264 240,06 1,20 0,5 227,51 1,1 0,5 223,14 1,1 0,5 0,5 205,89 0,8 0,4 254,74 0,9 0,4 240,22 0,7 0,3 0,3 184,08 4,2 2,3 195,06 4,3 2,3 199,42 3,8 2,0 2,2 12,76 9,42 56,06

336 239,72 0,86 0,4 227,18 0,8 0,4 222,87 0,8 0,4 0,4 205,59 0,5 0,2 254,40 0,6 0,2 239,94 0,5 0,2 0,2 183,04 3,1 1,7 193,90 3,2 1,7 198,39 2,8 1,4 1,6 30,90 20,17 136,82

360 239,66 0,80 0,3 227,13 0,8 0,3 222,84 0,8 0,3 0,3 205,54 0,4 0,2 254,36 0,5 0,2 239,93 0,4 0,2 0,2 182,70 2,8 1,6 193,53 2,8 1,5 198,08 2,5 1,3 1,4 8,42 4,96 36,59

384 239,63 0,77 0,3 227,09 0,7 0,3 222,81 0,7 0,3 0,3 205,54 0,4 0,2 254,36 0,5 0,2 239,93 0,4 0,2 0,2 182,47 2,6 1,4 193,28 2,6 1,3 197,87 2,3 1,2 1,3 8,00 4,78 32,96

408 239,62 0,76 0,3 227,08 0,7 0,3 222,80 0,7 0,3 0,3 205,53 0,4 0,2 254,34 0,5 0,2 239,93 0,4 0,2 0,2 182,20 2,3 1,3 192,97 2,3 1,2 197,61 2,0 1,0 1,2 7,77 4,73 29,71

432 239,60 0,74 0,3 227,07 0,7 0,3 222,79 0,7 0,3 0,3 205,53 0,4 0,2 254,34 0,5 0,2 239,93 0,4 0,2 0,2 181,97 2,1 1,2 192,72 2,0 1,1 197,41 1,8 0,9 1,0 7,65 4,68 26,48

504 239,60 0,74 0,3 227,05 0,7 0,3 222,79 0,7 0,3 0,3 205,53 0,4 0,2 254,34 0,5 0,2 239,93 0,4 0,2 0,2 181,32 1,4 0,8 191,99 1,3 0,7 196,92 1,3 0,7 0,7 22,64 14,03 63,18

528 239,60 0,74 0,3 227,05 0,7 0,3 222,79 0,7 0,3 0,3 205,53 0,4 0,2 254,34 0,5 0,2 239,93 0,4 0,2 0,2 181,13 1,2 0,7 191,79 1,1 0,6 196,81 1,2 0,6 0,6 7,51 4,68 16,02

552 239,60 0,74 0,3 227,05 0,7 0,3 222,79 0,7 0,3 0,3 205,53 0,4 0,2 254,34 0,5 0,2 239,93 0,4 0,2 0,2 180,95 1,1 0,6 191,63 0,9 0,5 196,73 1,1 0,6 0,5 7,51 4,68 14,05

576 239,60 0,74 0,3 227,05 0,7 0,3 222,79 0,7 0,3 0,3 205,53 0,4 0,2 254,34 0,5 0,2 239,93 0,4 0,2 0,2 180,81 0,9 0,5 191,49 0,8 0,4 196,66 1,1 0,5 0,5 7,51 4,68 12,40

600 239,67 0,81 0,3 227,05 0,7 0,3 222,79 0,7 0,3 0,3 205,53 0,4 0,2 254,34 0,5 0,2 240,01 0,5 0,2 0,2 180,66 0,8 0,4 191,33 0,6 0,3 196,57 1,0 0,5 0,4 7,63 4,81 10,80

