
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permeabilidade ao vapor de argamassas com 
agregados isolantes e leves 

 
Mauro Pedro Cruz Luís 

 
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em  

 
Mestrado Integrado em Engenharia Civil 

 
Orientador: Prof ª Inês dos Santos Flores Barbosa Colen 

 
Júri 

 
Presidente: Prof. Albano Luis Rebelo da Silva Neves e Sousa 

Orientador: Prof ª Inês dos Santos Flores Barbosa Colen 

Vogal: Profª Rita Maria Vilela Nogueira 

 
 
 
 
 

Junho 2017



 

 

 



I 
 

Agradecimentos	

Este trabalho determina o fim de um período de formação no IST. Vários intervenientes 

estão presentes tanto a nível participativo no seu desenvolvimento como a nível emocional de 

encorajamento para que esta etapa terminasse. Destacam-se algumas pessoas que passo a 

descrever: 

Professora Inês Flores-Colen pelo seu apoio incansável na orientação deste tema, na 

partilha de informação relativo aos processos analisados, na forma de realizar a campanha 

experimental, nas inúmeras revisões realizadas à dissertação e finalmente pelo apoio 

psicológico e encorajamento determinantes no término deste longo trabalho. 

Eng. António Soares pelas inúmeras vezes em que partilhou informação já analisada 

sobre o tema, formas e ajustes nos processos de realização das argamassas e pela ajuda na 

definição da campanha experimental. 

Eng. Tiago Barroqueiro pela ajuda prestada durante a campanha experimental que foi 

imprescindível no que toca à realização de argamassas e preparação do ensaio de 

permeabilidade ao vapor de água.  

Sr. Leonel e Sr. João, técnicos do Laboratório de Construção, pelo apoio demonstrado 

diariamente na resolução de problemas afetos à realização das argamassas e respetivos 

ensaios. 

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

âmbito do projeto de investigação FCT PTDC/ECM/11826/2010 NANORENDER - 

Performance of sílica nanoaerogel - based renders. 

A toda a família e amigos, especialmente a minha mãe, que direta ou indiretamente me 

ajudaram a superar esta fase da minha vida, pelo ânimo, paciência e motivação prestados. 

 

  



II 

  



III 

Resumo	

As argamassas de revestimento desempenham um papel importante no setor da 

construção visto constituírem a primeira barreira dos edifícios face às condições externas. Com 

a crescente preocupação relativamente ao conforto térmico e redução dos consumos 

energéticos surgem as argamassas com comportamento térmico melhorado. A substituição 

total ou parcial dos agregados comuns por agregados leves com capacidades isolantes, visa 

a conceção de argamassas que, para além de desempenharem as suas funções básicas de 

proteção das fachadas, permitem a melhoria do conforto térmico. 

Este estudo pretende analisar a permeabilidade ao vapor de água em argamassas de 

comportamento térmico melhorado. Como tal, foram produzidas e, posteriormente analisadas 

em laboratório, argamassas com agregados leves (argila e granulado de cortiça expandidas, 

perlite, aerogel de sílica) e argamassas de referência (areia), para fins comparativos. Os 

resultados foram analisados segundo a influência dos adjuvantes (tensioativos, éter de 

celulose e resina em pó), agregados e pasta ligante (cimento, cal aérea e cinzas volantes) 

presentes em cada composição. Devido à especificidade do estudo em questão, destaca-se 

ainda uma análise realizada ao procedimento experimental segundo os fatores que 

condicionam os resultados do ensaio de permeabilidade ao vapor. 

A utilização de agregados leves melhorou o comportamento térmico das argamassas, 

como seria expectável. A argamassa de aerogel é mais permeável ao vapor de água (cerca 

de 40%) do que a de areia. Verificou-se a relação entre a presença de alguns constituintes da 

mistura e o aumento da permeabilidade ao vapor de água como descrito: i) quanto aos 

adjuvantes, destaca-se a presença de tensioativos e éter de celulose nas argamassas; ii) 

segundo a pasta ligante, sublinha-se a utilização de cal e cinzas volantes por substituição do 

cimento nas argamassas. Relativamente ao tempo de ensaio, este é o fator com mais 

influência nos resultados e, deve ser ajustado considerando também uma análise comparativa 

das argamassas. Segundo a massa volúmica, verifica-se a correlação com o coeficiente de 

resistência à difusão do vapor de água. 
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Abstract	

Rendering mortars play an important role on construction sector because they represent 

buildings first barrier against external conditions. With the increasing concerns about the 

thermal comfort and energy consumption reduction, mortars with improved thermal 

performance arise. The total or partial substitution of standard aggregates by lightweight ones, 

allows the conception of mortars with improved thermal comfort while performing the basic 

functions of rendering mortar as facades protection. 

This study intends to evaluate mortars with improved thermal behavior with lightweight 

aggregates through the water vapor permeability test. As described, mortars with lightweight 

aggregates (cork granules, expanded clay, perlite and silica aerogel) and reference mortars 

(silica sand), to be part of a comparative analysis, were produced. The present results were 

analyzed according to admixtures influence (surfactants, cellulose ether and resin powder), 

aggregates influence and binder paste (cement, aerial lime and fly ash) present in mortars 

mixtures. Due to the specificity of this study, an analysis was performed according to factors 

that influence the results of water vapor permeability test. 

According to the experimental procedure, lightweight aggregates promote improved 

thermal behavior. The silica aerogel mortar presented approximately 40% more of water vapor 

permeability compared to the silica sand mortar. It is worthy to note the correlation between 

higher dosages of some mixture constituents and water vapor permeability increased as 

described: i) for admixtures, highlights the presence of surfactants and cellulose ether; ii) For 

binder paste, is verified the presence of aerial lime and fly ash as Portland cement substitution 

on mortars. Regarding the test time, this is the most influence factor and should be adjusted 

according a comparative analysis between mortars. The linear correlation between density and 

water vapor resistance coefficient factor was achieved too. 
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1 Introdução	

1.1 Enquadramento	

Os mecanismos de transferência de humidade que ocorrem tanto na fase líquida como 

na fase de vapor, em simultâneo, é de extrema importância para a conservação e durabilidade 

das edificações (Oliveira, 1996; Veiga, 1998).  

Neste sentido, o revestimento dos paramentos exteriores designado por “reboco” deve 

limitar a permeabilidade à água liquida proveniente, sobretudo, da precipitação e manter a 

necessária permeabilidade ao vapor de água permitindo a secagem dos paramentos verticais 

e evitando condensações superficiais. 

Por outro lado, de acordo com Frade et al. (2010) “a energia, o conforto, a durabilidade 

e a sustentabilidade são palavras-chave que condicionam a conceção da envolvente dos 

edifícios”. Os materiais utilizados no desenvolvimento das edificações são mais criteriosos de 

forma a limitar os consumos de energia promovendo as características de conforto aliadas à 

sustentabilidade (Collet et al., 2013). 
A presente dissertação pretende avaliar a permeabilidade ao vapor de água de 

argamassas leves com desempenho térmico melhorado devido à utilização de agregados 

leves, sendo esta uma característica das argamassas térmicas. Destaca-se as argamassas de 

areia como referência e as argamassas de agregados leves de EPS, granulado de cortiça e 

argila expandidas comuns no mercado. Contudo, outros produtos têm vindo a surgir, 

nomeadamente o nanoaerogel de sílica, produto este que foi também objeto de estudo desta 

dissertação. O trabalho experimental foi desenvolvido no âmbito do projeto NANORENDER – 

Performance of sílica nanoaerogel-based renders, com financiamento da Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (FCT), o qual pretende avaliar o comportamento de argamassas de 

revestimento com aerogel de sílica tendo por base de comparação argamassas com 

agregados leves (cortiça e argila expandidas) e argamassas de referência (areia). 

A nível nacional, as argamassas de revestimento são soluções correntes devido ao 

custo inicial reduzido bem como facilidade de aplicação (Flores-Colen, 2009). Segundo Branco 

(2013), este tipo de revestimento (reboco tradicional ou marmoritei) apresenta um aumento 

progressivo de 62% para 84% dos edifícios construídos entre 1919 e 2011. É notório também 

que, 78% da produção total das argamassas é realizada através de reboco tradicional (APFAC, 

2010).  

Outro facto importante a referir, segundo Censos (2011), cerca de um terço dos edifícios 

em Portugal necessita de alguma reabilitação, seja de pequena, média ou grande intervenção. 

                                                        
i  Marmorite – mistura de fragmentos de mármore, granito e outras pedras aglutinados com cimento para 

construção de revestimentos ou pavimentos. 
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Muitas dessas reabilitações incluem a melhoria térmica das soluções para cumprimento das 

imposições legais ao nível da eficiência energética dos edifícios sempre que se trate de uma 

grande intervenção ou intervenção de ampliação, isto é, intervenções que tenham um custo 

associado superior a 25% do valor total do edifício, excluindo terreno de implantação, segundo 

portaria a que se refere o artigo 4º do Decreto-Lei nº 329-A/2000 (A.R., 2000) e de acordo com 

as mais recentes portarias. Assim, é de extrema importância o desenvolvimento de 

argamassas de revestimento térmicas tanto para construção de novos edifícios como 

reabilitação compatível com o edificado existente e que sirvam de alternativa ao atual sistema 

ETICS em situações mais especificas nomeadamente, zonas com geometrias e remates 

complexos, paredes irregulares, paredes com materiais porosos e/ou humidades ascensionais 

(Correia, 2014). 

1.2 Motivação	

O desempenho térmico das argamassas de revestimento é importante para melhorar as 

condições de habitabilidade e eficiência energética dos edifícios. A resposta da indústria dos 

produtos de construção visa o desenvolvimento sustentável diminuindo o impacte no meio 

ambiente, designadamente nos consumos de energia e água (Farinha, 2007). A partir da 

década de 70, com a crise do petróleo e os elevados preços da energia, aliado às 

necessidades de conforto e higiene da população, surge a necessidade da criação de 

regulamentação específica no sector da construção (Rodrigues, 2014). Em 1991 entra em 

vigor o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) 

que foi atualizado em 2006 e 2013, tendo sido renomeado, nesta última data, para regulamento 

de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH). Este regulamento pretende 

controlar os consumos energéticos e aumentar o nível de qualidade térmica dos edifícios 

novos e reabilitados. Integrado neste desenvolvimento, surge a utilização de materiais 

renováveis ou aproveitamento de resíduos após a demolição, materiais eficientes com vista a 

utilização sustentada dos recursos, adaptabilidade ao meio em que se insere e prevendo uma 

longa durabilidade (Melo, 2014). Apesar do elevado custo inicial das argamassas térmicas, a 

solução torna-se vantajosa a longo prazo devido aos elevados preços praticados na energia 

para aquecimento e arrefecimento do ambiente interior (Brás et al., 2012). Deste modo, os 

requisitos exigidos aos produtos de revestimento tornam-se cada vez mais exigentes e, é neste 

contexto que surge o desenvolvimento de novos materiais de construção, nomeadamente 

argamassas com desempenho térmico melhorado.  

Estudos realizados demonstram a influência direta da utilização de agregados leves como 

argila e granulado de cortiça expandidas, EPS (poliestireno expandido) entre outros nas 

capacidades isolantes das argamassas. Destacam-se as argamassas de aerogel, uma vez que 

pouca informação existe sobre o desempenho à permeabilidade ao vapor de água devido à 

inclusão simultânea de adjuvantes e diferentes composições da pasta ligante nestas argamassas.  
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1.3 Objetivos	

A presente dissertação pretende avaliar o comportamento de argamassas com 

agregados leves à permeabilidade ao vapor de água tendo presente o seu desempenho 

térmico melhorado. Os principais objetivos são os seguintes: 

• Avaliação quantitativa do coeficiente de resistência à difusão do vapor através do 

ensaio de permeabilidade ao vapor de água em várias argamassas de agregados 

leves e areia realizado em laboratório, tendo em conta os requisitos térmicos para 

argamassas térmicas; 

• Análise e discussão de fatores de influência nos resultados do coeficiente de 

resistência à difusão do vapor, nomeadamente a massa volúmica dos provetes, 

dimensão/forma dos provetes, tempo de ensaio decorrido, face do provete em contato 

com o ambiente exterior; 

• Correlação do coeficiente de resistência à difusão do vapor com outras propriedades 

das argamassas.  

• Análise da influência dos agregados (argila expandida, cortiça expandida, aerogel de 

sílica e areia); influência de adjuvantes (resina em pó, éter de celulose e tensioativos); 

e influência da pasta ligante (cimento, cal e cinzas volantes) presentes nas 

argamassas formuladas; 

1.4 Estrutura	e	organização	da	dissertação	

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos sendo o primeiro 

referente ao enquadramento do tema e objetivos propostos.  

O segundo capítulo apresenta uma análise geral das argamassas de revestimento, 

nomeadamente as que apresentam comportamento térmico melhorado, bem como as 

exigências e requisitos de desempenho segundo as normas em vigor. São ainda descritos os 

processos de transferência de humidade através das argamassas, caracterizados os 

constituintes presentes na sua formulação e ainda apresentados alguns resultados obtidos por 

outros autores segundo o objetivo da dissertação.  

No capítulo terceiro são apresentados os constituintes das argamassas realizadas 

durante a campanha experimental. É ainda descrita a fase de produção das argamassas bem 

como o procedimento experimental realizado através do ensaio de permeabilidade ao vapor 

de água.  

No capítulo quarto são apresentados e discutidos os resultados obtidos durante a 

campanha experimental e, sempre que possível, a comparação entre resultados obtidos por 

outros autores.  

No quinto e último capítulo apresentam-se as conclusões observadas na campanha 

experimental e possíveis desenvolvimentos futuros no âmbito do tema. 
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Finalmente, é apresentada uma listagem das referências bibliográficas utilizadas. Nos 

anexos apresentam-se os resultados individuais dos ensaios. 
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2 Permeabilidade	ao	vapor	em	argamassas	

2.1 Considerações	gerais	

Neste capítulo é apresentada uma caracterização geral sobre argamassas, 

nomeadamente as de revestimento que utilizam agregados leves na sua constituição. São 

analisados os constituintes das argamassas presentes no procedimento experimental bem 

como as exigências normativas e funcionais que as argamassas de revestimento, 

nomeadamente as de desempenho térmico melhorado devem possuir. São também 

abordados os fenómenos de transferência de humidade através dos revestimentos de 

paredes, nomeadamente a difusão do vapor de água, e apresentados alguns estudos já 

existentes sobre o tema. 

2.2 Argamassas	de	revestimento	

2.2.1 Classificação	de	argamassas	

Segundo a terminologia utilizada pelo European Mortar Industry Organization (EMO), 

uma argamassa é uma mistura de um ou mais ligantes orgânicos ou inorgânicos, agregados, 

cargas, adições e/ou adjuvantes. Contudo, sendo que a maioria dos revestimentos utilizados 

desde a antiguidade em paredes advém de origem mineral, a norma europeia EN 998-1 (CEN, 

2010b) limita uma argamassa de revestimento, designada correntemente por “reboco”, à 

mistura utilizando somente ligantes inorgânicos como cimento Portland e cal. O gesso pode 

ainda ser adicionado, como ligante secundário, em argamassas de cal aérea. Para o gesso 

ser abrangido pela EN 998-1, este deve ser incluído numa argamassa de cal aérea como 

ligante principal, caso contrário, sendo gesso o ligante principal da mistura, a argamassa é 

avaliada segundo os requisitos normativos da EN 13279 (CEN, 2010b).  

As argamassas possuem várias classificações consoante o local de produção, a sua 

conceção e de acordo com as suas propriedades e utilização (EMO, 2001; CEN, 2010). Esta 

informação encontra-se na Tabela.2.1. Com base nas propriedades e utilização requerida, as 

argamassas estudadas no âmbito da presente dissertação são classificadas como 

argamassas de desempenho com propriedades específicas de isolamento térmico (T). 

Outras classificações podem ainda ser definidas consoante o tipo de ligante (s) 

utilizado(s) e sua aplicação. Segundo (Gonçalves, 2010), consoante a sua aplicação, pode ser 

classificada como argamassa de revestimento, de assentamento, cimento-cola, massa para 

juntas e ainda suporte de pavimentos (denominada de betonilha de regularização). Em relação 

ao número de ligantes utilizados, as argamassas podem ser constituídas apenas por um 

ligante (cal aérea, cal hidráulica natural, cal hidráulica artificial ou cimento) ou ainda por uma 

mistura de ligantes designando-se assim por argamassa bastarda (Paulo, 2006). 
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Tabela.2.1	–	Classificação	de	argamassas	segundo	critérios	(EMO,	2001;	CEN,	2010)	

Classificação de argamassas (EMO, 2001; CEN, 2010) 

Local de produção Argamassas tradicionais; argamassas industriais; argamassas 
industriais semi-acabadas (pré-misturadas e pré-doseadas). 

Conceção Argamassas de desempenho (ou prestação); argamassas de 
formulação. 

Propriedades e utilização 
Argamassas de uso geral; argamassas leves; argamassas coloridas; 
argamassas monocamada; argamassas de renovação; argamassas 
de isolamento térmico. 

 

Deste modo, a presente dissertação, pretende estudar argamassas de revestimento de 

desempenho térmico melhorado classificadas em T1 ou T2 para coeficientes de 

condutibilidade inferior a 0,1 ou 0,2 W/m.K, respetivamente, segundo a EN 998-1.  

2.2.2 Características	e	funções	das	argamassas	de	revestimento		

As argamassas de revestimento, nomeadamente em aplicações pelo exterior, cumprem 

diversas funções que se enunciam (Appleton, (2003); Veiga (2005); Flores-Colen (2009)): 

• Regularização e proteção das alvenarias; 

• Impermeabilização das fachadas; 

• Proteção das paredes de alvenaria contra agentes de degradação da 

construção; 

• Conforto higrotérmico; 

• Conforto acústico; 

• Acabamento do suporte com funções decorativas. 

De forma a completar a informação anterior, as argamassas de revestimento devem 

ainda ser adequadas à base onde são aplicadas, ter resistência mecânica suficiente e ser 

relativamente deformáveis (Faria, 2007).  

 

Relativamente às propriedades isolantes das argamassas de revestimento, estas 

incidem, sobretudo, na análise da impermeabilidade dos revestimentos das paredes 

exteriores. “A impermeabilidade de uma argamassa de revestimento é medida pela 

capacidade de resistir à penetração, até ao suporte, da água proveniente do exterior e na 

capacidade de libertação por secagem da água em excesso quando as condições 

atmosféricas forem favoráveis” (citado de Páscoa, 2012). Na teoria, um revestimento, segundo 

a sua capacidade de impermeabilização, é caracterizado por um baixo coeficiente de 

capilaridade e permeabilidade à água liquida vinda do exterior e elevada permeabilidade ao 

vapor de água que permita a secagem e evaporação da água que penetrou por ação direta da 

chuva (Veiga, 1998; Faria, 2007).  
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A utilização de argamassas de revestimento com propriedades térmicas e isolantes visa 

alguns benefícios partilhados com os sistemas de isolamento pelo exterior (Veiga, (2010); 

Frade et al., (2010)): 

• Correção de pontes térmicas e redução da condensação no interior; 

• Melhoria do desempenho térmico no verão – permite aproveitar inércia térmica 

das paredes exteriores; 

• Não reduz a área interior; 

• Facilidade de aplicação ao suporte. 

 

Adicionalmente, as argamassas térmicas permitem um incremento relativamente à 

permeabilidade ao vapor de água das fachadas, comparativamente a outros sistemas de 

isolamento pelo exterior. Contudo, estas argamassas têm um desempenho limitado e 

proporcional à sua espessura, uma vez que a condutibilidade térmica é inferior à 

condutibilidade térmica do isolamento térmico pelo exterior (ETICS). Isto é, para obter a 

mesma resistência térmica, a espessura de reboco teria que ser superior à espessura de 

isolamento térmico a utilizar (Veiga et al., 2012) o que não é viável, visto que espessuras de 

reboco correntes têm um valor reduzido. Como tal, e de forma a cumprir os requisitos térmicos 

expectáveis, as argamassas térmicas devem ser utilizadas em conjunto com outros meios de 

isolamento de modo a obter uma maior resistência térmica das fachadas. 

As exigências funcionais que o presente trabalho pretende avaliar prendem-se com a 

permeabilidade ao vapor de água, no sentido de minimizar as condensações formadas no 

interior dos edifícios e o desempenho das mesmas face ao conforto térmico, no sentido de 

melhorar a habitabilidade dos edifícios. 

2.2.3 Requisitos	de	desempenho	

As argamassas de revestimento seguem alguns requisitos de forma a cumprir as 

exigências funcionais. Desta forma, segundo a norma EN 998-1 (CEN, 2010a) para uma 

argamassa ser considerada “leve”, o seu valor de massa volúmica tem de ser inferior a 1200 

kg/m3, apresentar resistência à compressão entre 0,4 e 7,5 N/mm2 e absorção de água por 

capilaridade com intervalo que varia consoante a aplicação da argamassa. Por outro lado, o 

valor da permeabilidade ao vapor de água, expresso pelo coeficiente de resistência à difusão 

do vapor (µ), não tem valor limite declarado para argamassas com agregados leves (LW) 

contudo, se se pretender considerar as argamassas prescritas com desempenho térmico 

melhorado (T), o mesmo coeficiente deve ser inferior a 15, com o procedimento de ensaio de 

acordo com a EN 1015-19 (CEN, 2008). Acresce, ainda, o fato de as argamassas com 

desempenho térmico melhorado obedecerem a resistências à compressão compreendidas no 

intervalo de 0,4 a 5 N/mm2, apresentarem coeficiente de condutibilidade inferior a 0,2 W/m.K 

e absorção de água por capilaridade inferior a 0,40 kg/m2.min0,5. Existem ainda outras normas 
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como a ASTM E 96-00, a DIN 52 615 e a norma Normal-21/85 que especificam também o 

ensaio de determinação da permeabilidade ao vapor de água (Togkalidou et al., 2013). 

Alguns exemplos de requisitos de desempenho para a permeabilidade ao vapor de água 

são dados por: 

• Os valores do coeficiente de resistência à difusão do vapor de água para 

argamassas de cal e cimento (massa volúmica 1800 a 1900 Kg/m3) são 15 a 

35 e para argamassas à base de cimento (massa volúmica 1900 a 2100 kg/m3) 

são 15 a 41 (Freitas et al., 1999);  

• Argamassas de reboco tradicional devem apresentar, segundo relatório 

427/05 de ensaios do LNEC, espessura da camada de ar de difusão 

equivalente a 0,01m de reboco (Sd) inferior a 0,15m, ou o equivalente µ inferior 

a 15. 

• Rebocos não tradicionais mono-camada (OC), segundo estudos do LNEC, 

apresentam, em geral, espessura da camada de ar de difusão equivalente a 

0,01m de reboco (Sd) igual a 0,20m (Veiga, 1998); 

• Revestimentos aderentes constituídos por argamassas isolantes devem 

apresentar massa volúmica < 600 kg/m3 e espessura > 40mm (Veiga et al., 

2012). 

2.3 Argamassas	com	agregados	leves	

Os constituintes de uma argamassa são de extrema importância para o seu 

desempenho. Os ligantes utilizados, a escolha de agregados, as condições de cura entre 

outros são fatores determinantes que influenciam a permeabilidade ao vapor de água da 

argamassa (Veiga, 1998). Por outro lado e de forma complementar, os componentes da 

mistura, os procedimentos de aplicação e o tipo de suporte condicionam a microestrutura das 

argamassas (Boel et al., 2007; Sousa, 2010). Neste capitulo é feita uma descrição geral dos 

componentes utilizados na formulação das argamassas leves e caraterização da estrutura 

porosa das mesmas de forma a compreender a relação intrínseca destes pressupostos com a 

permeabilidade ao vapor de água. 