672               180,36 0,5 0,3 191,03 0,3 0,2 196,30 0,7 0,4 0,3 24,30

696               180,29 0,4 0,2 190,96 0,3 0,1 196,26 0,7 0,3 0,2 5,87

720               180,23 0,3 0,2 190,91 0,2 0,1 196,26 0,7 0,3 0,2 5,24

744               180,17 0,3 0,2 190,91 0,2 0,1 196,26 0,7 0,3 0,2 4,87

768               180,12 0,2 0,1 190,91 0,2 0,1 196,26 0,7 0,3 0,2 4,63

M seca [g]:M seca [g]: M seca [g]: M seca [g]: M seca [g]: M seca [g]:

Massa 

água 

[g]

Massa 

água 

[g]

Massa 

água 

[g]

Massa 

água 

[g]

Massa 

água 

[g]

Massa 

água 

[g]

Massa 

água 

[g]

Massa 

água 

[g]

Massa 

água 

[g]

(Wi-1+Wi).(ti-ti-1)/2                                                

[%.h]

Argamassa de areia calcária (AAC)

Teor em 

água Wi 

[%]

Massa 

total     

[g] 

Teor em 

água Wi 

[%]

Massa 

total     

[g] 

Massa 

total     

[g] 

Massa 

total     

[g] 

Wi 

médio 

[%]

Wi 

médio 

[%]

Argamassa de areia siliciosa (AAS)

Wi 

médio 

[%]

Argamassa de areia vulcânica (AAB)

Teor em 

água Wi 

[%]

Provete 6 Provete 7 Provete 8 Provete 7 Provete 8 Provete 9

Massa 

total     

[g] 

Teor em 

água Wi 

[%]

Massa 

total     

[g] 

Teor em 

água Wi 

[%]

Teor em 

água Wi 

[%]

Provete 3 Provete 4 Provete 14

Tempo     

[horas]

Teor em 

água Wi 

[%]

Massa 

total     

[g] 

Teor em 

água Wi 

[%]

Massa 

total     

[g] 

Massa 

total     

[g] 

Teor em 

água Wi 

[%]

M seca [g]: M seca [g]: M seca [g]:

AAS 8,2 600 0,121

AAC 8,6 600 0,113

AAB 16,7 600 0,202

IS

2031,070763

584,7342624

594,3614655

Argamassa Wmax [% ] tf [h]  
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Anexo M – Resultados do ensaio da permeabilidade ao vapor de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia T [°C] H.R. [%] AAS_1 AAS_2 AAS_3 AAS_4 AAC_1 AAC_2 AAC_3 AAC_4 T [°C] H.R. [%] AAB_1 AAB_2 AAB_3 AAB_4

Seg 25,0 73,1 204,9944 196,1984 201,0595 205,7422 205,3155 207,1952 206,0336 207,7330 25,1 73,2 193,7390 191,4190 190,4250 196,4022

Qua 23,7 74,6 205,4327 196,6917 201,5340 206,1811 205,7637 207,6348 206,4880 208,1791 23,6 74,7 194,3050 191,9990 190,9992 196,9654

Sex 25,6 71,1 205,9262 197,2553 202,0754 206,6900 206,2881 208,1541 207,0248 208,7063 25,7 72,3 194,9602 192,6658 191,6824 197,6269

Seg 24,3 73,2 206,6437 198,0586 202,8480 207,4120 207,0293 208,8840 207,7730 209,4422 24,3 73,6 195,8786 193,6094 192,6343 198,5563

Qua 24,7 70,0 207,1300 198,6091 203,3751 207,9060 207,5365 209,3855 208,2898 209,9480 24,8 70,7 196,5072 194,2400 193,2754 199,1846

Sex 27,2 70,2 207,6227 199,1566 203,9046 208,4010 208,0446 209,8886 208,8066 210,4559 27,3 70,5 197,1401 194,8786 193,9246 199,8220

AAS_1 AAS_2 AAS_3 AAS_4 Média AAC_1 AAC_2 AAC_3 AAC_4 Média AAB_1 AAB_2 AAB_3 AAB_4 Média