2.3.1 Estrutura	porosa	das	argamassas		

A porosidade, é a fração de volume correspondente à quantidade de vazios existente 

no interior de uma argamassa (Rato, 2006) e representa uma característica fundamental nos 

materiais de construção para a compreensão do fenómeno de transporte de fluídos no seu 

interior. A maioria dos materiais de construção contém poros à exceção de alguns metais, 

plásticos ou rochas densas. Segundo Dullien (1992), um material é poroso quando contém 

pequenos espaços vazios embebidos numa matriz sólida ou semissólida, onde esses vazios 

contêm fluidos como ar, água, entre outros. É necessário, ainda, que os fluídos consigam 
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penetrar nestes materiais numa face e emergirem na outra face oposta, ou seja, sejam 

permeáveis.  

Nas argamassas, a estrutura porosa que se forma no processo de endurecimento é 

definida pelos processos de execução, de cura e sobretudo pela mistura, onde existe variação 

desde o ligante aos agregados, quantidade de água de amassadura e inclusão de adições 

e/ou adjuvantes. Por outro lado, as resistências mecânicas dependem também da natureza 

mineralógica dos agregados utilizados e da forma das partículas, sendo que as argamassas 

com agregados leves, em geral, são conhecidas por baixas resistências mecânicas (Veiga, 

1998; Silva et al., 2015). 

Define-se assim a porosidade (!) de um material (IUPAC, 1994) como sendo a relação 

entre o volume total de vazios ("#) e o volume total aparente ("$) do sólido como representado 

na equação (2.1). Esta apresenta uma morfologia não homogénea com diferentes 

distribuições, tamanhos e formas.  

! =
"#
"$

 (	2.1)	

2.3.2 Tipo	de	porosidade		

A porosidade de uma argamassa pode ser caracterizada segundo o modo de 

interligação entre os seus poros como ilustrado na Figura 2.1. A porosidade aberta é 

caracterizada pelos poros que comunicam entre si formando uma rede contínua de vazios 

enquanto a porosidade fechada distingue-se pela existência de conjunto de poros isolados, ou 

seja, sem conexão no interior das argamassas. No primeiro caso, em que os poros se 

encontram interligados, existe a possibilidade de migração da água no estado líquido ou de 

vapor, caso contrário, quando a porosidade é fechada o material torna-se impermeável 

podendo fixar apenas humidade na sua superfície (Azevedo, 2013).  

Dentro da porosidade aberta pode-se ainda distinguir dois tipos de porosidade 

existentes nos materiais: i) a porosidade de interface que resulta dos vazios existentes entre 

a pasta e o agregado; ii) a porosidade de matriz que resulta dos vazios existentes na pasta; iii) 

a porosidade de agregado que resulta dos vazios existentes nos agregados da argamassa. 

Este último caso é mais complexo e pode compreender microporos entre os cristais do ligante 

ou poros de maiores dimensões devido à evaporação de água durante o processo de cura da 

argamassa. Ambos os casos podem conter poros abertos ou fechados (Sousa, 2010).  
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Figura	2.1	-	Porosidade	aberta	e	fechada	do	lado	esq.	e	dir.,	respetivamente	(Freitas	et	al.,	2008)	

2.3.3 Dimensão	e	forma	dos	poros	

Quanto à sua dimensão e de acordo com a maioria dos autores, existem três tipos de 

poros conforme o tamanho e influência no transporte: os microporos com dimensão inferior a 

0,002µm, os mesoporos com dimensão entre 0,002 e 0,05µm e os macroporos com dimensão 

superior a 0,05µm (IUPAC, 1972). Contudo, a escala de valores para as dimensões dos 

referidos poros apresenta algumas discrepâncias entre autores, facto esse que se deve ao 

objetivo e relevância do fenómeno de transporte que se pretende avaliar. Desta forma e 

segundo a mesma fonte, nos poros capilares, que representam a maior percentagem de poros 

de uma argamassa com diâmetros entre 0,1 e 100µm, existe transporte de água na fase 

liquida, devido essencialmente ao espaço libertado pela evaporação da água no processo de 

secagem (Rato, 2006) e relação água ligante e quantidade de agregado (IUPAC, 1972). Os 

poros de dimensão inferior representam a menor parte da porosidade de um sólido onde não 

existe circulação de água, na medida em que se geram elevadas forças capilares que a 

impedem. No último caso, para os poros mais grosseiros com diâmetros superiores a 100µm, 

dá-se essencialmente o transporte de água em forma de vapor. Estes poros advêm 

essencialmente de fatores como o processo de mistura, a presença de introdutores de ar e 

fissuras que se formam durante o processo de secagem (IUPAC, 1972). Contudo, esta 

definição da dimensão dos poros não abrange na sua essência as dimensões necessárias 

para avaliar o processo de transferência de humidade nas argamassas. Desta forma, existem 

autores que defendem outras classificações (Coutinho, 2005), nomeadamente Klopfer com a 

seguinte designação: 

- microporos < 0,1µm; 

- poros capilares 0,1 a 1000µm; 

- macroporos >1000µm. 
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Na Figura 2.2 é exemplificada a estrutura porosa de uma argamassa que contempla três 

agregados leves analisados nesta dissertação: aerogel (azul) com uma distribuição de 

mesoporos centrada em dimensões da ordem de 11µm que lhe concede boa capacidade 

isolante e comportamento ao vapor de água, granulado de cortiça (verde) com mesoporos a 

variar entre 2µm e 10µm com propriedades acústicas e térmicas, argila expandida com 

distribuição máxima na ordem de 250µm (encarnado) que concede melhoria na resistência à 

compressão da argamassa, sendo que o branco representa a pasta cimentícia. Desta forma, 

pode-se observar a dimensão variada e considerável de poros que esta argamassa contempla 

sendo que a população de mesoporos é variável para alguns agregados pela sua relação com 

o ligante e a população de macroporos é indefinida também pela inclusão de introdutores de 

ar (Júlio et al., 2016). 

 

 
Figura	2.2	–	Estrutura	porosa	de	uma	argamassa	composta	por	agregados	diversos	(Júlio	et	al.,	2016)	

Quanto à forma dos poros, esta é descrita segundo três tipos: cilíndricos, esféricos e ou 

poros-fissura (Botas, 2009). Os poros cilíndricos, sendo estes os mais responsáveis pela 

permeabilidade e absorção de água por capilaridade, resultam do excesso de água de 

amassadura e constituem a maioria dos poros em argamassas. Os poros esféricos resultam 

maioritariamente do ar aprisionado no interior da argamassa durante a mistura. Pela grande 

dimensão e o facto de encontrarem-se normalmente isolados nas argamassas dificulta a 

absorção de água por capilaridade. Os poros-fissura estão associados ao tipo de ligante ou 

mesmo relações água/ligante e ligante/agregado. A relevância da geometria e dimensão dos 

poros não é linear para as argamassas e, geralmente, os poros de maiores dimensões 

correspondem à porosidade de interface enquanto os poros de matriz apresentam dimensões 

diferentes e dimensão inferior aos de interface (Rato, 2006). Togkalidou et al. (2013) 

confirmam a correlação entre permeabilidade ao vapor e microestrutura de alguns materiais 

de construção nomeadamente argamassas. Desta forma, para diâmetros superiores a 10µm, 

os materiais com distribuições variadas relativamente ao tamanho dos seus poros apresentam 

os melhores resultados de permeabilidade ao vapor de água. Por outro lado, materiais com 
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pequena variação na dimensão dos poros apresentam uma maior contribuição para a 

permeabilidade ao vapor de água para poros de dimensão entre 0.421 e 1.778µm. 

2.3.4 Mecanismos	de	transferência	de	humidade	em	meios	porosos	

O processo de transferência de humidade, tanto em fase liquida como em fase vapor, é 

resultado do comportamento higroscópico das argamassas em geral, ou seja, capacidade de 

absorverem água consoante o ambiente em que se encontram. Por outras palavras, e citado 

por Azevedo (2013), se a “humidade do ar varia, o seu teor de humidade também varia até 

atingirem um estado de equilíbrio devendo-se à adsorção (ou desadsorção) de moléculas de 

água do ar no interior dos poros”. As argamassas funcionam assim como fronteira entre dois 

ambientes condicionados, essencialmente, pela temperatura e humidade relativa a que se 

encontram, não esquecendo o local e a exposição às intempéries que um paramento vertical 

está sujeito, nomeadamente o vento e a chuva. Contudo, a permanência de humidade nos 

materiais de construção deve ser limitada uma vez que teores elevados provocam uma 

degradação mais acelerada (Flores-Colen, 2009). Desta forma, as argamassas devem 

possibilitar a saída de água para o exterior.  

Os fenómenos de transferência de humidade podem ocorrem no estado liquido ou no 

estado gasoso de forma simultânea, sequencial ou isoladamente (Freitas, 1992). Neste 

contexto importa fazer uma breve explicação sobre a forma como o ar aprisiona humidade e 

de que forma se relaciona com aparecimento de condensações por ponto de orvalho. O ar é 

uma mistura de gases e contém vapor de água (Pinto, 2002). A humidade absoluta (&') do ar 

húmido é função da temperatura e da quantidade de vapor de água nele existente. Este vapor 

de água, existente por unidade de volume ou de massa de ar, exerce uma determinada 

pressão designada por pressão parcial (()). Contudo, existe o conceito de limite de saturação 

(*+) que visa a quantidade máxima de humidade absoluta que o ar tem capacidade de 

absorver a que está associada uma pressão limite designada por pressão de saturação ((+). 

Todas as quantidades de vapor de água em excesso condensam. O conceito de humidade 

relativa (&,) torna-se então bastante útil, na medida em que este traduz a relação percentual 

entre a quantidade de vapor de água existente por unidade de ar e o respetivo limite de 

saturação. Por outras palavras este relaciona a pressão parcial e a pressão de saturação tal 

como se pode observar pela equação ( 2.2): 

&, =
&'
*+×100 =

()
(+ ×100	(%) 

onde: 

&' - Humidade absoluta; 

&, - Humidade relativa; 

*+ - Limite de saturação; 

(	2.2)	
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() - Pressão parcial; 

(+ - Pressão de saturação. 

 

Desta forma, tem-se a mesma humidade relativa, mas com um limite de saturação do 

ar diferente. Isto explica-se pela relação direta com a temperatura. Assim, a humidade relativa 

diminui quando a temperatura aumenta, devido ao aumento do limite de saturação bem como 

aumenta quando a temperatura diminui, devido à diminuição do limite de saturação. Desta 

forma, é explicado o processo de formação das condensações do ponto de orvalho aquando 

as moléculas de ar não têm mais capacidade para alojar humidade no seu interior.  

As argamassas são materiais higroscópicos e absorvem água do ar no interior dos seus 

poros com aumento da humidade relativa do ambiente. Este fenómeno deve-se às forças 

intermoleculares ou de Van der Walls que atuam na interface sólido-fluido, no interior dos 

poros. Numa primeira fase, as moléculas de água fixam-se nos poros criando uma fina camada 

na sua superfície (adsorção monomolecular). Quando várias camadas se depositam na 

superfície dos poros (adsorção plurimolecular), começa a ocorrer condensação capilar nos 

poros mais estreitos pois ficam completamente preenchidos. Com aumento progressivo da 

pressão, os poros maiores vão ficando preenchidos até se atingir a pressão de saturação e 

todos os poros da argamassa estão preenchidos com água (Teixeira et al., 2001). 

2.3.4.1 Transporte	em	fase	líquida	(capilaridade)		

O mecanismo de transferência de humidade na fase liquida dentro dos poros das 

argamassas dá-se essencialmente por capilaridade. Este processo ocorre quando a água, em 

estado liquido, penetra a argamassa e percorre a sua rede porosa. Para tal acontecer, tem 

que existir uma força de atração entre o líquido e o sólido maior do que a força de coesão no 

líquido. Desta forma, as moléculas do líquido estão sujeitas à resultante de duas forças 

contrárias em que se tem dois tipos de sistemas (Rato, 2006): 

• Força de atração entre sólido e líquido superior à força de coesão (Figura 2.3 

lado esq.) - forma-se um mecanismo côncavo, ocorre capilaridade e o material 

pode ser considerado hidrófilo (absorve água).  

• Força de atração entre sólido e líquido inferior à força de coesão (Figura 2.3 

lado dir.) - forma-se um mecanismo convexo, não ocorre capilaridade e o 

material pode ser considerado hidrófugo (repele água).  

 



14 

 

Figura	2.3	–	Mecanismo	concavo	lado	esq.;	mecanismo	convexo	lado	dir.	(Cristine,	2016) 

Para caracterizar o transporte de água liquida no interior da rede capilar é importante 

referir que, para além da microestrutura da argamassa em termos de dimensão e forma dos 

poros, existem algumas propriedades que dependem do líquido, neste caso água, como 

enunciado na equação ( 2.3) (Freitas, 1992): 

)4 = 	−
27
, . cos < (	2.3)	

Onde )4  representa a força de sucção de capilaridade (N/m2), 7  representa tensão 

superficial do liquido (N/m), , é o raio capilar (m) e < é o ângulo de contato (º). Quanto maior 

o raio dos poros e menor a temperatura do liquido menor será a forção de sucção logo, maior 

dificuldade na ocorrência do fenómeno de capilaridade. 

2.3.4.2 Transporte	em	fase	de	vapor	(difusão	do	vapor)	

O fenómeno da difusão do vapor de água é a consequência direta da existência de um 

gradiente de pressão entre os dois ambientes, que acontece com maior ou menor dificuldade 

dependendo das características higrotérmicas dos elementos em que ocorre tal como: 

• A permeabilidade ao vapor de água irá determinar o gradiente de pressão parcial ao 

longo do material; 

• A condutibilidade térmica irá condicionar as temperaturas interior e exterior e como tal, 

a pressão de saturação. 

Assim, nas argamassas e materiais em geral, existe difusão do ponto de pressão mais 

elevada para o ponto de pressão mais baixa (Faustino, 1997). Para um dado elemento sempre 

que a pressão parcial do vapor de água iguala a pressão de saturação correspondente à 

temperatura nesse ponto ocorrem condensações no interior do elemento. 
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O estudo da difusão do vapor baseia-se em vários modelos existentes com diferentes 

asserções. Salienta-se os três modelos mais conhecidos, sendo o último desta lista o mais 

utilizado (Oliveira, 1996): 

• Modelo de Knudsen segundo o qual o fluxo tem uma orientação definida; 

• Modelo de Poiseuille que define o fluxo segundo uma orientação conhecida, mas 

também contabiliza as forças de atrito que se geram nas paredes dos poros; 

• Modelo de Fick considera que o vapor de água aproxima-se de um gás ideal, ou seja, 

ausente de forças de transporte como fluxo de gás, fluxo de líquido e gradiente de 

temperatura. É ainda válido que a velocidade de difusão é constante nos materiais 

homogéneos. 

 

Desta forma, o fluxo de vapor  =>, (kg.m-2.s-1), é corretamente expresso pela primeira lei 

de Fick, conforme equação ( 2.4): 

=> = 	−	?#	. ∇A (	2.4)	

Onde ?#  é o coeficiente de difusão (m2.s-1), ∇A  representa o gradiente vetorial de 

concentração e A  representa a concentração de vapor de água (kg.m-3) por unidade 

comprimento (m). O sinal negativo da expressão definida por um vetor representa o sentido 

do fluxo, da zona de maior concentração de vapor de água para a menor concentração. 

Desta forma, e partindo do pressuposto anterior, o ar comporta-se como um gás ideal 

(Hall et al., 2002) segundo a equação (2.5): 

)> = 	
A>. B. C
D>

	↔ A> =
)>	.		D>
B	. C  (	2.5)	

Em que )> é a pressão de vapor de água (Pa), A> a concentração de vapor (kg/m3), R 

a constante de gás ideal (8,13 J.K-1.mol-1), T a temperatura (K) e D> a massa molar da água 

(kg.mol-1). Pode-se assim representar o fluxo de difusão em função da pressão de vapor de 

água. Por outro lado, uma grandeza característica do material como a permeabilidade ao vapor 

de água F (kg.m-1.s-1.Pa-1), permite quantificar a quantidade de vapor (kg) que atravessa uma 

espessura unitária de material (m), por unidade de tempo (s) e de superfície (m2), quando a 

diferença de pressão entre as duas faces do material também é unitária (Pa) conforme 

equação ( 2.6) (Brito, 2009). 

F =
?#	.D>	
B	. C  (	2.6)	
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No ensaio realizado para determinação da permeabilidade ao vapor de água admite-se 

que o fluxo é unidirecional criando um regime estacionário de transporte de vapor segundo a 

equação ( 2.7): 

=	 = F
()#G − 	)#H)

I  (	2.7)	

Onde ()#H − 	)#G) é a diferença de pressão (Pa) entre o ambiente exterior (ambiente 

mais húmido) e interior (ambiente mais seco) e I  representa a espessura do provete da 

argamassa (m), neste caso. A permeabilidade ao vapor fica assim determinada pela que deriva 

da equação ( 2.7) substituindo o fluxo J pela razão entre o fluxo estacionário G e a secção S 

do provete sujeita a esse fluxo (equação ( 2.8)). 

F = 	
J	. I

K	. ∆(	. 36	×	10O (	2.8)	

Em que G traduz o fluxo de vapor de água em regime estacionário (g/h), ou seja, declive 

da reta que se obtém durante o ensaio; S a área da face do provete por onde ocorre 

transferência de vapor (m2) e ∆( a diferença de pressão (Pa). Habitualmente, é calculada a 

permeância (	∧= Q
G
	) que traduz a densidade de fluxo de vapor de água e a espessura da 

camada de ar de difusão equivalente (Sd), que exprime a espessura de uma camada de ar 

com a mesma permeância que uma camada de material com determinada espessura (e) como 

descrito na equação ( 2.9). 

KR = 	
ΠTU	. I
Π = 	

ΠTU
Λ  (	2.9)	

Onde ΠTU é igual a 1,95x10-10 kg.m-1.s-1.Pa-1 e corresponde ao coeficiente de difusão de 

vapor de água no ar à pressão atmosférica (101325 Pa) para uma temperatura ambiente de 

298ºK (25ºC). 

Finalmente, o fator de resistência à difusão (W) não depende nem da temperatura nem 

do teor de humidade do material e é uma grandeza adimensional característica de cada 

material, o que se torna útil para comparar a permeabilidade ao vapor de água entre 

argamassas (Oliveira, 1996). Desta forma, este parâmetro indica quantas vezes a 

permeabilidade ao vapor de água de uma argamassa é superior à permeabilidade ao vapor de 

água de uma camada de ar de igual espessura em condições higrotérmicas semelhantes 

(Freitas et al., 1999) segundo a equação ( 2.10). 

É de referenciar que este é o coeficiente que os requisitos técnicos dos produtos de 

construção (marcação CE), segundo a norma EN 998-1 (CEN, 2010a) e o procedimento 

experimental EN 1015-19 (CEN, 2008), utilizam para especificar a permeabilidade ao vapor de 

água.  
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W = 	
ΠTU
Π  (	2.10)	

2.3.4.3 Evaporação	

O processo de evaporação é um dos mecanismos do processo de secagem e é bastante 

importante no contexto da durabilidade dos edificados. Uma argamassa deve possibilitar, 

assim que as condições climatéricas o permitam, a saída da humidade absorvida (Veiga, 

1998).  

 
Figura	2.4	–	Paramento	vertical	sujeito	a	humedecimento	devido	pluviosidade	(lado	esq.)	e	secagem	através	de	

evaporação	devido	condições	higrotérmicas	favoráveis	(Veiga,	1998).	

A secagem está intrinsecamente relacionada com a permeabilidade ao vapor de água 

na medida em que, pretende-se que o reboco seja permeável o suficiente de forma a eliminar 

a humidade existente no interior do elemento para a periferia com o decorrer do tempo (Figura 

2.4). A taxa de secagem é mais acelerada conforme a temperatura, humidade relativa e 

velocidade do ar junto à superfície (Esteves, 2014).  

Segundo a maioria dos autores, existem três fases distintas do processo de secagem 

das argamassas, onde se verifica evaporação da água líquida e difusão do vapor de água da 

seguinte forma (Gonçalves, 2007): 

• Primeira fase: compreende que todos os poros estão preenchidos por água no estado 

líquido e, através de forças capilares, a água é transportada até à superfície da 

argamassa onde se inicia o processo de evaporação para o meio ambiente. Fatores 

como a temperatura, humidade relativa e velocidade do ar no ambiente exterior são 

condicionantes para a velocidade de secagem da argamassa. Pressupõe-se também 

que o teor de humidade diminui linearmente ao longo do tempo durante o processo de 

evaporação; 

• Segunda fase: nesta fase o fluxo capilar diminui e a quantidade de água líquida que 

atinge a superfície é bastante reduzida. Desta forma, a frente de secagem recua para 

o interior do elemento e o processo realiza-se por capilaridade até à frente de 
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secagem, sendo o restante percurso realizado por difusão de vapor até à periferia do 

elemento. Esta fase é marcada pela diminuição da taxa de secagem e termina quando 

a evaporação deixa de existir, não havendo continuidade liquida no elemento; 

• Terceira fase: esta última fase é demarcada apenas por difusão do vapor de água no 

interior do elemento. A taxa de secagem diminui lentamente sendo que a argamassa 

vai equilibrar o seu teor de humidade com o teor presente no ambiente exterior 

(equilíbrio higroscópico). Esta fase termina quando não existirem mais trocas gasosas, 

contudo, o elemento considera-se “em estado seco”, mas existe sempre aglomerados 

líquidos que permanecem nos poros de menor dimensão. 

 

É de notar, ainda, que existe uma clara definição entre a taxa de secagem da 1ª fase e 

a taxa de secagem da 2ª fase através de um ponto de inflexão. Esse ponto separa a taxa de 

secagem em regime constante da taxa de secagem com regime não linear e é denominado 

teor de água critico (Figura 2.5). Contudo, a 2ª e 3ª fase já não são facilmente percetíveis pois, 

apesar da velocidade de secagem continuar a diminuir, o regime passa a ser linear, o que em 

termos macroscópicos torna-se difícil de avaliar. Deste modo, quando se verifica uma secagem 

em regime não linear, mas com fluxo decrescente, a secagem é caracterizada pelo índice de 

secagem. Este índice é calculado pelo integral da curva de secagem e representa a variação 

do teor em água (%), durante o processo de secagem, em relação ao teor em água existente 

na fase inicial da evaporação (%) (Flores-Colen et al., 2016).  

 

 
Figura	2.5	–	Curva	de	secagem	típica	de	materiais	porosos	(adaptado	de	Brito,	2009	e	citado	por	Esteves,	2014) 

Segundo a mesma autora, existe uma relação linear entre o índice de secagem e a 

porosidade aparente na medida em que, quanto maior a porosidade aparente de uma 

argamassa menor o índice de secagem (menor resistência à secagem). Por outro lado, foi 

verificado também que produtos com maiores velocidades de secagem são aqueles que 

apresentam coeficientes de resistência à difusão do vapor de água inferiores, ou seja, mais 

porosos e/ou que apresentam cal aérea como ligante principal. 

Finalmente, a argamassa de reboco ideal teria propriedades de permeabilidade e 

capilaridade reduzidas enquanto a permeabilidade ao vapor de água seria elevada (Veiga, 
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1998). Este pressuposto prende-se com a dificuldade de entrada de água e, caso aconteça, 

aliado aos fenómenos de produção de vapor no interior dos edifícios, ter a capacidade de 

expelir com facilidade a humidade do seu interior por secagem da face do paramento em 

contato com o exterior. 

2.3.5 Influência	do	ligante	

As argamassas mais antigas, datadas em Israel há 10000 anos, eram produzidas 

utilizando cal aérea e gesso como ligantes na realização de rebocos e assentamento de 

alvenarias (Alvarez et al., 2005). O seu processo de fabrico foi desenvolvido através de fornos 

com capacidades e temperaturas de cozeduras maiores até aos nossos dias. Desta forma, no 

século XVIII surge a necessidade de ligantes hidráulicos devido essencialmente à construção 

de obras marítimas e fluviais. Vicat, engenheiro e cientista francês (1786-1861), compreendeu 

que o processo de cozedura de calcários siliciosos provoca a dissolução da sílica dos ácidos 

e a sua combinação com a cal conferem propriedades hidráulicas às argamassas (Alvarez et 

al., 2005). Com a melhoria dos processos de fabrico da cal hidráulica surge o aparecimento 

do cimento. Com a instalação da indústria cimenteira em Portugal no século XIX, o cimento 

Portland passou a ser o ligante hidráulico de referência devido à fácil preparação em obra, 

rápida presa e resistência mecânica considerável, caindo em desuso a cal aérea e a cal 

hidráulica. Contudo, em reabilitação de edifícios antigos é bastante comum a utilização de 

argamassas de reboco à base de cal aérea ou hidráulica compatíveis com o suporte existente 

(Veiga et al., 1990). Nestes casos, o cimento apresenta um comportamento desfavorável 

nomeadamente a rigidez excessiva, suscetivel de introduzir tensões sobre o suporte mais 

fraco, e a capacidade limitada de permitir a secagem das paredes, uma vez que os suportes 

antigos são mais porosos e o cimento funciona como barreira à passagem de humidade 

(Veiga, 2003; Alvarez et al., 2005; Penas, 2008). 

Em revestimentos de reboco pelo exterior são utilizados como ligantes a cal hidráulica, 

a cal aérea e o cimento ao passo que pelo interior, os revestimentos utilizados incluem os 

ligantes anteriores e ainda o gesso (Penas, 2008). As argamassas realizadas no procedimento 

experimental visão a utilização de ligante à base de cimento e cal.  

O ligante, segundo a terminologia utilizada, é um pó muito fino com capacidade 

aglutinante de outros materiais, quando misturado com água, que ganha coesão, tornando-se 

num sólido (Gomes et al., 2013). A capacidade de coesão é traduzida, nos minutos iniciais, 

pela perda de plasticidade e fluidez da pasta (mistura de água ligante) designada na literatura 

de “presa”. A pasta deixa de ter capacidade de ser moldada e inicia-se a passagem ao estado 

sólido denominado “endurecimento”, sendo o início deste processo difícil de definir, garantindo 

ganhos de resistência mecânica continuamente ao longo do tempo e de forma lenta.  

Os ligantes utilizados na construção civil podem-se dividir em dois grupos:�

Os ligantes inorgânicos nomeadamente a cal aérea, a cal hidráulica, o cimento Portland e o 

gesso e os ligantes orgânicos como as resinas sintéticas e betumes de origem vegetal ou 

animal. Dentro dos ligantes inorgânicos, existem outros dois grupos designados por ligantes 
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aéreos e ligantes hidráulicos onde se enquadra a cal aérea e o gesso no primeiro grupo e a 

cal hidráulica e o cimento Portland no segundo grupo. A diferença entre estes prende-se com 

a capacidade que os hidráulicos têm, quando misturados com a água, de fazer presa e 

endurecer ao longo do tempo quer em contato com o ar quer em contato com a água, ao passo 

que, os aéreos apenas fazem presa e endurecem em contato com o ar (Gomes et al., 2013).  

Ao nível do ligante, a literatura refere que uma argamassa com maior dosagem de 

cimento apresenta uma maior compacidade e como tal menor porosidade (Veiga et al. (1990); 

Veiga, 1998)). A formação dos poros resulta do excesso de água resultante das reações de 

hidratação do ligante que, ao evaporar, provoca o aparecimento de vazios na pasta 

endurecida. Como tal, os poros que aparecem tanto na pasta (poros matriz) como na interface 

agregado/ligante, devem-se a relações água/ligante elevadas essencialmente (Sousa, 2010). 

Adicionalmente, a inclusão de maiores dosagens de cimento fazem diminuir o volume total de 

poros bem como a sua dimensão em geral e, os vazios que se formam apresentam-se sem 

conexão, ou por outras palavras, a porosidade é fechada (Mosquera et al., 2004). Os mesmos 

autores verificaram no seu estudo que, à medida que a dosagem de cimento aumentava por 

substituição de cal aérea, a estrutura porosa modificava-se, reduzindo o seu volume total bem 

como a forma dos poros (Figura 2.6). 

 

 
Figura	2.6	–	a)	Argamassa	de	areia	e	cal	aérea;	b)	Argamassa	de	areia,	cal	aérea	e	cimento	(Mosquera	et	al.,	

2004)	

Por outro lado, a falta de água na amassadura aumenta a possibilidade de retração 

da argamassa provocando fendilhação suscetivel de aumentar a permeabilidade à água 

liquida. Desta forma, uma maior porosidade aberta origina uma maior permeabilidade à água 

liquida e maior permeabilidade ao vapor de água como seria de esperar. Contudo, quanto 

maior for a permeabilidade à água líquida maior deverá ser a capacidade de secagem do 

reboco, ou seja, maior permeabilidade ao vapor de água (Veiga et al., 1990). Deve sempre 

haver um equilibrio porque, por um lado a permeabilidade à água liquida deve ser reduzida 

mas, por outro, a permeabilidade ao vapor de água deve ser elevada de forma a permitir 

secagem dos paramentos verticais, como já foi enunciado.  
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2.3.6 Influência	do	agregado	

O agregado é o constituinte granular, com dimensões variadas, utilizado em 

argamassas e betões na construção civil. A pasta cimenticia seria possível de ser formulada 

apenas com ligante e água para adquirir a resistência mecânica. Contudo, a necessidade de 

aplicação deste constituinte às argamassas e betões formulados deveu-se ao elevado preço 

e instabilidade do cimento, pois apresenta elevada retração bem como elevada fluência 

(Coutinho, 1999).  

Quanto à sua origem, os agregados podem ser naturais, obtidos pela trituração de 

rochas ou depósitos arenosos; industriais, onde os compostos naturais são manipulados como 

é o caso da argila expandida e ainda obtidos pela reciclagem e reaproveitamento de resíduos 

da construção e de outras indústrias como é o caso das cinzas volantes (Steiner & Walker, 

2008), promovendo a sustentabilidade e proteção do meio ambiente. Estes últimos materiais 

são descritos como adições pozolânicas que são materiais em pó adicionados à mistura de 

forma a melhorar certas caraterísticas. Entre elas destaca-se a maior dutibilidade, maior 

módulo de elasticidade, melhor trabalhabilidade, redução da água de amassadura e como tal 

redução da retração (Veiga, 1998; Siqueira et al., 2012). Como substituição do ligante, as 

cinzas volantes tornam-se mais económicas, uma vez que a sua origem advém dos residuos 

produzidos na queima do carvão das centrais termoelétricas. Segundo a baridade, os 

agregados podem-se distinguir em vários grupos conforme a Tabela 2.2 (Coutinho (1999), 

CEN  (2002)). Para a análise em questão, a baridade (kg/m3), ou massa volúmica aparente da 

particula, do agregado não traduz bem a diferença entre uma vez que esta tem em conta os 

vazios existentes no interior do agregado e entre agregado e recipiente de medição.  

A utilização de agregados leves na construção visa o aproveitamento de outros recursos 

que evitam a dependência das tradicionais britas e areias e são responsáveis pela designação 

de “argamassas leves” dada à mistura final de menor compacidade.  

Na relação entre resistência à compressão e estrutura porosa, os betões e argamassas 

formulados com agregados leves, por norma, apresentam menores resistências mecânicas do 

que as correntes pois, a resistência à compressão é inversamente proporcional à porosidade 

aberta (Sousa, 2010). Este comportamento mecânico depende das reações de hidratação do 

ligante, mas também é fortemente condicionado pela natureza e forma das partículas que 

compõe os agregados. Por norma, quanto maior a percentagem de agregado leve por 

substituição dos agregados correntes numa argamassa menor é a resistência à compressão 

da mesma (Soares et al., 2012).  

Por outro lado, a utilização de agregados leves nas argamassas e betões está 

associada, de forma direta, às capacidades de isolamento térmico destes mesmos. Este 

desempenho advém mais uma vez da estrutura porosa destes materiais, onde a porosidade é 

bastante elevada e a estrutura morfológica é celular, o que dificulta a dissipação de calor, 

funcionando como barreira entre meios que tenderiam rapidamente a igualar a sua 

temperatura.  
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Tabela	2.2	–	Classificação	do	agregado	com	base	na	sua	baridade	(adaptado	de	Coutinho,	1999)	

Classificação 
do agregado 

Baridade, d 
(kg/m3) Exemplos Aplicações 

Ultraleve < 300 

Poliestireno expandido 

Vermiculite 

Perlite expandida 

Aerogel de sílica 

Estritamente isolamento 
térmico (sem funções de 
resistência). 

 

Leve 300 a 1200 

Argila expandida (d = 5 a 
20mm) 

Xisto expandido 

Escória de alto – forno 
expandida 

Cinzas volantes 

Granulado de cortiça (d = 5 a 
20mm) 

Com funções de isolamento 
térmico, com funções de 
resistência (betão estrutural) e 
diminuição do peso próprio. 

 

Denso (normal) 

1200 a 1600 

1200 a 1400 

1300 a 1500 

Areia 

Godo 

Rocha britada 

Normal, com funções de 
resistência (betão estrutural). 

Ultradenso > 1700 Limonite 
Com funções de proteção 
contra as radiações atómicas e 
com funções resistentes. 

 

Por outro lado, a utilização de agregados leves nas argamassas e betões está 

associada, de forma direta, às capacidades de isolamento térmico destes mesmos. Esta 

caraterística advém mais uma vez da estrutura porosa destes materiais, onde a porosidade é 

bastante elevada e a estrutura morfológica é celular, o que dificulta a dissipação de calor, 

funcionando como barreira entre meios que tenderiam rapidamente a igualar a sua 

temperatura. Por outras palavras, a existência de bastante vazios promove a baixa 

transmissão térmica devido ao baixo coeficiente de condutibilidade térmica dos gases em 

geral. As propriedades isolantes das argamassas possibilitam correções térmicas dos 

paramentos desempenhando a sua função de revestimento, aliado a um custo reduzido 

comparativamente a um sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS), composto por 

revestimento sobre isolante (Veiga, 1998). Contudo, as argamassas térmicas apresentam um 

desempenho limitado e proporcional à sua espessura, não atingindo valores tão satisfatórios 

de resistência térmica que os sistemas de isolamento pelo exterior atingem. 

Relativamente à forma dos agregados, a utilização de grãos com formas arredondadas 

propicia argamassas com maior porosidade. Desta forma, existe maior absorção de água por 

capilaridade e maior permeabilidade ao vapor de água. Por outro lado, a granulometria é outro 

fator importantíssimo no comportamento da argamassa. Quanto maior a quantidade de 

partículas pequenas maior a superfície específica e, como tal, maiores quantidades de água 

necessárias para obter uma boa trabalhabilidade da argamassa. Essa quantidade de água 
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extra que apenas induz trabalhabilidade, mas não participa nas reações de hidratação do 

ligante, faz com que na fase de endurecimento as argamassas possam fissurar mais 

facilmente, o que permite um caminho mais fácil à entrada de água (poros fissura) e aumento 

da permeabilidade das argamassas e absorção de água por capilaridade (Mosquera et al., 

2004; Botas, 2009). Desta forma, e com base na classificação de agregados leves e ultra-

leves, abordar-se-ão os agregados presentes nesta campanha experimental. 

2.3.6.1 Granulado	de	cortiça	expandida	

A cortiça representa a casca dos ramos e troncos da árvore denominada sobreiro 

(Quercus Suber L.), cultivada essencialmente no sul da Europa. Esta espécie representa 737 

mil hectares de área de ocupação em território Português sendo Portugal o maior produtor de 

cortiça (Uva, 2013). O processo denominado “descortiçamento” não é destrutivo uma vez que 

a árvore volta a produzir uma nova casca para que, a cada 9 anos, este processo possa ser 

repetido (Gil, 2007; Martins, 2010; Afonso, 2015; Silva et al., 2005).  

Em termos de aplicação, a cortiça é utilizada, sobretudo, para a produção de rolhas da 

indústria vinícola. Na indústria da construção, promove-se a utilização de aglomerados em 

placa aplicados em sistemas de isolamentos térmico, acústico, anti-vibratório, juntas de 

dilatação, etc. tanto em paramentos verticais, tetos e pavimentos. Por outro lado, existe ainda 

o reaproveitamento desta matéria-prima sob a forma de granulado para execução dos pontos 

referidos anteriormente e ainda execução de argamassas e betões de reduzida massa 

volúmica (Gil, 2007; Martins, 2010).  

A indústria vinícola apenas aprova a utilização de cortiça que se estenda após o terceiro 

descortiçamento (cortiça amadia), sendo que este processo apenas se realiza de 9 em 9 anos. 

Desta forma, o descortiçamento a sobreiros com 27 anos ou mais de idade possibilita um 

produto final mais estável em termos de estrutura, membranas alveolares com espessura 

superiores (2 µm) e comprimentos reduzidos (cerca de 10 µm) que produz uma cortiça com 

mais qualidade (Figura 2.7).  

 

  
Figura	2.7	–	Estrutura	microscópica	da	cortiça	–	corte	radial	e	corte	tangencial	(Silva	et	al.,	2005)	

A indústria da construção adota a utilização de todos os tipos de cortiça conforme a 

qualidade da mesma que é definida, sobretudo, pelo período de descortiçamento. Desta forma, 

a cortiça virgem, a cortiça secundeira, outros tipos menos nobres e ainda os refugos e bocados 

de cortiça amadia são aproveitados para fabrico de granulado de cortiça bastante empregues 
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na indústria da construção. A cortiça é assim triturada e exposta a um processo térmico (cerca 

de 300 ºC) recorrendo a vapor de água sob pressão, de forma a aglutinar os grânulos através 

de resinas naturais que se libertam devido à degradação térmica do próprio material. Este 

processo destrói a estrutura celular da cortiça expandindo-a sendo que, no final, o material é 

comprimido dando origem a novas ligações e um produto final com baixa massa volúmica 

designado por granulado de cortiça expandida, aglomerado puro ou ainda aglomerado negro 

de cortiça devido à cor final do produto (Figura 2.8). Posto isto, o processo de corte existente 

no fabrico dos aglomerados de cortiça visa ainda algum desperdício sendo que o regranulado 

de cortiça é o resultado dessa reciclagem (Neto, 2014). Podem, ainda, ser aplicados 

diretamente em forma de grânulos para enchimento de pavimentos anti-vibráticos, isolamento 

térmico e acústico ou ainda fabrico de betões leves. Estas partículas têm dimensões entre 

0,25mm e 22,4mm sendo que abaixo deste intervalo o produto é considerado como “pó de 

cortiça” (Gil, 2007; Martins, 2010).  

 

  
Figura	2.8	–	Granulado	de	cortiça	expandida	e	aglomerado	de	cortiça	expandida	[W1]	e	[W2]	

Todos estes aproveitamentos e aplicações do granulado de cortiça devem-se à sua 

estrutura microscópica e composição da membrana celular (Gil, 2007). Este é um material com 

estrutura alveolar fechada com membranas bastante pequenas onde as finas paredes são 

praticamente impermeáveis a líquidos e gases e estão preenchidas com um gás similar ao ar. 

Estas caraterísticas conferem baixa massa volúmica ao material entre 60 a 70 kg/m3, 

capacidades isolantes térmicas (condutibilidade térmica próxima de 0,04 W/m.K) e 

capacidades de compressibilidade bastante significativas de forma a reduzir vibrações e 

impactos. Por outro lado, a resistência mecânica é afetada pela massa volúmica mas também 

“pela sua interação com o processo de hidratação do cimento” (citado por Afonso, 2015). Ao 

nível da permeabilidade ao vapor de água, a inclusão de granulado de cortiça expandida em 

argamassas diminui o coeficiente de resistência à difusão da mistura (Moreira et al., 2014). 

Desta forma, pode dizer-se que argamassas com granulado de cortiça são mais permeáveis 

ao vapor que argamassas semelhantes onde o agregado é areia. 

2.3.6.2 Argila	expandida	

A argila expandida é um produto bastante utilizado na fabricação de argamassas e 

betões leves devido à sua disponibilidade como recurso natural. Este é o produto obtido do 
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aquecimento (entre 1200ºC e 1400 ºC) de alguns tipos de grânulos de argilas naturais que são 

previamente formados por moldagem ou fragmentação (Moravia et al., 2006; Afonso, 2015). 

Parte do material funde-se e forma uma pasta viscosa enquanto a outra parte decompõe-se 

quimicamente libertando alguns gases que ficam aprisionados dentro dessa pasta. Desta 

forma, após o seu arrefecimento, resulta um produto final com uma casca dura de cor 

acastanhada, com superfície algo rugosa, bastante poroso (cerca de 90% do volume total da 

partícula) onde a massa volúmica é inferior à massa volúmica do material que lhe deu origem 

(Arioz et al., 2008; Sousa, 2010). Ao nível da sua granulometria, existem variados tamanhos 

dos agregados consoante a aplicação pretendida. Contudo, quanto menor a sua dimensão 

mais fechada é a estrutura porosa. Quanto à sua forma, por norma, todos os grãos apresentam 

aproximadamente esférica como exemplificado na Figura 2.9. 

 

 

Figura	2.9	–	Forma	esférica	e	estrutura	porosa	fechada	do	agregado	de	argila	expandida	[W3]	

Em termos da microestrutura, a argila expandida é composta por uma rede porosa 

praticamente fechada, onde os poros existentes devem-se à expansão dos gases no seu 

interior devido às altas temperaturas e os vazios que surgem entre os grãos individuais e o 

ligante (Vasina et al., 2006). O produto final apresenta uma massa volúmica na ordem dos 300 

a 700 kg/m3 (Afonso, 2015), sendo quimicamente neutro e que não é deteriorado por parasitas 

ou fungos. Ao nível térmico, sendo um agregado leve e devido à estrutura porosa, este produto 

é bastante utilizado na construção civil pois apresenta condutibilidade térmica na ordem de 

0,10 W/m.K o que proporciona uma ótima solução para isolamento térmico. Apesar dos 

benefícios enunciados, devido à porosidade do agregado, as argamassas são mais 

permeáveis à água e os próprios grãos absorvem a água da amassadura o que prejudica a 

trabalhabilidade destas argamassas. Contudo, esta mesma estrutura traduz-se numa boa 

adesão agregado-cimento (Barroca, 2013).  

Para além da referida aplicação, a argila expandida é utilizada em diversas outras áreas 

de construção. O material pode ser utilizado ainda como isolante acústico, regularização e 

enchimento de pisos, camada de forma de lajes aligeiradas, drenos em estruturas térreas, 

entre outros. 
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2.3.6.3 Aerogel	de	sílica	

A nanotecnologia aplicada às argamassas de construção ainda se encontra em franco 

desenvolvimento devido aos recentes estudos existentes neste campo. Os nanomateriais mais 

utilizados, que implicam a manipulação de matéria a uma escala inferior a 100 nm, abrangem 

o aerogel de sílica, as partículas de nanosílica, os nanotubos de carbono e as nanoparticulas 

de dióxido de titânio. No que respeita ao desempenho em argamassas verificou-se melhorias 

no comportamento face à água, térmico e acústico; manutenção do aspeto estético; reflexão 

dos ultravioleta e ainda purificante do ar envolvente (Baetensa et al., 2011; Júlio et al., 2016). 

Relativamente ao aerogel de sílica, os mesmos autores afirmam ainda como benefícios 

singulares a capacidade de criar isolamentos de reduzida espessura e um bom 

comportamento ao fogo das referidas argamassas (Figura 2.10 lado esq.). Pode ser utilizado 

em zonas onde o espaço é reduzido como caixas de estores, zonas de pé direito relativamente 

baixos ou área útil pequena onde se pretende obter o mesmo grau de isolamento térmico ou 

acústico (A. Soares et al., 2012) e mesmo em vidros e janelas com baixo coeficiente de 

transmissão térmica (Figura 2.10 lado dir.). Este pressuposto deve-se, à semelhança dos 

outros agregados, à sua estrutura porosa que apresenta uma forma dos poros distinta (nano 

poros abertos preenchidos com 95% de ar) com dimensões reduzidas (10 a 100nm). Desta 

forma, o agregado apresenta baixas massas volúmicas (inferiores a 500 kg/m3), baixa 

condutibilidade térmica (0,01 a 0,02 W/m.K), excelentes propriedades acústicas e é não reativo 

e incombustível. 

 

  
Figura	2.10	–	Agregados	de	aerogel	de	sílica	para	aplicação	em	argamassas	[W4]	(lado	esq.);	aplicação	aerogel	a	

vidros	translúcidos	com	propriedades	isolantes	[W5]	(lado	dir.)	

Por outro lado, este é, ainda, um agregado de elevado custo inicial onde as resistências 

finais das argamassas são reduzidas (Baetensa et al., 2011). Ao nível do estado fresco da 

argamassa, a sua trabalhabilidade é afetada pelo fato do agregado ser hidrófugo o que dificulta 

a ligação da água da amassadura e o agregado. Não obstante, as argamassas de aerogel 

apresentam baixa absorção capilar comparativamente a uma argamassa de referência, devido 

às características hidrófugas do agregado. Deste modo, a introdução de adjuvantes 

(nomeadamente tensioativos) para fazer a ligação agregado-pasta torna-se interessante na 
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medida em que melhora a trabalhabilidade, mas também a absorção capilar (Júlio et al., 2016). 

Os mesmos autores referem ainda que as argamassas de aerogel apresentam elevada 

permeabilidade ao vapor de água efeito esse geralmente associado à capacidade de secagem. 

Posto isto, a aplicação da nanotecnologia aos materiais de construção, nomeadamente 

pela inclusão de nanomateriais em betões e argamassas, está em fase introdutória sendo um 

dos materiais mais promissores ao nível isolante. A sua grande utilização é aplicada a outros 

campos como por exemplo a engenharia aeroespacial (Steiner et al, 2008; Thapliyal et al., 

2014). Sendo um produto resultante de processos químicos, o aerogel traduz limpeza e 

rapidez na sua produção, o que potenciará com certeza melhorias nas propriedades dos 

materiais de construção. 

2.3.7 Influência	dos	adjuvantes	

A definição de adjuvante, segundo a EMO (EMO, 2001), EN 998 (CEN, 2010a) e EN 

13318 (CEN, 2002), prende-se com substâncias orgânicas ou inorgânicas que são adicionadas 

à mistura na fase de amassadura, em pequenas quantidades de forma a modificar as 

propriedades da argamassa tanto no estado fresco como no endurecido. Por sua vez, a 

definição de adição é similar, exceto o fato de que a percentagem do referido material altera 

sendo inferior a 5% da massa do cimento para os adjuvantes e superior a 5% para as adições 

(Botas, 2009). A inclusão de adjuvantes nas argamassas serve para melhorar certas 

características como a trabalhabilidade, a permeabilidade ao vapor de água, a absorção de 

água por capilaridade, a resistência à compressão, entre outros. (Seabra et al., 2007).  

2.3.7.1 Tensioativos	

Dentro dos produtos tensioativos destaca-se os plastificantes, os introdutores de ar e 

produtos que combinam as duas funções. Os plastificantes funcionam como adjuvantes que 

facilitam a dispersão das partículas de cimento aumentando a superfície específica e 

facilitando a sua hidratação (Coutinho, 1973). Este efeito promove a mesma trabalhabilidade 

da argamassa diminuindo a relação água/ligante. Os introdutores de ar, por sua vez, são 

substâncias normalmente orgânicas e contemplam uma parte hidrofóbica e uma parte 

hidrofílica. Quando adicionados em argamassas correntes (com agregados hidrofílicos) os 

tensioativos unem-se entre si através da parte hidrofóbica formando pequenas bolhas de ar 

distribuídas uniformemente na argamassa (EN 13318, 2001). Estas pequenas bolhas, de 

forma esférica fechada e diâmetros entre 10nm e 1mm, são formadas entre o espaço do 

cimento e do agregado, promovendo um corte na absorção de água por capilaridade, melhoria 

na capacidade de impermeabilização da argamassa e aumento na resistência aos ciclos gelo-

degelo. A argamassa é assim mais homogénea e mais trabalhável, diminuindo o seu teor em 

água com vantagens para a resistência à fendilhação. Por outro lado, sendo a massa volúmica 

inferior devido às bolhas de ar, também a resistência à tração e compressão o são (Veiga, 

1998). Quando os tensioativos são adicionados em argamassas de aerogel (com agregados 
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hidrofóbicos), a parte hidrofóbica do tensioativo liga-se com o aerogel e a parte hidrofílica liga-

se com a restante composição. Desta forma, consegue-se uma ponte entre o aerogel 

hidrofóbico e a restante argamassa no estado fresco (Júlio et al., 2016).  