Seg 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Qua 48 172800,0 0,4383 0,4933 0,4745 0,4389 0,4612 0,4482 0,4396 0,4544 0,4461 0,4471 0,5660 0,5800 0,5742 0,5632 0,5708

Sex 96 345600,0 0,9318 1,0569 1,0159 0,9478 0,9881 0,9726 0,9589 0,9912 0,9733 0,9740 1,2212 1,2468 1,2574 1,2247 1,2375

Seg 168 604800,0 1,6493 1,8602 1,7885 1,6698 1,7420 1,7138 1,6888 1,7394 1,7092 1,7128 2,1396 2,1904 2,2093 2,1541 2,1733

Qua 216 777600,0 2,1356 2,4107 2,3156 2,1638 2,2564 2,2210 2,1903 2,2562 2,2150 2,2206 2,7682 2,8210 2,8504 2,7824 2,8055

Sex 264 950400,0 2,6283 2,9582 2,8451 2,6588 2,7726 2,7291 2,6934 2,7730 2,7229 2,7296 3,4011 3,4596 3,4996 3,4198 3,4450

Dia

Argamassa de areia siliciosa Argamassa de areia calcária Argamassa de areia vulcânica

Argamassa de areia vulcânicaArgamassa de areia calcária

ΔG [g]

Argamassa de areia siliciosa

Massa conjunto + provete [g]

t (s)t(h)



 

 
XVII 

Tempo

0s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15s 15 2,7 0,47 15 1,4 0,24 15 1,3 0,23 15 1,5 0,26 15 2,3 0,40 15 1,3 0,23 15 1,3 0,23

30s 30 3,2 0,56 30 1,9 0,33 30 1,7 0,30 30 1,9 0,33 30 3,1 0,54 30 1,8 0,31 30 1,6 0,28

1min 60 4 0,70 60 2,8 0,49 60 2,2 0,38 60 2,4 0,42 60 4 0,70 60 2,5 0,44 60 2,1 0,37

1,5min 90 0 90 3,3 0,58 90 2,6 0,45 90 2,8 0,49 90 0 90 3 0,52 90 2,4 0,42

2min 120 0 120 3,8 0,66 120 3 0,52 120 3,2 0,56 120 0 120 3,5 0,61 120 2,7 0,47

2,5min 150 0 135 4 0,70 150 3,3 0,58 150 3,5 0,61 150 0 150 4 0,70 150 3 0,52

3min 180 0 180 0 180 3,6 0,63 180 3,8 0,66 180 0 180 0 180 3,2 0,56

3,5min 210 0 210 0 210 3,9 0,68 210 4 0,70 210 0 210 0 210 3,5 0,61

4min 240 0 240 0 220 4 0,70 240 0 240 0 240 0 240 3,7 0,65

4,5min 270 0 270 0 270 0 270 0 270 0 270 0 270 4 0,70

5min 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0

5,5min

6min

Pedra Junta

Argamassa de areia vulcânica

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Absorção 

[ml]

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Tempo        

[s]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Anexo N – Resultados do ensaio da absorção de água sob baixa pressão 

 

 

 

 

Tempo

0s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15s 15 1,4 0,24 15 2 0,35 15 1,5 0,26 15 0,6 0,10 15 0,7 0,12 15 1,6 0,28 15 1,5 0,26

30s 30 1,8 0,31 30 2,6 0,45 30 1,8 0,31 30 1,1 0,19 30 1,1 0,19 30 2 0,35 30 2 0,35

1min 60 2,2 0,38 60 3,4 0,59 60 2,2 0,38 60 1,8 0,31 60 1,6 0,28 60 2,5 0,44 60 2,6 0,45

1,5min 90 2,7 0,47 90 4 0,70 90 2,5 0,44 90 2,3 0,40 90 2,1 0,37 90 2,9 0,51 90 3 0,52