2.3.7.2 Retentor	de	água		

Os retentores de água têm um papel de limitar a evaporação de água de amassadura e 

absorção prematura da mesma pelos suportes onde são aplicados os rebocos. Desta forma, 

a hidratação da argamassa realiza-se de forma mais completa tornando-a menos sensível às 

condições atmosféricas, garantido uma boa aderência ao suporte e limitando a fissuração por 

secagem demasiado rápida (Veiga, 1998). Normalmente utilizados sob a forma de derivados 

celulósicos, os retentores de água são polímeros orgânicos que aprisionam água no interior 

da argamassa até se dar a reação de presa, tornando a fase aquosa mais espessa e viscosa 

(O’Connor et al., 2001).  

O éter de celulose sendo um polímero retentor de água tem efeitos nas propriedades da 

argamassa fresca (espessante e capacidade de retenção de água) que modificam as 

caracteristicas da argamassa no seu estado endurecido. O volume total de poros em 

argamassas com adjuvantes à base de éter de celulose tendem a diminuir com o aumento da 

relação adjuvante/cimento e diminuição da relação água/cimento. (Ohama et al. , 1991). 

Comparativamente a argamassas com a mesma relação água/cimento, o aumento da relação 

adjuvante/cimento aumenta consideravelmente os poros capilares (dimensões entre 100 – 500 

nm) mas ao nivel dos macroporos (superior a 100 µm) não são precetíveis diferenças notórias 

(Silva et al., 2001). Por outro lado, Pourchez et al. (2009) verificaram que a adição de EC em 

argamassas conduz à aglomeração dos pequenos vazios existentes na pasta em estado 

fresco que durante o processo de secagem formam vazios de maior tamanho (Figura 2.11). 

Contudo, o volume total de poros na argamassa não é alterado de forma significativa. 

 

 

Figura	2.11	–	Vazios	em	argamassas	com	adição	de	EC	(Pourchez	et	al.,	2009)	
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2.3.7.3 Resina	em	pó	

Existem quatro grupos de polímeros com intuito de modificar ou melhorar certas 

caraterísticas das argamassas ou betões como a resistência, a flexibilidade, o poder de 

adesão, a durabilidade, a impermeabilidade, entre outros. Eles são: os polímeros de latex; 

polímeros em pó dispersíveis; polímeros solúveis em água e polímeros líquidos (Ohama, 

1998). A partir da década de 80, os polímeros começaram a ser utilizados na formulação de 

betões e argamassas devido ao desempenho obtido com baixo custo de produção. A sua 

inclusão não visa grandes alterações de produção, uma vez que a resina deve ser adicionada 

juntamente com os agregados e o ligante de forma a uniformizar a mistura e só depois com a 

água (Ohama, 1997). Este princípio pretende melhorar a trabalhabilidade da argamassa. 

Segundo Su et al. (1996), inicialmente as partículas do polimero estão dispersas 

uniformemente até que, à medida que a água é consumida na hidratação do cimento, o 

polímero forma uma camada na superficie dos grãos de cimento não hidratados e os 

agregados que os envolve garantindo a sua ligação com a restante mistura. 

2.4 Estudos	e	resultados	já	obtidos	no	âmbito	da	temática	

São apresentados alguns resultados e análises realizadas por outros autores no que toca 

à permeabilidade ao vapor de água, considerando a propensão ao comportamento térmico 

melhorado das mesmas. 

 

Mosquera et al. (2004) no seu estudo referente à estrutura porosa e transporte de vapor 

em argamassas de cal aérea com incorporação de cimento verificaram que, à medida que 

quantidade de cimento aumenta tanto o volume de poros como a sua dimensão diminuem. A 

estrutura porosa está intrinsecamente relacionada com a difusão do vapor o que condiciona a 

permeabilidade ao vapor das argamassas. 

 

No estudo que avalia a influência da quantidade de água no comportamento de 

argamassas monocamada (Fernandes et al., 2005), os autores verificaram que um aumento 

da quantidade de água de amassadura traduz-se num aumento da permeabilidade ao vapor 

de água de argamassas à base de cimento, areia e carbonato de cálcio (principal componente 

das rochas de calcário) devido ao aumento da porosidade aberta. 

 

Segundo Matias et al. (2008) no estudo sobre incorporação de residuos e particulas de 

tijolo em argamassas de cal para alvenaria antiga, verificaram que: i) no ensaio de 

permeabilidade ao vapor de água utilizando o método da tina húmida o valor do coeficiente de 

resistência à difusão ao vapor de água era superior considerando o ensaio durante um periodo 

de 60 dias versus o mesmo ensaio considerando um periodo de 30 dias, com exceção à 

argamassa que continha cimento; ii) as argamassas de cal aérea apresentam permeabilidade 
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ao vapor de água superior às argamassas de cimento; iii) a substituição do agregado areia por 

pó de tijolo ou mesmo residuos de tijolo com granulometria semelhante à areia apresentam 

permeabilidade ao vapor superior; iv) as argamassas que apresentam os valores de μ mínimos 

são aquelas que contém maior substituição do agregado areia por grãos de tijolo e pó de tijolo 

(μ = 9,90). 

 

Flores-Colen (2009) verificou que existe uma relação linear entre massa volúmica, 

porosidade aparente e permeabilidade ao vapor de água das argamassas isto é, argamassas 

com massa volúmica inferior apresentam maior porosidade aberta e um coeficiente de 

resistência à difusão do vapor de água menor. Desta forma, a autora refer que: i) argamassas 

com massa volúmica aparente  £ 1500 ± 134 kg/m3 correspondem a valores de μ £ 13 ± 3; ii) 

argamassas com valores de porosidade aberta ³ 21 ± 1% apresentam valores de μ £ 13 ± 1. 

 

Segundo Gadea et al. (2010) no estudo sobre argamassas leves de cimento com 

incorporação de espuma de poliuretano reciclado verificaram que a permeabilidade ao vapor 

de água aumentava à medida que a percentagem do agregado areia era substituido por 

espuma de poliuretano. Como resposta, os autores referem que a espuma de poliuretano 

apresenta poros de diâmetro considerável, em elevado número e ligados entre si o que se 

traduz numa elevada permeabilidade ao vapor de água nas argamassas. 

 

No estudo sobre incorporação de finos, provenientes de betão reciclado, como 

substituição do agregado areia em argamassas de cimento (Braga et al, 2012) os autores 

verificaram, com as mesmas quantidades de ligante, uma redução em 18% da  permeabilidade 

ao vapor de água em argamassas com incorporação de finos comparativamente à argamassa 

de referência. Silva et al. (2009) também verificaram uma redução de 20% da permeabilidade 

ao vapor de água com inclusão de 10% de finos cerâmicos em argmassas de cimento. 

 

Frade et al.(2012) no artigo sobre argamassas industriais com incorporação de cortiça 

apresentam uma argamassa de assentamento de alvenaria leve com propriedades térmicas 

melhoradas. Segundo os autores estas argamassas apresentam: coeficiente de resistência à 

difusão do vapor de água (μ = 7,8), condutibilidade térmica da argamassa (l= 0,125 W/m.ºC), 

massa volúmica aparente de 860 kg/m3, absorção de água por capilaridade = 0,1 kg/(m2.min0,5) 

e resistência á compressão = 3,5 N/mm2.  

 

Brás et al. (2014) no estudo do desempenho térmico versus avaliação de custos de 

argamassas com agregado à base de granulos de cortiça para correção de pontes térmicas 

verificaram que as argamassas à base de cimento são menos permeáveis ao vapor de água 

que as argamassas à base de cal hidráulica e que a permeabilidade ao vapor de água: i) 

apresenta uma redução de 22% em argamassas de cal hidráulica quando o agregado areia é 

substituido em 50% por granulado de cortiça; iii) apresenta uma redução de 33% em 
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argamassas de cal hidráulica quando o agregado areia é substituido em 70% por granulado 

de cortiça; iii) apresenta um aumento de 20% em argamassas de cimento quando o agregado 

de areia é substituido em 70% por granulado de cortiça.  

 

Moreira et al. (2014) realizaram um estudo de caracterização mecânica e higrotérmica de 

argamassas contendo granulos de cortiça. Desta forma, 3 dosagens de cimento foram 

realizadas incorporando granulos de cortiça por substituição de areia e ainda outras 3 

argamassas com as mesmas dosagens de cimento mas contendo areia como 100% do 

agregado. Os resultados dos valores de μ, mostraram que quanto menor são as dosagens de 

cimento melhor é o desempenho face à permeabilidade ao vapor de água e argamassas com 

grânulos de cortiça incorporados apresentaram melhor desempenho face às mesmas 

argamassas contendo 100% de areia.  

 

No artigo sobre a “resistência à água de argamassas com incorporação de agregados 

leves”, Soares et al. (2015) verificaram que a substituição de 20 a 30% do agregado areia por 

agregados leves conduziu a argamassas mais porosas, com maiores absorção de água por 

capilaridade e permeabilidade ao vapor de água. Segundo os resultados obtidos, a argamassa 

de aerogel foi a que apresentou melhor desempenho com valor de μ = 14, cumprindo o 

especificado na EN 998-1 relativamente a argamassas térmicas. Comparativamente, as 

restantes argamassas de areia, cortiça expandida e argila expandida apresentaram valores de 

μ iguais a 33, 28 e 27, respetivamente. 

 

Segundo Júlio et al. (2016), no artigo sobre a correlação da estrutura porosa e o 

desempenho de argamassas de revestimento com agregados leves, a utilização de agregados 

leves por substituição do agregado areia permitiu obter um comportamento térmico melhorado, 

com resistências mecânicas aceitáveis melhorando a permeabilidade ao vapor de água. Para 

os ensaios realizados foram consideradas argamassas de referência e argamassas com 

agregados leves, incluindo cimento ou mistura de cimento (50%) e cinzas volantes (50%). 

Desta forma, a mistura de agregados leves na formulação das argamassas permitiu 

compreender a importância de cada um dos agregados nas caracteristicas das argamassas. 

Relativamente à permeabilidade ao vapor de água, para as argamassas de referência foram 

obtidos valores de μ de 23 e 19, consoante a pasta de 100% cimento ou cimento e cinzas, 

respetivamente e, para os agregados leves valores entre 15 < μ < 20 e 14 < μ 16 segundo o 

mesmo critério da pasta ligante.  

2.5 Síntese	do	capítulo	

O desenvolvimento das argamassas de revestimento visa um papel importante no setor 

da construção na medida em que se pretende melhorar as condições de habitabilidade dos 

edifícios, tendo em conta uma utilização sustentável dos recursos. Deste modo, as 
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argamassas com desempenho térmico melhorado têm sido alvo de diversas investigações 

visto que, para além das funções principais de proteção das fachadas, estas permitem a 

melhoria do conforto térmico, reduzindo os consumos energéticos de 

aquecimento/arrefecimento, aliado, por vezes, a melhorias acústicas devido à utilização de 

agregados leves por substituição do agregado areia.  

Segundo a norma em vigor EN 998-1 (CEN, 2010b), entre outros parâmetros a ter em 

conta, as argamassas de revestimento devem possuir um coeficiente de resistência à difusão 

do vapor de água inferior a 15 para serem consideradas térmicas. A difusão do vapor de água 

rege-se pela Lei de Fick, onde dois ambientes com humidades relativas diferentes provocam uma 

transferência de humidade através do material até que se atinja um equilíbrio na concentração de 

vapor entre ambientes. A facilidade com que as transferências de humidade ocorrem está 

intrinsecamente relacionada com a estrutura porosa das argamassas, o que por sua vez relaciona-

se com a sua capacidade isolante.  
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3 Campanha	experimental	

3.1 Considerações	iniciais	

O procedimento experimental realizado visa avaliar a influência de adjuvantes, de 

agregados e da pasta cimentícia nas caraterísticas de argamassas cimentícias com agregados 

leves, nomeadamente no que se refere à permeabilidade ao vapor de água das mesmas. 

Desta forma, os ensaios realizados visam o disposto na EN 1015 que descreve os “métodos 

de ensaio de argamassas para alvenaria”, onde a parte 19 (NP EN 1015-19) visa a 

“determinação de permeabilidade ao vapor de água de argamassas de reboco endurecidas”.  

A valorização deste ensaio prende-se com a necessidade de avaliação do 

comportamento face à permeabilidade ao vapor de água das argamassas de reboco com 

agregados leves. Contudo, é importante verificar os benefícios que essas argamassas podem 

ter na sua aplicabilidade, quando classificadas como argamassas térmicas. Desta forma, 

procura-se responder aos requisitos da EN 998 (CEN, 2010b). 

Neste capítulo é feita uma descrição dos materiais a utilizar considerando os métodos 

utilizados para a sua seleção. De seguida, é descrito o processo de amassadura e realização 

dos provetes das argamassas previstas, bem como o ensaio realizado no estado fresco 

(ensaio de espalhamento). 

Após a preparação dos provetes e processo de cura dos mesmos, é descrito o ensaio de 

permeabilidade ao vapor de água, bem como o equipamento utilizado e a forma de obtenção 

dos resultados. 

3.2 Descrição	geral	do	plano	de	ensaios	

O procedimento laboratorial envolveu, primeiramente, a utilização de provetes de 

argamassas já produzidos no âmbito do projeto Nanorender de forma quadrangular e, depois, 

a realização do ensaio de permeabilidade ao vapor de forma a avaliar a influência de 

adjuvantes, nomeadamente tensioativos, resina e éter de celulose nos resultados destas 

características. Posteriormente, realizou-se ainda a produção de outros dois conjuntos de 

argamassas de forma a avaliar a influência do agregado e da pasta cimentícia. No primeiro 

caso, a variação do agregado deve-se à utilização de granulado de cortiça expandida, areia, 

argila expandida e aerogel e, no segundo caso, a variação da pasta cimentícia deve-se à 

utilização de cimento, cal aérea e cinzas volantes em diferentes quantidades.  

São apresentados os constituintes das argamassas submetidas ao ensaio de 

permeabilidade ao vapor de água: um provete por argamassa para os provetes já produzidos 

e quatro provetes por argamassa (dois de forma quadrangular e dois de forma circular).  

Toda a componente experimental foi realizada no Laboratório de Construção do Instituto 

Superior Técnico. 
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A campanha experimental visa a obtenção da permeabilidade ao vapor de água de cada 

argamassa, através da aplicação do método da tina seca e de acordo com a norma EN1015-

19 (CEN, 2008). O ensaio considera dois ambientes com diferentes humidades relativas e 

temperaturas controladas, que originam um fluxo de vapor através dos provetes devido ao 

gradiente de pressões instalado. Esse gradiente advém da menor humidade relativa criada 

pela sílica gel face à humidade relativa originada pela solução salina que obriga a passagem 

de vapor de água através dos provetes.  

Os resultados obtidos da transferência de vapor através dos provetes são quantificados 

pelo ganho de massa do conjunto, analisados em função do tempo (kg/s). O registo diário da 

massa do conjunto é realizado até estabilizar o fluxo sendo que, na primeira semana esse 

registo é bi-diário. De acordo com a norma “se se conseguir colocar três pontos numa linha 

reta as condições são consideráveis estáveis” e continuará a haver aumento de massa, mas 

o fluxo é menor e, como tal, a partir desse momento, não é representativo para a determinação 

do coeficiente de resistência à difusão do vapor. Posto isto, para cada argamassa foi 

determinado o ponto crítico para avaliar o término deste ensaio. 

3.3 Descrição	dos	produtos	ensaiados	

A campanha experimental divide-se em três partes de estudo: i) influência dos 

adjuvantes; ii) influência dos agregados; iii) influência da pasta cimentícia.  

A primeira parte corresponde à utilização de provetes de argamassas já existentes, de 

forma quadrada com 40mm de lado por 10mm de espessura, para a quantificação da 

permeabilidade ao vapor de água das formulações da Tabela 3.1 com dois provetes por 

argamassa. Como se pode observar, os ligantes e agregados utilizados, exceto em duas 

argamassas, mantêm-se constantes fazendo variar a percentagem de adjuvantes 

incorporados. Todas as argamassas produzidas contêm EC (0,075% ou 0,15% da massa de 

cimento) e TA (0,5%; 1,0%; 2,0% ou 3,0% da massa de cimento) sendo que apenas quatro 

argamassas contêm ainda a incorporação de R (2,0% ou 4,0% da massa de cimento). 

Cada acrónimo presente nas seguintes formulações é dado pelo seguinte: 

- CEM (32,5 ou 42,5) – Cimento CEM II B/L da classe 32,5N ou 42.5N; 

- C – Cal aérea; 

- A – Areia de mesquita tipo 1; 

- CV – Cinzas volantes; 

- AG – Aerogel de sílica; 

- GC – Granulado de cortiça expandida; 

- AE – Argila expandida; 

- P – Perlite; 

- EC – Éter de celulose (retentor de água); 

- TA – Tensioativos (introdutor de ar); 

- R – Resina em pó. 
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Sendo que a identificação sugerida classifica todas as argamassas com letra “I” pela 

conjunção dos vários agregados (aerogel de sílica, granulado de cortiça e argila expandidas) 

e em expoente a existência ou não de perlite pela letra “P” seguido a % de adjuvantes presente. 

Tabela	3.1	–	Constituintes	das	argamassas	para	avaliação	da	influência	de	adjuvantes	

LIGANTE (% 
em massa) AGREGADO (% em volume) 

ADJUV. (% da massa de 
CEM) 

ID. 

EC TA R 

50%CEM(42,5)+
40%C+10%CV 

60%AG+20%GC+15%AE+5%P 0,075 2,000  IP0,075EC2TA 

60%AG+20%GC+20%AE 

0,075 2,000 2,000 I0,075EC2TA 

0,150 2,000  I0,15EC2TA 

0,075 3,000  I0,075EC3TA 

0,150 3,000  I0,15EC3TA 

0,075 0,500  I0,075EC3TA 

0,075 0,500 2,000 I0,075EC0,5TA2R 

60%AG+20%GC+15%AE+5%P 0,075 0,500 2,000 IP0,075EC0,5TA2R 

60%AG+20%GC+20%AE 

0,150 0,500  I0,15EC0,5TA 

0,075 1,000  I0,075EC1TA 

0,150 1,000  I0,15EC1TA 

0,075 0,500 4,000 I0,075EC0,5TA4R 

 

Na fase seguinte, pretende-se estudar a influência do agregado e, como tal, foram 

produzidos em laboratório dois provetes reduzidos quadrangulares e dois provetes 

normalizados de forma circular por cada argamassa, com as composições descritas na Tabela 

3.2. Todas as argamassas são formuladas com cimento Portland CEM 32,5 e apresentam 

apenas um agregado na sua composição, sendo que a argamassa “A” é a única que não 

incorpora adjuvantes. A identificação sugerida contempla apenas a letra identificativa do 

agregado utilizado. 

Finalmente, a última produção de argamassas realizada tem o intuito de avaliar a 

influência da pasta. Como tal, foram produzidos dois provetes reduzidos quadrangulares e dois 

provetes normalizados, circulares, por unidade de argamassa. A Tabela 3.3 descreve os 

compostos utilizados. É de referir que a pasta incorpora sempre CEM 32,5 e CV ao passo que 

em duas argamassas ainda se introduziu C. Com a variação do ligante, apenas foi utilizado 

um agregado por argamassa (areia ou aerogel) e as argamassas de aerogel são as únicas 
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que incorporam adjuvantes na sua composição. A identificação contempla em primeiro lugar 

a letra i do agregado utilizado seguido da percentagem dos referidos ligantes em expoente. 

Tabela	3.2	–	Constituintes	das	argamassas	para	avaliação	da	influência	do	agregado	

LIGANTE (% em 
massa) 

AGREGADO (% 
em volume) 

ADJUV. (% 
massa de CEM) 

ADJUV. (% 
massa de AG) ID. 

EC TA 

100%CEM(32,5) 

100%A   A 

100%GC 0,075 0,05 GC 

100%AE 0,075 0,05 AE 

100%GC 0,075 0,5 AG 

 

Para a identificação dos vários provetes realizados optou-se por um sistema de 

identificação através de numeração e pontuação, por esta ordem, que pretendem fazer a 

distinção entre argamassas da mesma composição conforme a forma do provete. A pontuação 

existente “.” pretende diferenciar argamassas circulares das argamassas quadrangulares que 

não têm pontuação. Por outro lado, a numeração varia apenas entre “1” e “2” e pretende 

identificar o provete em causa visto existirem dois provetes de cada formato. Os provetes 

normalizados, preconizam uma espessura uniforme na ordem dos 20 mm e diâmetro de 160 

mm e os provetes reduzidos, de forma quadrangular, apresentam 40 mm de lado e espessura 

de 10mm como se pode ver na Figura 3.1. Desta forma foram analisados 24 provetes sobre a 

influência de adjuvantes, 16 provetes sobre a influência do agregado e 24 provetes sobre a 

influência da pasta ligante.  

Tabela	3.3	–	Constituintes	das	argamassas	para	avaliação	da	influência	do	ligante	

LIGANTE (% em massa) 
AGREGADO 

(% em 
volume) 

ADJUV. 
(% massa 
de CEM) 

ADJUV. 
(% massa 

de AG ID. 

EC TA 

80%CEM(32,5)+20%CV 

100%A - 

A80CEM20CV 

50%CEM(32,5)+50%CV A50CEM50CV 

50%CEM(32,5)+40%C+10%CV A50CEM40C10CV 

80%CEM(32,5)+20%CV 

100%AG 

0,075 0,5 AG80CEM20CV 

50%CEM(32,5)+50%CV 0,075 0,5 AG50CEM50CV 

50%CEM(32,5)+40%C+10%CV 0,075 0,5 AG50CEM40C10CV 
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Ao nível dos agregados, estes foram peneirados segundo EN 1015-1 (CEN, 1998) e 

utilizou-se a curva granulométrica designada “curva areia mesquita lavada” no caso da areia, 

a curva granulométrica da argila expandida e granulado de cortiça também próprias do 

material. Para o aerogel e granulado de cortiça expandida, devido ao reduzido tamanho e 

fragilidade do material utilizou-se diretamente na produção das argamassas sem prévia 

peneiração. Para os restantes constituintes, nomeadamente ligante e adjuvantes, estes foram 

pesados e adicionados à mistura conforme já indicado. 

 

Figura	3.1	–	Identificação	de	provetes	circulares	e	quadrangulares	

Após a mistura e realização do ensaio de espalhamento, os provetes foram colocados 

numa câmara de cura e envolvidos em sacos de plástico de forma a recriar um ambiente com 

uma humidade relativa de 95% aproximadamente. A desmoldagem dos provetes coincidia com 

o período aquando os provetes eram retirados dos sacos e permaneciam continuamente na 

camara de cura até completar vinte e oito dias.  

Finalmente, antes de se realizar o ensaio, os provetes foram colocados numa estufa a 

60ºC de forma a retirar a humidade existente no seu interior e arrefecidos dentro de recipientes 

com sílica gel para não absorverem humidade do ar. 

3.3.1 Agregados	leves	e	areia	

A curva granulométrica característica adotada para os agregados de argila expandida e 

granulado de cortiça correspondem a frações granulométricas entre 0,5 e 1 mm e 1 e 2 mm, 

designada por “curva 2” (Tabela 3.5). Antes da peneiração do material, os agregados de argila 

expandida foram colocados numa estufa a 100ºC com intuito de retirar a humidade existente 

no material. Para os agregados aerogel, e perlite foi utilizado o agregado que veio do fabricante 

na sua totalidade sem necessidade de peneiração, já que o tamanho dos grânulos do material 
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é bastante similar, no intervalo de 0,5 a 2 mm. Para os agregados leves utilizados, o ensaio 

de baridade compreende os valores enunciados na Tabela 3.4. 

Tabela	3.4	–	Baridade	média	dos	agregados	utilizados	na	campanha	experimental	(Afonso,	2015)	

Agregados Baridade média (kg/m3) 

Areia 1334,42 

Granulado de cortiça expandida 51,94 

Argila expandida 431,31 

Aerogel hidrofóbico comercial 62,78 

 

Para obter uma boa formulação das quatro argamassas com areia como único 

agregado, foram utilizadas seis frações granulométricas pertencentes à curva granulométrica 

de nome “areia lavada 0/2 de mesquita” com dimensões a variar entre 0 e 2 mm nas 

proporções, representadas na Tabela 3.5.  

Tabela	3.5	–	Distribuição	granulométrica	das	frações	utilizadas	(%	em	volume)	

 Distribuição granulométrica  

<0,063 
mm 

<0,063-
0,125 mm 

0,125-0,25 
mm 

0,25-0,5 
mm 

0,5-1 mm 1-2 mm 

“Areia lavada 0/2 
de Mesquita” 

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

“Curva 2” - - - - 17,75 82,25 

 

3.3.2 Pasta	cimentícia	

Todas as argamassas realizadas incluem cimento na sua composição. As que 

pretendem avaliar a influência de adjuvantes incluem cimento Portland do tipo CEM II B/L da 

classe 42,5N e as restantes argamassas incluem cimento Portland do tipo II B/L da classe 

32,5N. Em algumas argamassas, a pasta cimentícia conta com a incorporação de cal e cinzas 

volantes como enunciado nas Tabela 3.1 e Tabela 3.3. 

3.3.3 Adjuvantes	

Em relação à utilização de adjuvantes, encontra-se nas Tabela 3.1Tabela 3.3, em 

proporção, as quantidades utilizadas sendo que todos em eles estavam sob a forma de pó. O 

adjuvante tensioativo (TA) utilizado tem função de introduzir ar na mistura e facilitar a mistura 
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do aerogel com a água. O adjuvante éter de celulose (EC) retarda as reações de presa e 

endurecimento uma vez que é um adjuvante retentor de água (fase aquosa torna-se mais 

espessa) e todo o processo é mais lento (Eden et al., 1986). As reações de hidratação dos 

compostos são mais completas. A resina em pó (R) pretende melhorar a coesão das 

argamassas. 

3.4 Produção	das	argamassas	

Foram utilizados vários utensílios e equipamentos durante a produção como balança, 

recipientes para pesagem dos constituintes, colher de pedreiro, espátula, utensílios de 

compactação, utensílios de espalhamento e os respetivos moldes. 

Para o estudo da influência do agregado, foram produzidas quatro argamassas com 

cimento como único ligante, fazendo alternar o agregado, na sua totalidade, entre areia, 

granulado de cortiça expandida, argila expandida e aerogel. Por outro lado, para estudo da 

influência da pasta cimentícia, foram produzidas argamassas de areia e aerogel (na 

quantidade de três argamassas por agregado) com cimento como principal ligante, fazendo 

variar a sua dosagem com incorporação de cinzas volantes e cal aérea.  

Na realização das argamassas de areia e aerogel a relação A/L nem sempre era 

conhecida e a sua produção baseou-se num processo de tentativa e erro de forma a cumprir 

os requisitos de consistência dados pelo ensaio de espalhamento segundo a norma EN 1015-

3 (CEN, 1999). Contudo, o processo mais moroso prendeu-se com a produção de argamassas 

de aerogel que foi sendo aprimorada. As quantidades de água introduzidas, os tempos e forma 

da mistura foram alteradas de forma a tornar possível a realização das mesmas argamassas 

mais estáveis e previsíveis ao nível do produto final. O fator escala foi sempre tido em conta, 

na medida em que a produção de doses pequenas dificultava a ligação entre o agregado e a 

pasta cimentícia. Desta forma, algumas argamassas produzidas foram repetidas pois o 

produto final nem sempre era o desejado como exemplifica a Figura 3.2, onde se pode 

observar a existência de bolhas de ar. 

A produção de argamassas de areia doseadas em laboratório teve por base a NP EN 

196-1 (IPQ, 2006), tendo esta sido adaptada segundo o método utilizado no projeto da 

seguinte forma: 

• Determinação, em massa, das quantidades de agregado, de ligante e da água 

separadamente; 

• Humedecimento do recipiente de mistura; 

• Introdução de 80% do volume de água dentro do recipiente; 

• Introdução dos agregados, ligantes e adjuvantes; 

• Mistura mecânica lenta durante um minuto; 

• Raspagem do material não misturado e homogeneização com colher de 

pedreiro da argamassa; 
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• Introdução da restante quantidade de água e novamente mistura mecânica 

durante um minuto; 

 

Figura	3.2	–	Produção	de	argamassa	com	aerogel	

Para as argamassas de aerogel foi adotado um método um pouco diferente que se 

refere a seguir: 

• Determinação, em massa, das quantidades de agregado, de ligante, de 

adjuvante e da água separadamente; 

• Humedecimento do recipiente de mistura; 

• Introdução da água dentro do recipiente;  

• mistura manual dentro de saco plástico dos agregados, ligantes e adjuvantes; 

• Introdução dos restantes componentes dentro do recipiente  

• Mistura mecânica com controlo dos tempos da seguinte forma: 15 segundos 

ligado, 60 segundos parado e 45 segundos novamente em funcionamento; 

Este sistema de mistura mecânica possibilitou a ligação do agregado de aerogel com a 

água já que, seguindo o processo de mistura semelhante ao utilizado com a areia, apenas os 

adjuvantes e ligante reagiam com a água, ficando o agregado de aerogel suspenso no topo da 

mistura. 

3.4.1 Ensaio	de	consistência	por	espalhamento		

Após a realização das amassaduras, ainda no estado fresco, procede-se ao ensaio de 

espalhamento para avaliar a consistência das argamassas segundo a norma EN 1015-3 (CEN, 

1999). Este ensaio permite avaliar se a quantidade de água presente é a mais correta de forma 

a obter uma boa fluidez da argamassa. O ensaio preconiza a medição do diâmetro médio da 

argamassa na mesa de espalhamento após a aplicação de 15 choques verticais. Quanto mais 



41 

fluida for a argamassa maior o valor do diâmetro que esta encerra. Como tal, para argamassas 

tradicionais de areia, o diâmetro médio de espalhamento ideal situa-se entre 165 e 185 mm. 

Já para argamassas à base de aerogel esse diâmetro reduz-se para valores entre 130 e 150 

mm. 

Segundo a norma EN 1015-3 (CEN, 1999) e logo após a amassadura terminada, o 

ensaio de consistência por espalhamento é determinado segundo os seguintes passos: 

• Humedecimento do interior do molde troncocónico, da mesa de espalhamento 

e do pilão de compactação; 

• Alinhamento do molde com o centro da mesa de compactação; 

• Introdução da argamassa em duas camadas, com compactação através de 

20 pancadas utilizando um pilão após cada camada colocada; 

• Rasar a superfície de forma a retirar o excesso de argamassa, limpando os 

detritos que possam cair na mesa de espalhamento; 

• Remoção do molde na vertical e após 15 segundos aplicação de 15 pancadas, 

na razão de 1 pancada por segundo, de forma a que a argamassa se espalhe 

pela mesa; 

• Medição do diâmetro de espalhamento em duas direções perpendiculares; 

 

Após a realização do ensaio, com os dois valores obtidos calcula-se a média dos 

diâmetros com recurso a craveira e verifica-se se a argamassa tem a consistência desejada. 

Se os valores estiverem dentro dos padrões definidos procede-se à colocação nos moldes. 

Caso contrário, se a argamassa apresentar valores superiores de diâmetro médio (demasiado 

fluida) é necessário voltar a repetir a sua produção com uma relação A/C inferior e vice-versa. 

Os valores do espalhamento (mm) consideram a massa volúmica (kg/m3) das argamassas 

como especificado na Tabela 3.6. É de referir que o ensaio de espalhamento apenas foi 

realizado para as argamassas das quais a relação A/C era desconhecida, com as seguintes 

identificações: “A”; “AG”; “A80CEM20CV”; “A50CEM50CV”; “A50CEM40C10CV”; “AG80CEM20CV”; 

“AG50CEM50CV”; “AG50CEM40C10CV”. 

Tabela	3.6	–	Espalhamento	segundo	a	norma	EN	1015-2	(CEN,	1998)	

Massa volúmica (kg/m3) Espalhamento (mm) 

> 1200 175 ± 10 

> 600 a < 1200 160 ± 10 

> 600 a < 300 140 ± 10 

< 300 120 ± 10 

 

Contudo, estes limites são difíceis de seguir para as argamassas com adjuvantes na 

sua composição. Segundo Veiga (1998), os introdutores de ar em quantidades excessivas 
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podem conduzir a um aumento do espalhamento e redução da massa volúmica. Desta forma, 

para argamassas com a mesma relação A/L, a que contém adjuvantes como os utilizados na 

campanha experimental é mais fluida do que uma argamassa que não contém adjuvantes. 

3.4.2 Colocação	nos	moldes	

Posteriormente à realização do ensaio de espalhamento, a argamassa é de novo 

misturada com recurso a colher de pedreiro de forma a homogeneizar a parcela que foi 

ensaiada com a restante argamassa. Desta forma, e de acordo com a norma NP EN 196-1 

(IPQ, 2006) para a realização dos provetes, segue-se o seguinte procedimento: 

 

• Os moldes são previamente limpos e pincelados com óleo descofrante; 

• Colocação de uma primeira camada de argamassa em todos os moldes (tanto 

quadrangulares como circulares) de forma a corresponder a metade da 

capacidade do respetivo molde; 

• Compactação dessa porção de argamassa, através de um pilão de 12 mm de 

diâmetro, com 25 pancadas; 

• Colocação da segunda camada de argamassa de forma a preencher um 

pouco mais que a totalidade do molde; 

• Compactação de igual forma seguindo o procedimento detalhado 

anteriormente; 

•  Alisamento da superfície e remoção do excesso de argamassa recorrendo a 

colher de pedreiro; 

• Colocação dos moldes em saco selado dentro da câmara de cura húmida. 

 

Figura	3.3	–	Colocação	dos	moldes	dentro	de	sacos	plásticos	(cura	húmida)	
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Desta forma, os moldes depois de serem preenchidos são colocados na câmara de cura 

seca dentro de sacos de plástico selados Figura 3.3. Este procedimento é realizado com o 

propósito de se criarem condições de cura húmida favoráveis às reações de hidratação dos 

compostos presentes na argamassa durante os primeiros dias.  

Segundo a Tabela 3.7, e de acordo com a composição das argamassas segundo o 4º 

ponto da norma NP EN 1015-9 (CEN, 2008), as argamassas produzidas estão sujeitas a 

condições de 20 ºC ± 2 ºC e 95 % ± 5% de HR durante dois dias, sendo que os restantes dias, 

até completarem os 28 dias de cura total, são retiradas dos sacos plásticos e sujeitas às 

condições de cura seca (20 ºC ± 2 ºC e 50 % ± 5% de HR). Completos 7 dias, as argamassas 

são retiradas do molde continuando no processo de cura antes descrito. 

Tabela	3.7	–	Armazenamento	e	condições	de	cura	dos	provetes	(CEN,	2008)	

Tipo de argamassa 

Tempo de armazenamento (dias) 

Condições de cura 

20 ºC ± 2 ºC e 95 
% ± 5% de HR 

20 ºC ± 2 ºC e 50 
% ± 5% de HR 

Argamassa estabilizada 5 23 

Argamassa de cal aérea 5 23 

Argamassas de cal aérea/ cimento, cuja massa de 
cimento não exceda 50% do total de ligantes 

5 23 

Argamassas de cimento e outras de cal 
aérea/cimento, cuja massa de cal aérea não exceda 
50% do total de ligantes 

2 26 

Argamassas com outros ligantes hidráulicos 2 26 

 

3.5 Ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	

3.5.1 Descrição	do	ensaio	

Após o período de cura de 28 dias em câmara seca, os provetes são preparados de 

forma a serem ensaiados. Para tal, é necessário a aplicação, através de um pincel, de uma 

tinta bi-componente impermeável ao longo do perímetro dos provetes, de modo a manter o 

fluxo de vapor constante através do material em análise. Após a secagem da tinta bi-

componente, os provetes são colocados na estufa a 60º graus até a ficaram secos. Após 

arrefecerem em sílica gel, estes são colocados nos moldes correspondentes e isolados com 

mastique de forma a que o fluxo de vapor seja mais controlado possível através do provete 

(Figura 3.4). 
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Figura	3.4	–	Tinta	bi-componente	e	mastique	para	isolamento	dos	provetes	

O método utilizado neste ensaio é o da tina seca e, como tal, foi utilizada sílica gel 

(previamente aquecida em estufa a 100 ºC de forma a retirar toda a humidade) no interior das 

tinas de teste (entre 30gr e 30,5gr para provetes reduzidos) com aproximadamente 1.5% de 

humidade e temperaturas médias de 23 ºC. Dentro da caixa principal (Figura 3.5), existe uma 

solução de cloreto de sódio (NaCl) que garante uma humidade relativa média de 71,5% e uma 

temperatura de 21,7 ºC (valores exemplificativos medidos durante um ensaio com 

termohigrómetro). Segundo a EN 1015-19 (CEN, 2008) e considerando o método da tina seca, 

a solução a utilizar dentro do copo seria cloreto de lítio, com HR @ 12,4% à temperatura de 20 

ºC e, fora do copo um ambiente com HR de 50% ± 5% e temperatura de 20ºC ± 2ºC recriado 

em estufa. Apesar da diferença relativa às condições higrotérmicas existentes, o processo de 

difusão do vapor realiza-se da mesma forma apenas com (DP) diferente tal como utilizado por 

(Borges, 2015). Devido ao número de provetes ensaiados as pesagens foram realizadas com 

duas caixas principais de cada vez (“caixa 1” e “caixa 2”). Cada caixa comporta o seu próprio 

ambiente higrotérmico e a sua fase (horas) de ensaio. Dentro de cada caixa principal existem 

dois “provetes teste”, denominado provete “vidro” e provete “tampa”. O conjunto “vidro” é 

composto da mesma forma que um conjunto que contém um provete, mas no seu lugar tem 

um pedaço de vidro. Este “conjunto teste” pretende avaliar a capacidade de isolamento do 

mastique que envolve os provetes e a capacidade de isolamento da tampa. Já o conjunto 

“tampa” apenas é composto pela caixa pequena, sílica no interior e uma tampa fixa no seu 

topo sem qualquer abertura. Este “conjunto teste” pretende avaliar a capacidade de isolamento 

da tampa. 

Depois do equipamento montado é importante garantir que a caixa principal nunca é 

aberta exceto pelos orifícios existentes para se proceder à pesagem do conjunto e medições 

higrotérmicas. Como foi descrito, o ensaio a realizar prende-se com o registo diário da massa 

de cada conjunto (tina, sílica gel, provete e mastique) bem como das condições higrotérmicas 

do ambiente em causa. Para os provetes quadrangulares, este ensaio é realizado recorrendo 

à caixa principal que contém no seu interior pequenas caixas onde estão os provetes como se 
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pode observar na Figura 3.5. Contudo, para os provetes circulares, devido ao elevado número 

e tamanho consideravelmente maior que os anteriores, o ensaio é realizado na câmara de 

cura seca do laboratório de construção através de pesagens em balança com precisão de 

0,01gr. Em termos da preparação do conjunto analisado, a tina tem a forma de um disco sendo 

preenchida no interior com sílica gel. O provete circular depois é colocado no seu topo a uma 

distância de pelo menos 1 cm da sílica gel e isolado com mastique da mesma forma que os 

provetes quadrangulares estando pronto para ser colocado dentro da camara de cura.  

 

   
Figura	3.5	–	Medição	da	massa	de	sílica	gel	(esquerda);	tinas	com	sílica	gel	no	interior	(centro);	medição	da	massa	

dos	provetes	com	balança	0,0001gr	de	precisão	(direita)
	

Terminadas as medições, os conjuntos são desmanchados, retirando o mastique 

envolvente do provete bem como a sílica gel presente dentro das tinas (Figura 3.6). Os 

provetes são agrupados e guardados para futuras observações bem como a sílica.  

 

Figura	3.6	–	Desmontagem	de	um	provete	circular		
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Na mesma figura pode-se ainda ver que, devido ao elevado poder de adesão do 

mastique e a fraca resistência das argamassas de agregados leves (a argamassa em causa 

tinha como agregado aerogel), no momento de desmontagem o mastique arranca a camada 

exterior do provete que contem a tinta bi-componente inutilizando o provete. Este problema 

ocorreu em 60% das argamassas de agregados leves, sendo que as argamassas de referência 

não sofreram esse problema. 

3.5.2 Equipamento	

• Câmara climatizada com condições ambientes controladas (temperatura de 20 ºC ± 

2 ºC e humidade relativa de 50% ±2%); 

• Tinas para provetes normalizados e provetes reduzidos; 

• Tinta bi-componente ou outro material impermeável; 

• Pincel para aplicação da tinta; 

• Mastique para adesão do provete à tina; 

• Solução saturada de cloreto de Sódio (NaCl) para garantir humidade de 71,5%; 

• Sílica gel para garantir humidade relativa próximo de 0%; 

• Balança com precisão 0,01g para provetes normalizados e 0,0001g para provetes 

reduzidos; 

• Caixa grande com sistema de rolamento para não molhar as tinas com solução; 

• Apoio plástico para tinas; 

• Estrutura artesanal para colocação da balança e permitir medição da massa das tinas. 

3.5.3 Obtenção	de	resultados	-	EN	1015-19	(CEN,	2008)	

Após o término do ensaio, através de ferramentas do Microsoft Excel, é construído um 

gráfico que relaciona o aumento de massa por unidade de tempo (kg/s) de cada conjunto. Por 

outras palavras, a partir do gráfico determina-se o fluxo de vapor de água através da 

argamassa. Para proceder à análise gráfica é calculado o valor do declive da regressão linear 

que o aproxima. Por sua vez, reúne-se as condições necessárias para calcular a permeância 

Λ  de cada provete da seguinte forma (equação ( 3.1)): 

Λ =
X

Y×Z) (3.1)	

Onde: 

• Λ – Permeância ao vapor de água [kg/(s.m2.Pa)] 

• m – Declive da regressão linear que traduz fluxo de vapor de água (Kg/s) 

• A – Área contacto do provete (m2) 

• Z) – Diferença entre a pressão de vapor exterior e interior (Pa) 
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O valor da diferença de pressão (Δp) é calculado através de um gráfico psicométrico 

que relaciona a pressão de vapor exercida com a respetiva humidade relativa e temperatura 

existentes em cada ambiente. Contudo, para melhor aproximação dos valores de pressão, foi 

utilizado um programa automático de cálculo [W6]. Os valores de pressão de vapor são obtidos 

em bar e/ou mmHg (neste caso foi mmHg) que posteriormente são convertidos para Pa. É de 

referir que o valor de temperatura e humidade relativa exterior são uma média de todos os 

valores medidos aquando de cada pesagem realizada, ao passo que, o valor de humidade 

relativa e temperatura no interior dos conjuntos é uma aproximação, considerada constante ao 

longo do tempo (apesar de existir sempre algum erro associado porque a tampa que isola a 

caixa não é totalmente estanque) dado através do valor inicial medido nas tinas com sílica gel. 

Todos os valores obtidos estão apresentados em anexo para as argamassas em análise 

O calculo da permeabilidade ao vapor de água (Wvp) de cada argamassa é obtido pelo 

valor médio da permeância ao vapor de água Λ , multiplicando este valor pela espessura 

média dos provetes como descrito na seguinte equação ( 3.2): 

*#[ = Λ. \ (3.2)	

Onde: 

• t – Espessura média do provete (m) 

• Wvp – Permeabilidade ao vapor de água do material [kg/(s.m.Pa)] 

 

Finalmente, o valor da permeabilidade ao vapor de água (Wvp) permite obter o 

coeficiente de resistência à difusão do vapor de água (μ) que é o parâmetro adimensional 

característico de cada argamassa. Este coeficiente relaciona o coeficiente de permeabilidade 

ao vapor de água do ar (Wvpar) e o coeficiente de permeabilidade ao vapor de água do material 

(Wvp) e é dado a partir da seguinte equação ( 3.3): 

W =
*])TU	
*#[

 (3.3)	

Onde:  

• Wvpar – tem um valor aproximado de 1,95×10abc [Kg/(s.m.Pa)] 

 

Por outras palavras, o coeficiente de resistência à difusão do vapor indica quantas vezes 

a resistência à difusão do material é maior do que a de uma camada de ar em repouso de igual 

espessura e sujeito às mesmas condições (Oliveira, 1996), sendo assim um parâmetro de fácil 

comparação entre argamassas. 
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3.6 Síntese	do	capitulo	

A campanha experimental envolveu a produção de dez formulações de argamassas 

diferentes, onde foram realizados num total de quarenta provetes que se encontram descritos 

nas tabelas 3.2 e 3.3. O número total de provetes representa duas unidades de provetes 

normalizados em forma de disco com 160mm de diâmetro e 20mm de altura e duas unidades 

de provetes reduzidos quadrangulares de dimensões 40x40x10mm. 

No estado fresco, o ensaio de consistência por espalhamento foi na maioria das 

argamassas para obter um valor considerável aceitável da relação A/L, uma vez que 

continham adjuvantes.  

Após a fase de produção os provetes foram curados durante 28 dias, tendo sido 

realizado posteriormente o ensaio de permeabilidade ao vapor de água. Neste ensaio foram 

analisadas as 10 formulações citadas e ainda as 12 formulações compostas por provetes 

reduzidos quadrangulares, na razão de um provete por argamassa. 

No capitulo seguinte são avaliados os resultados de permeabilidade ao vapor de água 

das argamassas segundo os constituintes presentes na mistura e ainda, analisados os fatores 

de influência do procedimento experimental realizado. 
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4 Análise	de	resultados	

4.1 Considerações	iniciais	

No presente capitulo, são apresentados os parâmetros influenciadores de influência do 

ensaio de permeabilidade ao vapor de água. Seguidamente, são analisadas argamassas de 

desempenho térmico melhorado no que respeita ao coeficiente de resistência à difusão do 

vapor de água das mesmas segundo os adjuvantes, agregados e pasta presentes na sua 

constituição. 

Em todos os casos, sempre que possível é feita uma comparação com os resultados 

obtidos por outros autores.  

4.2 Análise	das	argamassas	no	estado	endurecido	

A quantificação da permeabilidade ao vapor de água das argamassas presentes nesta 

dissertação foi realizada considerando três grupos de argamassas. O primeiro grupo visa 

argamassas com a mesma formulação ao nível de agregados e pasta, mas variação 

percentual de adjuvantes como éter de celulose, tensioativos e resina em pó. O segundo grupo 

mantém constante a dosagem de pasta cimentícia, mas varia o agregado entre areia, 

granulado de cortiça expandida, argila expandida e aerogel sendo que este último contém 

adjuvantes. Finalmente, o último grupo com intuito de avaliar a pasta ligante, apresenta um 

único agregado (areia ou aerogel) onde a quantidade de cimento, cinzas volantes e cal variam. 

4.2.1 Tempo	de	ensaio	decorrido		

A norma NP EN 1015-19 (2008) especifica o método de ensaio para a determinação da 

permeabilidade ao vapor de água de argamassas de reboco endurecidas. Como foi enunciado, 

o ensaio é realizado pela quantificação do aumento de massa do conjunto em função do tempo 

utilizando o método da tina seca. 

Na Tabela 4.1 estão exemplificados valores de µ consoante o tempo de ensaio decorrido 

para algumas argamassas da campanha experimental. Verificou-se que o aumento do tempo 

de ensaio produz valores superiores de µ, uma vez que o declive da reta, que aproxima a curva 

de aumento de massa em função do tempo, é inferior. Conclusões semelhantes foram 

observadas para todas as argamassas, uma vez que a curva que relaciona o aumento de 

massa em função do tempo tem o mesmo andamento em todas as argamassas. 

Desta forma, constatou-se que o coeficiente de resistência à difusão do vapor é 

influenciado, sobretudo, pelo declive (kg/s) da reta que relaciona o aumento de massa em 

função do tempo decorrido. O aumento de massa do conjunto é mais significativo nos primeiros 

dias de ensaio do que nos últimos, pois as condições higrotérmicas apresentadas pelos 
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ambientes fronteira do provete são bastante díspares e tendem-se a aproximar rapidamente 

no inicio. Contudo, essa velocidade diminui à medida que as condições entre ambientes se 

tendem a igualar. Segundo a referida norma (CEN, 2008), o período de ensaio ocorre enquanto 

a quantidade de vapor de água que passa pelo provete por unidade de tempo seja estável, ou 

seja, a fluxo constante.  