2min 120 3,2 0,56 120 0 120 2,8 0,49 120 2,7 0,47 120 2,5 0,44 120 3,3 0,58 120 3,4 0,59

2,5min 150 3,6 0,63 150 0 150 3 0,52 150 3,2 0,56 150 2,8 0,49 150 3,6 0,63 150 3,8 0,66

3min 187 4 0,70 180 0 180 3,3 0,58 180 3,6 0,63 180 3,1 0,54 180 3,9 0,68 170 4 0,70

3,5min 210 0 210 0 210 3,5 0,61 210 4 0,70 210 3,4 0,59 190 4 0,70 210 0

4min 240 0 240 0 240 3,7 0,65 240 0 240 3,7 0,65 240 0 240 0

4,5min 270 0 270 0 270 3,9 0,68 270 0 270 3,9 0,68 270 0 270 0

5min 300 0 300 0 285 4 0,70 300 0 285 4 0,70 300 0 300 0

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Argamassa de areia siliciosa

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[ml]

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

JuntaPedra 

Área [cm2]

Tempo

0s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15s 15 1,6 0,28 15 0,9 0,16 15 1,6 0,28 15 0,6 0,10 15 1,5 0,26 15 1,3 0,23 15 0,9 0,16

30s 30 2,3 0,40 30 1,9 0,33 30 2,3 0,40 30 1 0,17 30 2,1 0,37 30 1,8 0,31 30 1,4 0,24

1min 60 3,1 0,54 60 3,2 0,56 60 3,1 0,54 60 1,5 0,26 60 2,9 0,51 60 2,6 0,45 60 2 0,35

1,5min 90 3,8 0,66 90 3,9 0,68 90 3,7 0,65 90 2 0,35 90 3,5 0,61 90 3,2 0,56 90 2,5 0,44

2min 105 4 0,70 95 4 0,70 105 4 0,70 120 2,3 0,40 120 4 0,70 120 3,7 0,65 120 2,9 0,51

2,5min 150 0 150 0 150 0 150 2,6 0,45 150 0 140 4 0,70 150 3,3 0,58

3min 180 0 180 0 180 0 180 2,9 0,51 180 0 180 0 180 3,7 0,65

3,5min 210 0 210 0 210 0 210 3,2 0,56 210 0 210 0 210 4 0,70

4min 240 0 240 0 240 0 240 3,5 0,61 240 0 240 0 240 0

4,5min 270 0 270 0 270 0 270 3,7 0,65 270 0 270 0 270 0

5min 300 0 300 0 300 0 300 4 0,70 300 0 300 0 300 0

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Tempo        

[s]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]

Absorção 

[ml]

Absorção 

[g/cm2]
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Anexo O – Resultados do ensaio de aderência pelo pull-off 

 

 

 

Tipo 
argamassa 

Zona 
Força 
[kN] 

tensão 
[MPa] 

Rotura 

Areia 
quartzítica 

Junta 

0,026 0,01 adesiva 

0,035 0,01 adesiva 

inválido − adesiva 

inválido − adesiva 

inválido − adesiva 

Pedra 

0,347 0,14 coesiva (argamassa) 

0,428 0,17 adesiva 

0,218 0,09 coesiva (argamassa) 

Areia 
calcária 

Junta 

0,01 0,00 adesiva 

inválido − adesiva 

inválido − adesiva 

inválido − adesiva 

inválido − adesiva 

Pedra 

0,137 0,05 adesiva 

0,101 0,04 adesiva 

inválido − adesiva 

Areia 
vulcânica 

Junta 

0,071 0,03 coesiva (argamassa) 

0,096 0,04 adesiva 

inválido − adesiva 

Pedra 

0,011 0,00 adesiva 

0,121 0,05 adesiva 

0,166 0,07 adesiva 

inválido − adesiva 
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Anexo P – Resultados do ensaio de resistência à furação no murete de alvenaria 

de pedra 
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