 

Tabela	4.1	–	Valores	de	µ	consoante	o	tempo	de	ensaio	decorrido	para	as	argamassas	“I0,15EC1TA”,	“I0,075EC1TA”,	

“GC.”,	“AG.80CEM20CV”	e	“A50CEM40C10CV	

Argamassas 
Valor médio 

de µ 

Tempo de 
ensaio 

decorrido (h) 

I0,15EC1TA 

(provete quadrangular) 

13,12 71,0 

15,10 167,4 

21,96 479,0 

I0,075EC3TA 

(provete quadrangular) 

12,35 70,6 

14,98 167,4 

21,26 478,6 

GC.  
(provetes circulares) 

11,32 52,5 

13,86 99,4 

16,77 166,1 

AG.80CEM20CV  
(provetes circulares) 

8,32 46,5 

11,22 96,9 

12,87 140,7 

A50CEM40C10CV  
(provetes 

quadrangulares) 

19,60 47,4 

20,66 92,8 

21,77 141,6 

 

A consideração do tempo de ensaio deve ser ajustada consoante a argamassa em 

análise uma vez que o declive altera. Segundo Matias et al. (2008), num estudo de argamassas 

com incorporação de residuos de tijolo e entulho de obra, o valor de µ foi superior para o ensaio 

a 60 dias face a 30 dias em todas as argamassas analisadas com excepção de uma única 

argamassa. Na análise de Júlio et al. (2016) em argamassas de revestimento com agregados 

leves semelhantes às da campanha experimental, os autores definiram um tempo de ensaio 

para a permeabilidade ao vapor de água com duração de 100h. Alguns fabricantes defendem 

que o ensaio deve ter aproximadamente a duração de uma semana (168 horas). Segundo a 

autora Flores-Colen (2009), numa campanha experimental realizada onde o término do ensaio 

deu-se após decorridas 187,15h para argamassas de cal aérea e ligante aéreo e 98,75h para 

argamassas à base de cimento, tomar-se-á como referência, para primeira análise, um 

intervalo de tempo semelhante.  
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Desta forma, o período de ensaio foi ajustado com uma relação linear (R2) próxima de 

1, o que se traduz num fluxo constante dentro do intervalo de tempo analisado. Tendo em 

conta que os provetes não foram ensaiados simultaneamente e o ensaio tem por base a 

realização de uma análise comparativa entre argamassas, admitiu-se um tempo final de 

referência entre 141h e 168h, como se pode observar. 

4.2.2 Influência	das	condições	higrotérmicas	e	equipamento	utilizado	

Segundo os registos diários do ganho de massa em função do tempo dos provetes 

(Anexos A1 e A2) pode-se observar que a temperatura e humidade relativa apresentavam 

valores diferentes, consoante a hora do dia e época do ano em que as medições foram 

realizadas.  

O ensaio dos provetes circulares (Figura 4.2), visto ser realizado dentro da câmara de 

cura seca, em todos os casos não apresentou condições higrotérmicas tão estáveis como o 

ensaio dos provetes quadrangulares (Figura 4.1), em que as caixas principais onde se 

realizavam os ensaios nunca eram abertas exceto pelos pequenos orifícios de medição. Por 

sua vez, a câmara de cura seca, onde foram testados os provetes circulares, não é de 

utilização exclusiva deste estudo e proporciona um ambiente menos estável. Apesar das 

variáveis anteriormente citadas, os provetes circulares pelo seu maior volume (aprox. 402,2 

cm3) são menos sensíveis do que os provetes quadrangulares (16 cm3). 

 

 

Figura	4.1	–	Condições	higrotérmicas	de	provetes	quadrangulares	

Desta forma, para determinar as condições higrotérmicas de cada ensaio, foi 

determinada uma média de todas as medições, tanto de temperatura como humidade relativa. 

Durante o ensaio com provetes quadrangulares, foram controladas as condições higrotérmicas 

do sistema de tinas através do provete teste “vidro” e provete teste “tampa” visto serem 

materiais praticamente estanques.  



52 

	

Figura	4.2	–	Condições	higrotérmicas	de	provetes	circulares	

Pela análise dos vários gráficos que relacionam o ganho de massa em função do tempo 

para os provetes teste conclui-se que: 

• Os gráficos para os dois provetes teste apresentam aproximadamente o mesmo 

andamento; 

• O declive das retas que relacionam o ganho de massa em função do tempo para 

os provetes teste é muito inferior ao obtido pelos declives das retas das várias 

argamassas e um valor de R2 elevado; 

• O provete teste “tampa” apresenta sempre valores superiores de µ 

relativamente ao provete teste “vidro” (verificado pelo declive inferior da reta) o 

que indica que o mastique, na realidade, não é totalmente estanque ou a 

fronteira entre mastique e provete não isola na sua totalidade, não sendo, 

porém, valores muito dispares para serem considerados no ensaio; 

• Valores de µ bastante elevados (entre 300 a 600), considerando assim 

permeabilidade ao vapor de água muito reduzida e o sistema praticamente 

estanque. 

 

Desta forma, as conclusões observadas para os provetes teste indicam que a montagem 

do ensaio foi realizada com sucesso, não influenciando a obtenção de resultados do 

coeficiente de resistência à difusão do vapor de água para as argamassas. 

Para provetes circulares não é garantido que o ambiente seja tão estável como 

desejado. Contudo, pelo grande volume dos provetes, esse ponto é atenuado uma vez que os 

resultados da permeabilidade ao vapor são aproximados aos valores reais obtidos por outros 

autores.  
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4.2.3 Influência	da	face	do	provete	em	contato	com	molde	

Na realização dos provetes das argamassas ainda em estado fresco, a face que fica 

voltada para baixo em contato com o molde, carece de alguma compactação e alisamento 

comparativamente à superfície que fica voltada para cima. Depois dos provetes retirados do 

molde e terminado o processo de cura, verificou-se que a superfície que fica em contato com 

o molde é mais porosa do que a superfície que fica voltada para cima. Pretende-se assim, 

avaliar se os valores obtidos durante o ensaio são influenciados pela face que é colocada em 

contato com o ambiente exterior.  

Das seis argamassas analisadas segundo este propósito, duas em provetes 

quadrangulares e quatro em provetes circulares, apenas em três delas existe relação direta 

entre a face mais lisa do provete (sem existência dos poros que se formam em contato com o 

molde) fornecer valores superiores do coeficiente de resistência à difusão do vapor como se 

pode observar pela Tabela 4.2. Como tal, a face do provete em contato com o ambiente 

exterior não é diretamente relacionável com o valor do coeficiente de resistência à difusão do 

vapor das argamassas, sendo este um parâmetro sem influência. 

Tabela	4.2	–	Relação	entre	face	do	provete	em	contato	com	ambiente	exterior	e	valor	de	µ	

Provetes circulares 

ID. Face voltada para cima µ 

A1.  22,21 

A2. ¯ 20,67 

AE1.  17,31 

AE2. ¯ 15,60 

GC1. ¯ 17,00 

GC2.  16,53 

AG50CEM50CV
1. ¯ 13,98 

AG50CEM50CV
2.  13,22 

Provetes quadrangulares 

AE1 ¯ 29,45 

AE2  32,09 

GC1  28,25 

GC2 ¯ 31,25 
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4.2.4 Influência	da	massa	volúmica	

A norma EN 1745 (CEN, 2005) especifica “métodos para determinação de valores 

térmicos de cálculo para alvenarias e elementos de alvenaria”. Segundo o quadro A.12 da 

referida norma, as argamassas compreendem intervalos de valores para µ consoante a sua 

massa volúmica. É apresentado um intervalo de µ entre 5 e 20 para argamassas com massa 

volúmica igual ou inferior a 1500 kg/m3 e intervalo de valores de µ entre 15 e 35 para 

argamassas com massa volúmica seca igual ou superior a 1600 kg/m3.  

Analisando a Tabela 4.3 onde são apresentadas todas as argamassas formuladas 

segundo a sua massa volúmica, observa-se que aproximadamente todos os valores de µ se 

inserem dentro do intervalo descrito na referida norma tanto para provetes circulares como 

provetes quadrangulares. Contudo, para as argamassas de argila expandida (“AE”) e 

granulado de cortiça (“GC”) sob a forma de provetes quadrangulares, os valores de µ obtidos 

de 30,77 e 29,75, respetivamente não se inserem no suposto intervalo (valores máximos 

inferiores a 20). Segundo a massa volúmica, a respetiva norma limita o coeficiente de 

condutibilidade térmica bem como o coeficiente de resistência à difusão do vapor de água uma 

vez que estas propriedades estão relacionadas tal como foi referido, segundo a EN 998, para 

as argamassas com desempenho térmico melhorado.  

Existem ainda duas argamassas de areia que também não se inserem no intervalo, 

apesar dos valores estarem próximos do limite máximo do intervalo de µ. Por outro lado, é 

importante referir que todas as argamassas de agregados leves analisadas exceto os dois 

casos anteriormente referidos, apresentam boa permeabilidade ao vapor de água devido ao 

baixo valor de µ. Desta forma, a massa volúmica torna-se um bom indicador de desempenho 

térmico melhorado uma vez que as argamassas devem apresentar valores de µ inferior a 15. 

Em todas as argamassas, sem exceção, verifica-se que a massa volúmica dos provetes 

quadrangulares é superior à massa volúmica dos provetes circulares como foi enunciado 

(Figura 4.3). Para as argamassas de areia (“A”, “A80CEM20CV”, “A50CEM50CV” e “A50CEM40C10CV”) os 

provetes quadrangulares apresentam um incremento de massa volúmica entre 5 a 12% 

comparativamente aos provetes circulares; para a argamassa de argila expandida (“AE”) essa 

variação é de 11%, sendo que a argamassa de granulado de cortiça expandida (“GC”) 

apresenta a variação mais elevada de 25%. Desta forma, para as referidas argamassas (6 

primeiras argamassas da Figura 4.4), provetes quadrangulares com massas volúmicas 

elevadas traduzem-se num incremento significativo dos valores de µ comparativamente aos 

provetes circulares (entre 22 e 47%). Contudo, é de referir que para as argamassas de areia, 

à medida que aumenta a substituição de cimento pelos restantes componentes da pasta 

(cinzas volantes e cal), a diferença de resultados do valor de µ entre provetes circulares e 

provetes quadrangulares é atenuada.  

A compactação semelhante nos dois casos acaba por densificar mais facilmente um 

volume menor (caso dos provetes quadrangulares). Deste modo, será também expetável que 

uma maior compactação da argamassa se traduza numa menor porosidade e, como tal, uma 
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menor permeabilidade ao vapor de água das argamassas e valor de µ superior. Este efeito 

poderia ter sido observado através de porosimetro de mercúrio. 

Tabela	4.3	–	Relação	entre	a	massa	volúmica	e	valor	de	µ	das	argamassas	

ID. µ 
Massa volúmica 

(kg/m3) 

Intervalo de µ 
(segundo NP EN 

1745) 

Provetes quadrangulares 
A 37,92 2170,54 15 a 35 

AE 30,77 919,13 

5 a 20 

GC 29,75 718,53 

AG 11,95 506,37 

AG80CEM20CV 13,28 546,82 

AG50CEM50CV 12,34 495,15 

AG50CEM40C10CV 11,92 548,83 

A80CEM20CV
 36,08 1962,30 

15 a 35 A50CEM50CV 24,15 1888,55 

A50CEM40C10CV
 21,77 1891,29 

Provetes circulares 

A. 21,44 1919,98 15 a 35 

AE. 16,46 815,18 

5 a 20 

GC. 16,77 540,8 

AG. 13,03 434,03 

AG80CEM20CV
. 12,87 442,08 

AG50CEM50CV
. 13,60 388,83 

AG50CEM40C10CV
. 12,43 420,07 

A80CEM20CV
. 21,90 1872,73 15 a 35 

A50CEM50CV
. 17,12 - - 

A50CEM40C10CV
. 16,92 1763,46 15 a 35 

 

Para as argamassas de aerogel (“AG”, “AG80CEM20CV”, “AG50CEM50CV”, “AG50CEM40C10CV”), os 

provetes quadrangulares apresentam massas volúmicas superiores entre 21 e 23% face às 

mesmas argamassas em moldes circulares (Figura 4.3), mas os valores do coeficiente de 

resistência à difusão do vapor de água, pelo contrário, são praticamente semelhantes para as 

duas formas de provetes (Figura 4.4), sendo em alguns casos o valor de µ superior para 

provetes circulares. O fato do aerogel apresentar uma estrutura mais leve e frágil (Júlio et al., 
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2016), introduz algumas variáveis que podem alterar a porosidade das argamassas e 

consequentemente os valores de permeabilidade ao vapor de água. 

 

 
Figura	4.3	–	Massa	volúmica	aparente	no	estado	endurecido	(kg/m3)	de	argamassas	(relação	entre	provetes	

circulares	e	quadrangulares)	

A massa volúmica apresenta assim uma linearidade com o coeficiente de resistência à 

difusão do vapor de água nomeadamente para as argamassas de agregados de argila e 

granulado de cortiça expandidas e areia. De modo geral, verifica-se que quanto menor é a 

massa volúmica menor é o valor de µ também. O fato do ensaio ser pouco sensível e a massa 

volúmica bastante inferior, não permite estabelecer essa relação para as argamassas de 

aerogel. Contudo, os valores mais fidedignos para avaliar a permeabilidade ao vapor de água 

prendem-se com os resultados obtidos nos provetes circulares e que vão de encontro à análise 

de Soares et al. (2015), uma vez que nos provetes quadrangulares a excessiva compactação 

conduziu a valores pouco usuais de µ das referidas argamassas e não está alinhado com a 

NP EN 1745 (CEN, 2005).  

 

 
Figura	4.4	–	Valor	de	µ	de	argamassas	(relação	entre	provetes	circulares	e	quadrangulares)		
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Destaca-se o trabalho realizado por Páscoa (2012), onde os ensaios de permeabilidade 

ao vapor de água conduziram a valores semelhantes tanto em provetes circulares como em 

provetes quadrangulares de reduzido volume. Tanto quanto foi possivel apurar, o método de 

preenchimento dos moldes e posterior compactação utilizados foi diferente nos dois tipos de 

provetes, o que está conforme com a informação anterior. 

4.2.5 Análise	comparativa	das	argamassas	

Neste subcapítulo pretende-se analisar que composições são determinantes para 

influenciar os valores do coeficiente de resistência à difusão do vapor de água das argamassas 

presentes na campanha experimental.  

Como foi referido, os valores obtidos pelos provetes circulares diferem substancialmente 

dos valores obtidos pelos provetes quadrangulares sendo por isso avaliado apenas valores 

correspondentes aos provetes circulares exceto no capitulo 4.2.5.1 em que apenas existe uma 

amostra de cada provete em molde quadrangular. 

Para avaliar a influência de adjuvantes nas argamassas foi realizada uma comparação 

de percentagens em massa de composições semelhantes de adjuvantes em que se possa 

fixar um denominador comum, neste caso a quantidade de EC, e avaliar a variação de outros 

adjuvantes de forma a analisar a sua influência na permeabilidade ao vapor de água. 

Na análise da influência do agregado das argamassas pretende-se avaliar o 

comportamento à permeabilidade ao vapor de água consoante o agregado presente em cada 

argamassa, sendo que os seus constituintes estão descritos na Tabela 3.2. Para tal, foram 

formuladas quatro argamassas apenas com um agregado mantendo a pasta semelhante: 

argamassa com areia sendo esta uma argamassa de referência, argamassa de aerogel, 

argamassa de granulado de cortiça expandida e argamassa de argila expandida. É de referir 

que a argamassa de areia é a única que não contém adjuvantes na sua composição. 

Finalmente a análise à influência da pasta ligante pretende evidenciar quais as 

alterações provocadas na permeabilidade ao vapor de água de três argamassas de areia e 

três argamassas de aerogel por diferentes dosagens de cimento, cal e cinzas volantes na sua 

composição (Tabela 3.3). O cimento como ligante principal mantém-se sempre presente 

fazendo variar a quantidade de cinzas volantes e a presença ou não de cal aérea. 

4.2.5.1 Influência	de	adjuvantes	

As argamassas utilizadas neste capitulo foram produzidas no âmbito do estudo de 

António Soares et al. (2015) e, como tal, garantem as condições necessárias para a sua 

avaliação sendo que relativamente aos moldes apenas foram realizados provetes 

quadrangulares, como foi referido anteriormente. A comparação de argamassas com aerogel 

subcritico e aerogel supercrítico é de difícil execução na medida em que todas as argamassas 

apresentam a mesma quantidade de agregado e são influenciados, sobretudo, pela variação 

da quantidade de adjuvantes.  
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Existem ainda argamassas em que a percentagem de argila expandida é substituída por 

perlite, não podendo ser fator relevante nos resultados pelas pequenas dosagens e provetes 

em número reduzido para se referenciar como fator diferenciador.  

Na Tabela 4.4 estão apresentados os valores de resistência à difusão do vapor de água 

das argamassas analisadas bem como tempo de ensaio decorrido, módulo de elasticidade 

dinâmico e condutibilidade térmica das mesmas. As Figura 4.5 e Figura 4.6 apresentam 

individualmente cada argamassa com referência à quantidade de adjuvantes presentes no eixo 

das abcissas e o correspondente valor de µ em ordenada, visto que toda a pasta e agregado 

na sua formulação é idêntico (Tabela 3.1).  

Tabela	4.4	–	Influência	dos	adjuvantes	–	valor	de	µ,	módulo	de	elasticidade	e	condutibilidade	térmica		

 

Pela Figura 4.5, onde estão descritas as argamassas com a quantidade de EC de 

0,075% da massa de cimento variando os restantes adjuvantes conforme indicado nas 

argamassas observa-se, de um modo geral, que a inclusão de maiores quantidades de TA e 

menores quantidades ou mesmo exclusão de R aumentam a permeabilidade ao vapor de 

água. Apenas as argamassas “I0,075EC2TA”, “I0,075EC2TA2R”, “I0,075EC0,5TA2R” e “I0,075EC3TA” podem ser 

consideradas térmicas uma vez que o seu valor de µ é inferior a 15 (13,26; 14,85; 14,87 e 

14,98 respetivamente). Estas argamassas caracterizam-se por elevada percentagem de TA 

(acima de 2% da massa de cimento). Contudo, a argamassa “I0,075EC1TA” apresenta valores 

muito próximos (valor de µ igual a 15,14). 

 

ID 

Provetes quadrangulares (40x40x10mm) 

µ Tempo de 
ensaio (h) 

Módulo 
elasticidade (Mpa) 

Condutibilidade 
térmica (W/m.K) 

I0,15EC1TA 15,10 

167,42	

420,08	 0,09	

I0,075EC0,5TA4R 18,04 666,32	 0,10	

I0,15EC0,5TA 15,29 377,98	 0,10	

I0,075EC1TA 15,14 403,10	 0,09	

I0,075EC0,5TA2R 14,87 368,62	 0,09	

I0,075EC0,5TA 16,09 604,43	 0,10	

I0,075EC2TA2R 14,85 

167,37	

240,58	 0,13	

IP0,075EC0,5TA2R 16,77 401,09	 0,09	

IP0,075EC2TA 13,26 73,46	 0,12	

I0,15EC2TA 12,71 173,55	 0,12	

I0,075EC3TA 14,98 95,43	 0,14	

I0,15EC3TA 13,40 63,81	 0,12	
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Figura	4.5	–	Coeficiente	de	resistência	à	difusão	do	vapor	com	0,075	EC	(I0,075EC0,5TA,	I0,075EC0,5TA2R,	IP0,075EC0,5TA2R,	

I0,075EC0,5TA4R,	I0,075EC1TA,	I0,075EC2TA,	I0,075EC2TA2R	e	I0,075EC3TA)	

Relativamente à Figura 4.6, pode observar-se conclusões semelhantes às obtidas 

anteriormente onde, a maior dosagem de introdutor de ar levou ao aumento da permeabilidade 

ao vapor de água. Das quatro argamassas, apenas a “I0,15EC2TA” e “I0,15EC3TA” com valores de µ 

de 12,71 e 13,40 respetivamente, podem ser consideradas argamassas térmicas apesar de 

“I0,15EC0,5TA” e “I0,15EC1TA” estarem muito próximas (valores de µ igual 15,29 e 15,10 

respetivamente). Comparativamente, entre os valores de 0,075 e 0,15% de EC observa-se 

que a maior percentagem deste adjuvante, de um modo geral, apresenta menores valores de 

µ também.  

 

 
Figura	4.6	–	Coeficiente	de	resistência	à	difusão	do	vapor	com	0,15	EC	(Argamassas	I0,15EC0,5TA,	I0,15EC1TA,	I0,15EC2TA	e	

I0,15EC3TA)	

Pela análise global das argamassas de aerogel, os resultados obtidos mostram que 

dosagens superiores de tensioativos (TA) e éter de celulose (EC) provocam um aumento de 

permeabilidade ao vapor de água, ou seja, coeficiente de resistência à difusão do vapor 

inferior. Por outro lado, composições com incremento de resina (R) provocam uma diminuição 

da permeabilidade ao vapor de água. As argamassas analisadas apresentam maior 

variabilidade nas dosagens de TA do que nas dosagens de EC e de R, sendo que apenas 

quatro argamassas contêm R. A inclusão de adjuvantes na produção das argamassas para 

além de facilitar a ligação pasta agregado promoveu algumas melhorias relativamente à 
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permeabilidade ao vapor de água. A adição de EC em argamassas conduz à aglomeração dos 

pequenos vazios existentes na pasta em estado fresco que durante o processo de secagem 

formam vazios de maior tamanho (Pourchez et al., 2009). O fato da estrutura porosa prever 

vazios de maiores dimensões promove o aumento da permeabilidade ao vapor de água, 

diminuindo, como tal, o transporte de água por capilaridade que se evidencia sobretudo nos 

mesoporos.  

Relativamente aos adjuvantes TA que permitiram fazer a ligação estável do agregado 

com a restante pasta (devido à natureza hidrofóbica do aerogel de silica), verificou-se também 

que conduziram a valores superiores no que respeita à permeabilidade ao vapor de água. O 

fato da utilização de TA proporcionar a formação de bolhas de ar na interface agregado pasta, 

estimula o aumento dos macroporos na argamassa (Júlio et al., 2016). A utilização de R nas 

argamassas levou à diminuição da permeabilidade ao vapor de água como seria de esperar, 

uma vez que a resina funciona como aglutinador entre as particulas não hidratadas dos 

agregados e cimento e a restante mistura. Finalmente, resta referir que a análise realizada 

prevê um estudo sobre as quantidades de adjuvantes utilizados simultâneamente, o que, 

consoante o aumento de TA e EC e a redução de R, favorece a existência de uma estrutura 

porosa aberta (Gominho, 2016) e, como tal, maior permeabilidade ao vapor de água.  

Relativamente aos valores estabelecidos pela EN 998-1 (CEN, 2010a), uma argamassa 

térmica carateriza-se por uma condutibilidade térmica inferior a 0,2 (W/m.K) e coeficiente de 

resistência à difusão do vapor de água igual ou inferior a 15. Cerca de metade dos provetes 

analisados apresentam resultados iguais ou inferiores a 15 para o coeficiente de resistência à 

difusão do vapor de água como observado na Tabela 4.4. Contudo, as argamassas I0,15EC1TA, 

I0,15EC0,5TA e I0,075EC1TA estão muito próximas do limite de serem consideradas térmicas uma vez 

que a condutibilidade térmica é inferior a a 0,2 (W/m.K) e os valores de µ são próximos de 15 

(15,10, 15,29 e 15,14, respetivamente). Considerando o seu comportamento térmico 

melhorado, as argamassas devem ser suficientemente porosas de forma a prever baixas 

condutibilidades térmicas e elevada permeabilidade ao vapor de água, o que foi verificado para 

todas as argamassas (todos os valores de condutibilidade térmica são inferiores a 0,2 

(W/m.K)). 

4.2.5.2 Influência	de	agregados	

Na Tabela 4.5 estão apresentados os valores de resistência à difusão do vapor de água 

das argamassas analisadas, segundo a influência dos agregados, bem como tempo de ensaio 

decorrido. A Figura 4.7 apresenta a variação do coeficiente de resistência à difusão do vapor 

de água para as argamassas de agregados leves comparativamente à argamassa de 

referência de areia “A”. 

Dos resultados obtidos, pode-se referir que, como seria de esperar, a argamassa de 

referência com 100% de areia “A” apresenta o maior valor de coeficiente de resistência à 

difusão do vapor de água de 21,44. Por outro lado, as argamassas de granulado de cortiça e 

argila expandidas apresentam resultados inferiores e similares para o coeficiente de 
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resistência à difusão do vapor, uma vez que são agregados leves e, como tal, mais porosos. 

O aumento de porosidade aberta conduz a valores inferiores do coeficiente de resistência à 

difusão do vapor de água (Kearsley et al., 2001; Flores-Colen, 2009) 

Tabela	4.5	–	Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	–	Influência	do	agregado	

ID 

Provetes circulares (diâmetro 160mm e espessura 
20mm) 

µ Sd µ (médio) 
Tempo de 
ensaio (h) 

A 
22,21 0,444 

21,44 

166,12 

20,67 0,413 

AE 
17,31 0,355 

16,46 
15,60 0,318 

GC 
17,00 0,354 

16,77 
16,53 0,336 

AG 
13,23 0,265 

13,03 140,68 
12,82 0,263 

 

Pela Figura 4.7, observa-se que estes valores correspondem a uma diminuição do valor 

de μ na ordem dos 22 a 23% relativamente à argamassa de referência sendo que, a argamassa 

com 100% de aerogel apresenta o melhor desempenho com uma melhoria de 39% face à 

mesma argamassa. Desta forma, pode-se considerar a argamassa de aerogel uma argamassa 

térmica uma vez que o valor de μ é inferior a 15 (μ igual a 13,03). As argamassas de granulado 

de cortiça e argila expandida, apesar de não respeitarem o critério inferior a 15 para o valor de 

μ, encontram-se muito próximas do limite estando associado desta forma um bom 

comportamento à difusão do vapor (μ igual a 16,77 e 16,46, respetivamente). 

 

 
Figura	4.7	–	Influência	do	agregado	–	Variação	dos	valores	de	μ	(%)	face	à	argamassa	com	100%	de	areia	

A. Moreira et al. (2014) comprovaram que o aumento da dosagem de granulado de 

cortiça por substituição de areia em argamassas de assentamento aumentava a 
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permeabilidade ao vapor de água diminuindo a condutibilidade térmica, sendo que os valores 

obtidos por estes autores (13,65 < μ <20,30) são semelhantes aos desta campanha 

experimental. 

Por outro lado, os valores obtidos são similares em ordem de grandeza aos valores 

obtidos por Júlio et al. (2016), sendo o agregado de aerogel o que apresenta melhor 

desempenho neste campo devido ao maior aumento da porosidade aberta. Soares et al. 

(2015) verificaram que a incorporação de agregados leves por substituição do agregado de 

areia produzia um aumento da porosidade aberta das argamassas com melhor desempenho 

para o aerogel de silica (cerca de 56%) face ao granulado de cortiça e argila expandida (cerca 

de 23%). Brás et al. (2014) verificaram também que a substituição de 70% do agregado de 

areia por granulos de cortiça traduzia-se num aumento em cerca de 20% para a 

permeabilidade ao vapor de água.  

Contudo, estes resultados correspondem a uma matriz de 100% de cimento, sendo que 

outras conclusões podem ser observadas no capitulo seguinte onde os ligantes variam entre 

a adição de cal e cinzas volantes à pasta cimentícia. 

4.2.5.3 Influência	da	pasta	ligante	

Na Tabela 4.6 estão apresentados os valores de resistência à difusão do vapor de água 

das argamassas analisadas, segundo a influência da pasta ligante, bem como tempo de ensaio 

decorrido.  

Tabela	4.6	–	Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	–	Influência	da	pasta	ligante	

ID 

Provetes circulares (diâmetro 160mm e espessura 
20mm) 

µ Sd µ (médio) 
Tempo de 
ensaio (h) 

AG80CEM20CV 12,96 0,268 
12,87 

140,68 

12,77 0,262 

AG50CEM50CV 
13,98 0,292 

13,60 
13,22 0,275 

AG50CEM40C10CV 
12,93 0,257 

12,43 
11,93 0,241 

A80CEM20CV 
22,50 0,463 

21,90 

166,12 
21,30 0,447 

A50CEM50CV 
17,61 0,361 

17,12 
16,62 0,337 

A50CEM40C10CV 
16,59 0,347 

16,92 140,68 
17,24 0,362 
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É ainda apresentado a variação do coeficiente de resistência à difusão do vapor de água 

(Figura 4.8) para as argamassas com agregado de areia e agregado de aerogel para as 

diferentes composições da pasta ligante (cimento Portland, cinzas volantes e cal aérea). Na 

Figura 4.8 (lado esquerdo) é apresentada a variação comparativamente à argamassa de 

referência de areia “A” e na Figura 4.8 (lado direito) é apresentada a variação 

comparativamente à argamassa de Aerogel “AG”. 

Verificou-se que o aumento da dosagem de cinzas volantes produziu uma diminuição 

no valor de μ na ordem de 20% para as argamassas de areia com metade de cimento e outra 

metade de cinzas volantes, mas o mesmo não foi notório para a argamassa “A80CEM20CV”, onde 

o valor de μ é similar à argamassa de referência. Para as argamassas de aerogel, a inclusão 

de cinzas volantes produziu uma pequena diminuição (1 a 5%) do valor de μ exceto para a 

argamassa “AG50CEM50CV” onde o valor obtido não foi o esperado. 

 

  
Figura	4.8	–	Influência	da	pasta	ligante	-	Variação	dos	valores	de	μ	(%)	face	à	argamassa	com	100%	de	cimento	

Demirboga (2003) verificou que o aumento de porosidade em argamassas de areia com 

substituição da dosagem de cimento por cinzas volantes, devia-se à diferença da maior relação 

A/C necessária para obter trabalhabilidade, e não à influência da inclusão de cinzas volantes 

propriamente. O aumento de água necessário para obter trabalhabilidade nas argamassas 

leva a um aumento dos vazios e, consequentemente, aumento da permeabilidade ao vapor de 

água (Fernandes et al., 2005). Contudo, este efeito não é tão explicito na campanha 

experimental, apesar de Júlio et al., (2016) terem verificado um volume total de poros superior 

nas argamassas de aerogel com substituição de 50% do cimento por cinzas volantes, e como 

tal, um μ inferior nestas argamassas (16 vs. 19). A possível causa para os valores 

contraditórios na campanha experimental, segundo a argamassa “AG50CEM50CV”, prende-se com 

a baixa relação A/C para esta formulação. Outro fator relevante prende-se com a escala ser 

bastante pequena uma vez que o valor de μ das argamassas de aerogel analisadas variam 

entre 12,43 e 13,60.  

Relativamente à cal aérea e segundo Jacob et al. (1989), a permeabilidade ao vapor de 

água aumenta com a inclusão deste ligante na mistura. Este efeito foi pronunciado tanto para 

as argamassas de areia (redução do valor de μ em 21% face à argamassa de referência “A”) 

como para as argamassas de aerogel (redução do valor de μ 5% face à argamassa “AG”) 

segundo provetes circulares, apesar de a formulação também conter cinzas volantes. 
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Mosquera et al. (2004) também verificaram no seu estudo que à medida que dosagem de 

cimento aumentava por substituição de cal aérea, a estrutura porosa modificava-se, reduzindo 

o seu volume total bem como a forma dos poros. Desta forma, uma menor porosidade traduz-

se num maior valor de µ e menor permeabilidade ao vapor de água. 

Segundo os valores obtidos, as argamassas de aerogel, mais uma vez, apresentam 

resultados que as caraterizam como argamassas com comportamento térmico melhorado. 

Júlio et al (2016) obtiveram na campanha experimental para a argamassa de referência e 

argamassa de areia com 50% de cinzas e 50% de cimento valores de 23 e 19 respetivamente, 

para o coeficiente de resistência à difusão do vapor. Nesta campanha experimental valores 

similares foram obtidos de 21,44 e 17,12 respetivamente (Tabela 4.5 e Tabela 4.6). 

Finalmente, resta referir que a inclusão de cinzas e cal na mistura aproxima as 

argamassas de areia a valores próximos das argamassas de argila expandida e granulado de 

cortiça, relativamente ao coeficiente de resistência à difusão, sendo uma opção viável para 

obtenção de rebocos com bom comportamento higrotérmico.  

4.3 Síntese	do	capítulo		

Na presente campanha experimental, verificou-se que o tempo de ensaio decorrido 

influencia diretamente os valores de μ das argamassas. Desta forma, foram obtidos valores de 

permeabilidade ao vapor de água considerando uma duração total de ensaio ideal entre 140 

e 168 horas.  

Relativamente às condições do ensaio, verificou-se que a temperatura e humidade 

relativa eram mais estáveis nos ensaios dos provetes quadrangulares, do que nos provetes 

circulares. Contudo, devido ao maior volume dos provetes circulares face aos quadrangulares 

este ponto é atenuado. Através dos provetes teste foi verificada a estanqueidade do sistema. 

Desta forma, as condições de ensaio foram garantidas. 

Relativamente à face do provete que fica voltada para cima no momento de ensaio e 

que carece de alguma compactação devido ao contato com o molde no processo de cura, 

nenhuma conclusão foi obtida relativamente à relação direta com o coeficiente de resistência 

à difusão do vapor de água. 

Para todas as argamassas verificou-se que, devido ao modo de compactação 

semelhante em número de pancadas, os provetes circulares apresentavam valores de massa 

volúmica inferiores comparativamente aos provetes quadrangulares. Segundo os resultados 

obtidos verificou-se que, apenas as argamassas em provetes normalizados respeitavam o 

intervalo de valores de μ consoante a massa volúmica (enunciado na EN 1745 (CEN, 2005)), 

sendo desta forma os resultados mais fidedignos para se analisar no âmbito das argamassas 

com comportamento térmico melhorado.  

Segundo os requisitos da EN 998-1 (CEN, 2010a), verificou-se que todas as 

argamassas realizadas com agregados leves podem ser consideradas argamassas leves 

(LW), uma vez que a massa volúmica é inferior a 1200 kg/m3. Segundo a presente análise, 
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apesar das argamassas de agregados leves apresentarem um comportamento térmico 

melhorado com condutibilidades térmicas inferiores a 0,2 W/m.K, só algumas podem ser 

consideradas térmicas, uma vez que o valor de μ tem que ser inferior a 15. Desta forma, 

apenas as argamassas “I0,075EC0,5TA2R”, “I0,075EC2TA2R”, “IP0,075EC2TA”, “I0,15EC2TA”, “I0,075EC3TA”, 

“I0,15EC3TA”; “AG”, “AG80CEM20CV”, “AG50CEM50CV” e “AG50CEM40C10CV” podem ser consideradas 

térmicas. 

Conclui-se que a presença de maiores dosagens de tensioativos e éter de celulose 

conduzem as argamassas mais permeáveis ao vapor de água. Tanto quanto foi possível 

apurar segundo a literatura existente, os tensioaivos e éter de celulose, pelo fato de introduzir 

ar e funcionar como retentor de água na mistura respetivamente, aumentam os poros 

presentes na argamassa. Por outro lado, a resina em pó, pela sua característica de aglutinação 

das partículas da mistura, diminui a porosidade e como tal, a permeabilidade ao vapor de água 

também diminui.  

Considerando a influência dos agregados na permeabilidade ao vapor de água, foi 

realizada uma análise tendo como referência a argamassa com 100% de areia. As argamassas 

de granulado de cortiça e argila expandidas apresentaram 22 e 23% mais permeabilidade ao 

vapor de água, respetivamente, sendo que a argamassa de aerogel apresentou-se como a 

mais permeável, com 39% de diferença do valor de μ face à argamassa de referência. 

Foi verificado em argamassas de aerogel e argamassas de areia que a substituição do 

cimento por cinzas volantes e/ou cal aérea conduz a valores inferiores de μ e, como tal, 

argamassas mais permeáveis ao vapor de água. Para argamassas de aerogel o aumento de 

permeabilidade ao vapor de água pela substituição do cimento por cinzas e/ou cal é pouco 

significativo (ente 1% a 5%) ao passo que, em argamassas de areia, as melhorias são 

significativas (cerca de 20%).  

  



66 

  



67 

5 Conclusões	e	desenvolvimentos	futuros	

5.1 Considerações	gerais	

Os rebocos são materiais porosos e, como tal, é importante compreender o processo 

de entrada e saída de água com intuito de evitar uma degradação prematura. Desta forma, 

este trabalho incidiu sobre a avaliação quantitativa da permeabilidade ao vapor de água de 

várias argamassas, segundo o procedimento descrito na EN 1015-19 (CEN, 2008), com intuito 

de avaliar a facilidade de secagem da humidade, tendo em conta os requisitos para as 

argamassas térmicas segundo a EN 998-1 (CEN, 2010a).  

A componente experimental envolveu a produção de argamassas em laboratório e, 

posteriormente, o ensaio de permeabilidade ao vapor de água onde foram avaliados os 

coeficientes de resistência à difusão do vapor de água de várias argamassas. Devido à 

especificidade da dissertação, foram também analisados alguns fatores que influenciam o 

método experimental nomeadamente o tempo de ensaio decorrido, a massa volúmica das 

argamassas, a forma dos provetes, condições higrotérmicas e a face do provete em contato 

com o molde. Os valores obtidos sobre as argamassas de areia e agregados leves (perlite, 

granulado de cortiça e argila expandida) serviram de base comparativa para as argamassas 

de aerogel de sílica, agregado este que foi objeto de estudo da presente dissertação. 

5.2 Conclusões	finais	

O primeiro objetivo do estudo realizado passou pela quantificação da permeabilidade ao 

vapor de água de várias argamassas com agregados leves e areia. Para tal, foram produzidas 

argamassas com areia e argamassas com agregados leves de aerogel, argila e granulado de 

cortiça expandidas e perlite. Ao nível de adjuvantes, todas as argamassas, exceto as de areia, 

continham tensioativos, éter de celulose e resina em pó presentes na mistura. Relativamente 

à pasta ligante, foi utilizado cimento Portland como ligante principal, com substituição por 

cinzas volantes e/ou cal aérea em algumas argamassas. Foram também analisadas algumas 

argamassas já produzidas no âmbito do projeto Nanorender.  

 

I) Método de ensaio 
 

Segundo os fatores que influenciam os resultados do ensaio de permeabilidade ao vapor 

de água verificou-se que, o tempo de ensaio decorrido influencia diretamente os valores do 

coeficiente de resistência à difusão do vapor de água das argamassas. Segundo a EN 1015-

19 (CEN, 2008), procura-se sempre estabelecer um regime constante de aumento de massa 

(no caso do método da tina seca) em função do tempo (R2 próximo de 1 para a regressão 

linear) mas obtém-se resultados diferentes consoante se considere mais ou menos tempo, ou 
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seja, mais ou menos medições, uma vez que o valor do R2 não varia muito como foi verificado. 

Como tal, o tempo total do ensaio deve ser ajustado de forma a respeitar a referida norma, 

prevendo uma análise comparativa entre argamassas. Para as argamassas de agregados 

leves e argamassas de areia, obteve-se uma duração ideal entre 140 e 168 horas. 

 

Relativamente às condições higrotérmicas e ao equipamento utilizado, a temperatura e 

humidade relativa foram medidas através de termohigrómetro, em todas as pesagens 

realizadas. Desta forma, obteve-se um valor de cálculo da pressão de vapor o mais 

aproximado possível ao valor real da pressão de vapor que foi exercida em cada provete. 

Relativamente à estanqueidade do sistema, esta foi verificada através das condições 

higrotérmicas também. O registo das características do ambiente no momento das medições 

permitiu verificar que não existiram grandes variações, o que demonstra um ambiente estável 

como previsto. Para a verificação da estanqueidade do sistema nos provetes quadrangulares, 

foram ainda utilizados “provetes teste”. Verificou-se que o sistema na verdade não é totalmente 

estanque, uma vez que o valor de μ para o provete teste “tampa” é superior ao valor de μ para 

o provete teste “vidro” concluindo que o mastique não isola a 100%, mas os resultados não 

são significativos para invalidar os ensaios.  

 

Segundo a face do provete que fica voltada para cima no momento de ensaio e que 

carece de alguma compactação devido ao contato com o molde no processo de cura, nenhuma 

conclusão foi obtida relativamente à relação direta com o coeficiente de resistência à difusão 

do vapor de água, sendo necessário aprofundar em estudos futuros. 

 

Para todas as argamassas verificou-se que, devido ao modo de compactação 

semelhante, os provetes circulares apresentavam valores de massa volúmica inferiores (entre 

5 a 23%) comparativamente aos provetes quadrangulares, sendo essa diferença mais 

significativa nas argamassas de agregados leves. O modo de compactação semelhante, 

considerando o número de pancadas introduzidas na fase de compactação dos provetes no 

molde, traduzniu-se numa compacidade excessiva das argamassas em provetes 

quadrangulares considerando um volume reduzido (cerca de 16cm3). Deste modo, a maior 

compacidade traduz-se numa menor porosidade, maior massa volúmica e maior coeficiente 

de resistência à difusão do vapor de água das argamassas. Desta forma, obteve-se uma 

relação linear entre o coeficiente de resistência à difusão do vapor de água e a massa 

volúmica. Contudo, para as argamassas de aerogel, pela sua estrutura leve e frágil, os valores 

de μ foram praticamente semelhantes nas duas formas de provetes. Considerando a EN 1745 

(CEN, 2005) que especifica “métodos para a determinação de valores térmicos de cálculo para 

alvenarias e elementos de alvenaria”, as argamassas devem respeitar um intervalo do 

coeficiente de resistência à difusão segundo a sua massa volúmica. Como tal, e segundo as 

argamassas produzidas, apenas foram considerados os valores obtidos em provetes circulares 

para os resultados analisados na campanha experimental. Além disso, os provetes 
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normalizados com 160mm de diâmetro e 20mm de espessura (aprox. 402cm3) e os provetes 

quadrangulares com dimensões de 40x40x10mm (16cm3) são reduzidos, sendo o efeito de 

escala também um fator a ter em conta, uma vez que influenciou os resultados de 

permeabilidade ao vapor de água obtidos nesta análise.  

 

II) Argamassas com agregados leves e areia 
 

Segundo os requisitos da EN 998-1 (CEN, 2010a), verificou-se que todas as 

argamassas realizadas com agregados leves podem ser consideradas argamassas leves 

(LW), uma vez que a massa volúmica é inferior a 1200 kg/m3. Segundo a presente análise, 

apesar das argamassas de agregados leves apresentarem um comportamento térmico 

melhorado com condutibilidades térmicas inferiores a 0,2 W/m.K, só algumas podem ser 

consideradas térmicas, uma vez que o coeficiente de resistência à difusão do vapor de água 

tem que ser inferior a 15. Considerando a presente norma, destacam-se as seguintes 

argamassas térmicas: “I0,075EC0,5TA2R”, “I0,075EC2TA2R”, “IP0,075EC2TA”, “I0,15EC2TA”, “I0,075EC3TA”, 

“I0,15EC3TA”; “AG”, “AG80CEM20CV”, “AG50CEM50CV” e “AG50CEM40C10CV”. Verifica-se, ainda, que as 

argamassas “I0,15EC1TA”, “I0,15EC0,5TA” e “I0,075EC1TA” apresentaram valores de μ muito próximos de 

15 estando próximas de ser consideradas térmicas.  

 

• Influência de adjuvantes na permeabilidade ao vapor de água 
Relativamente à influência de adjuvantes, verificou-se que a dosagens superiores de 

tensioativos e éter de celulose nas argamassas com agregados leves conduz ao aumento de 

vazios na estrutura porosa e, consequentemente, maior permeabilidade ao vapor de água (μ 

inferior). Contudo, o mesmo não foi verificado pela inclusão de resina nas argamassas, o que 

se traduz numa permeabilidade mais reduzida (μ superior). Todas as argamassas com 

agregados leves continham adjuvantes na sua composição uma vez que estes compostos 

melhoram a ligação dos agregados e pasta cimentícia. Como tal, conclui-se que argamassas 

com maiores dosagens de adjuvantes, nomeadamente tensioativos e éter de celulose, são as 

que se apresentam como argamassas térmicas. 

 

• Influência dos agregados na permeabilidade ao vapor de água 
Considerando a influência dos agregados na permeabilidade ao vapor de água, foi 

realizada uma análise tendo como referência a argamassa com 100% de areia. Conclui-se 

que, a utilização de agregados leves promove o aumento da permeabilidade ao vapor de água 

sendo que o agregado aerogel apresenta os melhores resultados. Segundo a análise 

realizada, as argamassas com 100% granulado de cortiça expandida, 100% argila expandida 

e 100% de aerogel apresentaram um comportamento térmico melhorado, com 22%, 23% e 

39%, respetivamente mais permeabilidade ao vapor de água comparativamente à argamassa 

de referência de com 100% de areia. 

  



70 

• Influência da paste ligante na permeabilidade ao vapor de água 
Finalmente, na análise sobre a influência dos ligantes na permeabilidade ao vapor de 

água, foram produzidas argamassas de areia e argamassas de aerogel com variação da pasta 

ligante. Para estas argamassas verificou-se que a inclusão de cinzas volantes e cal aérea por 

substituição de cimento produzia argamassas mais permeáveis ao vapor de água. Nas 

argamassas de areia, verificou-se um acréscimo da permeabilidade ao vapor de água em 

cerca de 20% pela inclusão de cal e cinzas volantes relativamente à argamassa de referência, 

de modo a que estas argamassas apresentaram valores de μ próximos das argamassas de 

granulado de cortiça e argila expandidas. Contudo, para as argamassas de aerogel, pelo facto 

de estas argamassas serem já muito porosas e com menores valores do coeficiente de difusão 

de vapor de água, essas diferenças não foram tão pronunciadas, sendo que a inclusão de cal 

e cinzas volantes traduziu-se num incremento de permeabilidade ao vapor de água entre 1 a 

5%. 
 

• Correlação entre permeabilidade ao vapor de água e a massa volúmica e 
constituintes da mistura 

Adicionalmente regista-se a tendência anteriormente descrita, onde as argamassas 

mais permeáveis ao vapor de água apresentam menor massa volúmica. Foi verificado que as 

argamassas de aerogel apresentaram os menores valores de massa volúmica e coeficiente 

de resistência à difusão do vapor de água de todas as argamassas analisadas.  

Considerando a substituição de cimento por cinzas volantes e/ou cal, verificou-se a 

redução do coeficiente de resistência à difusão do vapor de água para as argamassas de 

aerogel e areia acompanhadas pela redução de massa volúmica. 

5.3 Desenvolvimentos	futuros	

Segundo o trabalho desenvolvido na presente dissertação, de forma a completar e 

melhorar o âmbito da investigação, destacam-se os seguintes desenvolvimentos: 

• Análise dos métodos de mistura e compactação ideais para as argamassas de 

aerogel; 

• Realização de mais ensaios à permeabilidade ao vapor de água de argamassas 

com agregados de aerogel, incluindo maior quantidade e forma de provetes, 

para várias quantidades de adjuvantes e substitutos do cimento como cal e/ou 

cinzas volantes; 

• Avaliação da influência da espessura do provete no ensaio de permeabilidade 

ao vapor de água das argamassas; 

• Avaliação da influência de adjuvantes em argamassas de aerogel com intuito 

de avaliar as dosagens ideais destes compostos; 

• Efeito de escala nos provetes para a determinação da permeabilidade ao vapor 

de água. 
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A2 

A1 Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	(influência	de	adjuvantes)	

Tabela	A1.1	–	Registo	diário	da	massa	dos	conjuntos	que	contêm	os	provetes	(caixa	1)	

Leituras periódicas de massa (conjunto) [g] 

Dia Hora Fase 
(h) 

T [ºC] HR [%] I0,15EC1TA I0,075EC0,5TA4R I0,15EC0,5TA I0,075EC1TA I0,075EC0,5TA2R I0,075EC0,5TA vidro tampa 

05/Maio 11:47 0,00 19,7 75,8 Montagem 

05/Maio 13:48 0,00 19,7 75,8 134,7991 132,7695 133,1351 134,3275 135,0422 133,8480 151,6418 114,2930 

05/Maio 16:32 2,73 20,9 72,3 134,8284 132,8033 133,1682 134,3621 135,0959 133,8988 151,6401 114,2928 

06/Maio 12:04 22,27 19,8 70,8 135,1076 133,0213 133,4329 134,6272 135,3545 134,1379 151,6303 114,2833 

06/Maio 15:35 25,78 20,8 69,2 135,1582 133,0619 133,4724 134,6774 135,4088 134,1890 151,6366 114,2899 

07/Maio 12:15 46,45 20,9 70,2 135,4426 133,2867 133,7465 134,9528 135,6865 134,4404 151,6482 114,2991 

07/Maio 16:08 50,33 21,3 70,8 135,4939 133,3370 133,7820 135,0034 135,7408 134,4957 151,6560 114,3056 

08/Maio 09:34 67,77 20,7 73,8 135,7237 133,5292 134,0013 135,2248 135,9551 134,6982 151,6569 114,3062 

08/Maio 12:47 70,98 21,2 72,6 135,7749 133,5712 134,0535 135,2700 136,0029 134,7444 151,6655 114,3170 

11/Maio 16:03 146,25 23,4 70,0 136,6509 134,3386 134,8766 136,1193 136,8603 135,5473 151,7290 114,3659 

12/Maio 13:13 167,42 23,8 71,2 136,8424 134,5296 135,0698 136,3159 137,0597 135,7441 151,7196 114,3579 



A3 

Tabela	A1.2	–	Condições	higrotérmicas	de	ensaio	(caixa	1)	

Temp. Média 
Ext. (ºC) 

H.R. Média 
Ext. (%) 

Pressão de 
vapor Ext. 
(mmHg) 

Temp. Média 
Int. (ºC) 

H.R. Média Int. 
(%) 

Pressão de 
vapor Int. 
(mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

Pa) 

21,11 71,67 13,53 23,00 1,50 0,32 13,21 1738,68 

Tabela	A1.3	–	Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	(caixa	1)	

Provete Espessura 
(m) A (m2) Declive (kg/s) 

Diferença 
pressão (DP) 

Permeância 
(kg/s.m2.Pa) 

Permeabilidade ao 
vapor de água 
(kg/s.m2.Pa) 

Coeficiente de 
resistência à 

difusão do vapor 
(μ) 

Espessura da 
camada de ar 
equivalente 

(m) 

I0,15EC1TA 0,0105 0,00160 3,421335E-09 

1738,68 

1,229858E-09 1,291351E-11 15,10 0,159 

I0,075EC0,5TA4R 0,0100 0,00156 2,932333E-09 1,081105E-09 1,081105E-11 18,04 0,180 

I0,15EC0,5TA 0,0110 0,00160 3,224998E-09 1,159281E-09 1,275209E-11 15,29 0,168 

I0,075EC1TA 0,0108 0,00160 3,316816E-09 1,192287E-09 1,287670E-11 15,14 0,164 

I0,075EC0,5TA2R 0,0109 0,00160 3,346584E-09 1,202987E-09 1,311256E-11 14,87 0,162 

I0,075EC0,5TA 0,0102 0,00152 3,140976E-09 1,188503E-09 1,212273E-11 16,09 0,164 

vidro 0,0100 0,00160 1,608582E-10 5,782325E-11 5,782325E-13 337,23 3,372 

tampa 0,0100 0,00160 1,336017E-10 4,802543E-11 4,802543E-13 406,03 4,060 



A4 

Tabela	A1.4	–	Registo	diário	da	massa	dos	conjuntos	que	contêm	os	provetes	(caixa	2)	

Leituras periódicas de massa (conjunto) [g] 

Dia Hora Fase 
(h) 

T [ºC] HR [%] I0,075EC2TA2R IP0,075EC0,5TA2R IP0,075EC2TA I0,15EC2TA I0,075EC3TA I0,15EC3TA vidro tampa 

05/Maio 12:28 0,00 19,7 75,8 Montagem 

05/Maio 14:00 0,00 19,7 75,8 135,8431 133,1094 135,0305 133,5767 134,5112 137,5758 148,4355 113,9766 

05/Maio 17:15 3,25 20,7 70,5 135,9411 133,1592 135,1090 133,6594 134,6050 137,6528 148,4423 113,9840 

06/Maio 12:18 22,30 19,5 71,9 136,2646 133,4075 135,4225 134,0101 134,9274 137,9826 148,4247 113,9708 

06/Maio 15:50 25,83 20,4 70,6 136,3234 133,4576 135,4806 134,0695 134,9700 138,0371 148,4297 113,9766 

07/Maio 12:42 46,70 20,4 71,9 136,6208 133,7210 135,7802 134,4004 135,2798 138,3568 148,4377 113,9833 

07/Maio 16:19 50,32 20,9 71,5 136,6690 133,7692 135,8343 134,4565 135,3319 138,4086 148,4441 113,9889 

08/Maio 09:46 67,77 20,4 75,2 136,9087 133,9757 136,0737 134,7173 135,5685 138,6594 148,4434 113,9907 

08/Maio 12:35 70,58 21,2 71,8 136,9462 134,0139 136,1160 134,7602 135,6081 138,7017 148,4515 113,9984 

11/Maio 16:18 146,30 22,9 71,5 137,8567 134,8622 137,0260 135,7348 136,5026 139,6295 148,5158 114,0498 

12/Maio 13:22 167,37 23,4 72,4 138,0668 135,0608 137,2374 135,9647 136,7123 139,8439 148,5082 114,0394 

 	



A5 

Tabela	A1.5	–	Condições	higrotérmicas	de	ensaio	(caixa	2)	

Temp. Média 
Ext. (ºC) 

H.R. Média 
Ext. (%) 

Pressão de 
vapor Ext. 
(mmHg) 

Temp. Média 
Int. (ºC) 

H.R. Média Int. 
(%) 

Pressão de 
vapor Int. 
(mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

Pa) 

20,84 72,63 13,42 23,00 1,50 0,32 13,10 1724,21 

Tabela	A1.6	–	Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	(caixa	2)	

Provete Espessura 
(m) A (m2) Declive (kg/s) 

Diferença 
pressão (DP) 

Permeância 
(kg/s.m2.Pa) 

Permeabilidade ao 
vapor de água 
(kg/s.m2.Pa) 

Coeficiente de 
resistência à 

difusão do vapor 
(μ) 

Espessura da 
camada de ar 
equivalente 

(m) 

I0,075EC2TA2R 0,0100 0,00160 3,622095E-09 

1724,21 

1,312954E-09 1,312954E-11 14,85 0,149 

IP0,075EC0,5TA2R 0,0099 0,00160 3,240428E-09 1,174606E-09 1,162860E-11 16,77 0,166 

IP0,075EC2TA 0,0112 0,00160 3,623246E-09 1,313371E-09 1,470976E-11 13,26 0,148 

I0,15EC2TA 0,0100 0,00148 3,914823E-09 1,534123E-09 1,534123E-11 12,71 0,127 

I0,075EC3TA 0,0100 0,00160 3,591993E-09 1,302043E-09 1,302043E-11 14,98 0,150 

I0,15EC3TA 0,0105 0,00156 3,727028E-09 1,385632E-09 1,454913E-11 13,40 0,141 

vidro 0,0100 0,00160 1,451652E-10 5,262017E-11 5,262017E-13 370,58 3,706 

tampa 0,0100 0,00160 1,250976E-10 4,534597E-11 4,534597E-13 430,03 4,300 



A6 

A2 Resultado	do	ensaio	permeabilidade	ao	vapor	de	água	(influência	do	agregado	e	pasta)	

Tabela	A2.1	–	Registo	diário	da	massa	dos	conjuntos	que	contêm	os	provetes	(26	Out	-	caixa	1)	

Leituras periódicas de massa (conjunto) [g] 

Dia Hora Fase (h) T [ºC] HR [%] AE1 AE2 GC1 GC2 A1 A2 vidro tampa 

26/ Out 14:49 0,00 22,4 73,3 147,0489 147,0606 141,9867 143,3541 167,1459 167,6862 159,7329 121,1539 

26/ Out 17:32 2,72 22,3 73,6 147,0777 147,0876 142,0279 143,3955 167,1787 167,7148 159,7260 121,1578 

27/ Out 8:51 18,03 21,1 74,4 147,1721 147,1650 142,1362 143,4902 167,2581 167,7774 159,7071 121,1343 

27/ Out 16:16 25,45 21,8 72,8 147,2444 147,2204 142,2086 143,5551 167,3199 167,8366 159,7301 121,1535 

28/ Out 12:05 45,27 21,7 72,4 147,3844 147,3479 142,3518 143,6781 167,4234 167,9437 159,7316 121,1595 

28/ Out 19:31 52,70 21,8 73,9 147,4481 147,4056 142,4173 143,7365 167,4863 167,9993 159,7553 121,1735 

29/ Out 10:54 68,08 21,9 74,5 147,5511 147,4849 142,5221 143,8245 167,5574 168,0707 159,7518 121,1702 

29/ Out 17:04 74,25 22,0 75,7 147,6010 147,5320 142,5751 143,8720 167,6057 168,1188 159,7722 121,1917 

30/ Out 12:16 93,45 21,8 74,8 147,7310 147,6497 142,7067 143,9834 167,7197 168,2047 159,7716 121,1846 

30/Out 16:46 97,95 22,4 73,7 147,7710 147,6837 142,7447 144,0182 167,7387 168,2462 159,7838 121,1924 

02/Nov 08:39 161,83 20,2 75,2 148,1523 148,0220 143,1303 144,3520 168,0601 168,5205 159,8017 121,2139 

02/Nov 14:59 168,17 20,7 74,7 148,1919 148,0661 143,1731 144,3943 168,1013 168,5631 159,8143 121,2153 

	



A7 

Tabela	A2.2	–	Condições	higrotérmicas	de	ensaio	(26	Out	–	caixa	1)	

Temp. Média 
Ext. (ºC) 

H.R. Média 
Ext. (%) 

Pressão de 
vapor Ext. 
(mmHg) 

Temp. Média 
Int. (ºC) 

H.R. Média Int. 
(%) 

Pressão de 
vapor Int. 
(mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

Pa) 

20,84 72,63 13,42 23,00 1,50 0,32 13,10 1724,21 

Tabela	A2.3	–	Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	dos	provetes	quadrangulares	(26	Out	–	caixa	1)	

Provete Espessura 
(m) A (m2) Declive (kg/s) 

Diferença 
pressão (DP) 

Permeância 
(kg/s.m2.Pa) 

Permeabilidade ao 
vapor de água 
(kg/s.m2.Pa) 

Coeficiente de 
resistência à 

difusão do vapor 
(μ) 

Espessura da 
camada de ar 
equivalente 

(m) 

AE1 0,0105 0,00160 1,894318E-09 

1878,16 

6,303776E-10 6,618965E-12 29,46 0,309 

AE2 0,0110 0,00160 1,660105E-09 5,524379E-10 6,076817E-12 32,09 0,353 

GC1 0,0104 0,00156 1,944657E-09 6,637222E-10 6,902710E-12 28,25 0,294 

GC2 0,0108 0,00156 1,692741E-09 5,777418E-10 6,239612E-12 31,25 0,338 

A1 0,0102 0,00160 1,563086E-09 5,201526E-10 5,305557E-12 36,75 0,375 

A2 0,0104 0,00160 1,441901E-09 4,798255E-10 4,990186E-12 39,08 0,406 

vidro 0,0100 0,00160 1,544325E-10 5,139095E-11 5,139095E-13 379,44 3,794 

tampa 0,0100 0,00160 1,167215E-10 3,884175E-11 3,884175E-13 502,04 5,020 
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Tabela	A2.4	–	Registo	diário	da	massa	dos	conjuntos	que	contêm	os	provetes	(26	Out	–	caixa	2)	

Leituras periódicas de massa (conjunto) [g] 

Dia Hora Fase 
(h) T [ºC] HR [%] AG1 

(100ºC) 
AG2 

(100ºC) vidro tampa 

26/Out 14:44 0,00 22,6 72,5 142,0826 141,9112 - - 

26/Out 17:15 2,52 22,7 73,6 142,1423 141,9974 156,6911 122,5456 

27/Out 9:07 18,38 21,1 73,7 142,4325 142,2833 156,6654 122,5226 

27/Out 16:09 25,42 22,2 71,8 142,5729 142,4084 156,6877 122,5422 

28/Out 12:16 45,53 21,6 72,5 142,9114 142,7607 156,6930 122,5413 

28/Out 19:26 52,70 22,4 72,4 143,0376 142,8647 156,7064 122,5524 

29Out 10:48 68,07 21,7 75,5 143,2768 143,1021 156,7088 122,5590 

29/Out 17:18 74,57 22,5 74,3 143,3702 143,2046 156,7202 122,5628 

30/Out 12:27 93,72 21,6 75,2 143,6299 143,4803 156,7193 122,5627 

30/Out 16:41 97,95 22,7 73,6 143,6974 143,6040 156,7319 122,5739 

02/Nov 08:50 162,10 20,2 74,8 144,3737 144,2750 156,7348 122,5859 

02/Nov 15:10 168,43 20,8 74,1 144,4369 144,3308 156,7464 122,6027 
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Tabela	A2.5	–	Condições	higrotérmicas	de	ensaio	(26	Out	–	caixa	2)	

Temp. Média 
Ext. (ºC) 

H.R. Média 
Ext. (%) 

Pressão de 
vapor Ext. 
(mmHg) 

Temp. Média 
Int. (ºC) 

H.R. Média Int. 
(%) 

Pressão de 
vapor Int. 
(mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

Pa) 

21,84 73,67 14,68 23,00 1,50 0,32 14,36 1890,00 

Tabela	A2.6	–	Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	dos	provetes	quadrangulares	(26	Out	–	caixa	2)	

Provete Espessura 
(m) A (m2) Declive (kg/s) 

Diferença 
pressão (DP) 

Permeância 
(kg/s.m2.Pa) 

Permeabilidade ao 
vapor de água 
(kg/s.m2.Pa) 

Coeficiente de 
resistência à 

difusão do vapor 
(μ) 

Espessura da 
camada de ar 
equivalente 

(m) 

AG1 (100ºC) 0,0105 0,00160 3,872664E-09 

1890,00 

1,280643E-09 1,344675E-11 14,50 0,152 

AG2 (100ºC) 0,0105 0,00160 3,976915E-09 1,315117E-09 1,380873E-11 14,12 0,148 

vidro 0,0100 0,00160 1,112563E-10 3,679110E-11 3,679110E-13 530,02 5,300 

tampa 0,0100 0,00160 1,070754E-10 3,540853E-11 3,540853E-13 550,71 5,507 
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Tabela	A2.7	–	Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	dos	provetes	quadrangulares	(26	Out	–	caixa	2)	

Leituras periódicas de massa (conjunto) [g] 

Dia Hora Fase 
(h) 

T 
[ºC] 

HR 
[%] AG80CEM20CV

1 AG80CEM20CV
2 AG50CEM40C10CV

1 AG50CEM40C10CV
2 A50CEM40C10CV

1 A50CEM40C10CV
2 AG1 tampa 

1/Dez 16:47 0,00 18,0 70,3 140,0291 139,2391 139,6813 141,4459 164,0017 164,8009 138,9857 120,6288 

2/Dez 10:35 17,80 17,6 74,5 140,3116 139,5359 139,9729 141,7355 164,1520 164,9405 139,2652 120,6305 

2/Dez 16:43 23,93 18,4 73,6 140,4041 139,6345 140,0723 141,8358 164,2080 164,9941 139,3631 120,6309 

3/Dez 9:26 40,65 16,9 75,5 140,6263 139,8673 140,3084 142,0715 164,3210 165,0995 139,5969 120,6230 

3/Dez 16:10 47,38 18,5 71,9 140,7148 139,9748 140,4158 142,1778 164,3848 165,1578 139,6918 120,6408 

4/Dez 10:38 65,85 18,1 71,8 140,9014 140,2068 140,6447 142,4028 164,5070 165,2774 139,9213 120,6429 

4/Dez 17:21 72,57 18,9 73,2 141,0319 140,3117 140,7472 142,5069 164,5751 165,3440 140,0245 120,6517 

5/Dez 13:34 92,78 17,9 73,0 141,2497 140,5340 140,9699 142,7264 164,6945 165,4525 140,2436 120,6481 

5/Dez 18:32 97,75 18,4 72,6 141,3107 140,5901 141,0306 142,7856 164,7432 165,4909 140,3181 120,6564 

6/Dez 12:26 115,65 16,8 75,5 141,4785 140,7721 141,2036 142,9551 164,8399 165,5839 140,4830 120,6479 

7/Dez 14:25 141,63 17,9 74,9 141,7223 141,0304 141,4557 143,2079 165,0221 165,7526 140,7369 120,6742 
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Tabela	A2.8	–	Condições	higrotérmicas	de	ensaio	(1	Dez	–	caixa	1)	

Temp. Média 
Ext. (ºC) 

H.R. Média 
Ext. (%) 

Pressão de 
vapor Ext. 
(mmHg) 

Temp. Média 
Int. (ºC) 

H.R. Média Int. 
(%) 

Pressão de 
vapor Int. 
(mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

Pa) 

17,95 73,35 11,34 23,00 1,50 0,32 11,02 1450,53 

Tabela	A2.9	–	Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	dos	provetes	quadrangulares	(1	Dez	–	caixa	1)	

Provete Espessura 
(m) A (m2) Declive (kg/s) 

Diferença 
pressão (DP) 

Permeância 
(kg/s.m2.Pa) 

Permeabilidade ao 
vapor de água 
(kg/s.m2.Pa) 

Coeficiente de 
resistência à 

difusão do vapor 
(μ) 

Espessura da 
camada de ar 
equivalente 

(m) 

AG80CEM20CV
1 0,0100 0,00160 3,312836E-09 

1450,53 

1,427428E-09 1,427428E-11 13,66 0,137 

AG80CEM20CV
2 0,0100 0,00160 3,506232E-09 1,510759E-09 1,510759E-11 12,91 0,129 

AG50CEM40C10CV
1 0,0110 0,00160 3,482690E-09 1,500615E-09 1,650676E-11 11,81 0,130 

AG50CEM40C10CV
2 0,0109 0,00160 3,454482E-09 1,488461E-09 1,622422E-11 12,02 0,131 

A50CEM40C10CV
1 0,0107 0,00160 1,982953E-09 8,544110E-10 9,142198E-12 21,33 0,228 

A50CEM40C10CV
2 0,0110 0,00160 1,852462E-09 7,981853E-10 8,780038E-12 22,21 0,244 

AG1 0,0112 0,00160 3,444826E-09 1,484300E-09 1,662416E-11 11,73 0,131 

tampa 0,0100 0,00160 8,341915E-11 3,594348E-11 3,594348E-13 542,52 5,425 
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Tabela	A2.10	–	Registo	diário	da	massa	dos	conjuntos	que	contêm	os	provetes	(1	Dez	–	caixa	2)	

Leituras periódicas de massa (conjunto) [g] 

Dia Hora Fase (h) T [ºC] HR [%] AG2 AG50CEM50CV
1 AG50CEM50CV

2 A80CEM20CV
1 A80CEM20CV

2 A50CEM50CV
1 A50CEM50CV

2 tampa 

1/Dez 16:59 0,00 18,3 71,0 139,7180 139,7637 138,0312 163,2205 164,5556 164,5427 163,7311 121,0172 

2/Dez 10:47 17,80 17,7 74,0 140,0087 140,0439 138,3327 163,3047 164,6402 164,6725 163,8489 121,0337 

2/Dez 16:49 23,83 18,6 73,1 140,1003 140,1367 138,4245 163,3440 164,6726 164,7244 163,8992 121,0414 

3/Dez 9:38 40,65 17,0 74,9 140,3243 140,3704 138,6645 163,4037 164,7272 164,8227 163,9937 121,0313 

3/Dez 16:40 47,68 18,9 71,1 140,4368 140,4808 138,7758 163,4458 164,7638 164,8818 164,0578 121,0388 

4/Dez 10:47 65,80 18,2 71,7 140,6642 140,7072 139,0012 163,5191 164,8351 164,9901 164,1564 121,0442 

4/Dez 17:34 72,58 19,3 72,2 140,7543 140,8030 139,0969 163,5592 164,8714 165,0464 164,2128 121,0591 

5/Dez 13:46 92,78 18,2 72,8 140,9897 141,0386 139,3301 163,6386 164,9444 165,1664 164,3278 121,0567 

5/Dez 18:44 97,75 18,6 72,8 141,0508 141,0921 139,3898 163,6675 164,9659 165,2036 164,3675 121,0645 

6/Dez 12:38 115,65 16,9 75,4 141,2126 141,2653 139,5635 163,7236 165,0206 165,2923 164,4484 121,0582 

7/Dez 14:34 141,58 18,1 74,3 141,4795 141,5219 139,8199 163,8413 165,1296 165,4520 164,6047 121,0818 
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Tabela	A2.11–	Condições	higrotérmicas	de	ensaio	(1	Dez	–	caixa	2)	

Temp. Média 
Ext. (ºC) 

H.R. Média 
Ext. (%) 

Pressão de 
vapor Ext. 
(mmHg) 

Temp. Média 
Int. (ºC) 

H.R. Média Int. 
(%) 

Pressão de 
vapor Int. 
(mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

Pa) 

18,16 73,03 11,46 23,00 1,50 0,32 11,14 1466,32 

Tabela	A2.12	–	Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	dos	provetes	quadrangulares	(1	Dez	–	caixa	2)	

Provete Espessura 
(m) A (m2) Declive (kg/s) 

Diferença 
pressão (DP) 

Permeância 
(kg/s.m2.Pa) 

Permeabilidade ao 
vapor de água 
(kg/s.m2.Pa) 

Coeficiente de 
resistência à 

difusão do vapor 
(μ) 

Espessura da 
camada de ar 
equivalente 

(m) 

AG2 0,0109 0,00160 3,448784E-09 

1466,32 

1,470004E-09 1,602304E-11 12,17 0,133 

AG50CEM50CV
1 0,0105 0,00160 3,462653E-09 1,475915E-09 1,549711E-11 12,58 0,132 

AG50CEM50CV
2 0,0108 0,00160 3,502459E-09 1,492882E-09 1,612313E-11 12,09 0,131 

A80CEM20CV
1 0,0109 0,00160 1,209254E-09 5,154304E-10 5,618191E-12 34,71 0,378 

A80CEM20CV
2 0,0110 0,00160 1,110774E-09 4,734545E-10 5,207999E-12 37,44 0,412 

A50CEM50CV
1 0,0107 0,00160 1,777487E-09 7,576331E-10 8,106674E-12 24,05 0,257 

A50CEM50CV
2 0,0110 0,00160 1,715544E-09 7,312306E-10 8,043537E-12 24,24 0,267 

tampa 0,0100 0,00160 1,072942E-10 4,573290E-11 4,573290E-13 426,39 4,264 
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Tabela	A2.13	–	Condições	higrotérmicas	de	ensaio	provetes	circulares	(2Nov)	

Temp. Média 
Ext. (ºC) 

H.R. Média 
Ext. (%) 

Pressão de 
vapor Ext. 
(mmHg) 

Temp. Média 
Int. (ºC) 

H.R. Média Int. 
(%) 

Pressão de 
vapor Int. 
(mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

Pa) 

18,20 69,90 11,02 23,00 1,50 0,32 10,70 1408,42 

Tabela	A2.14	–	Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	dos	provetes	circulares	(2Nov)	

Provete Espessura 
(m) A (m2) Declive (kg/s) 

Diferença 
pressão (DP) 

Permeância 
(kg/s.m2.Pa) 

Permeabilidade ao 
vapor de água 
(kg/s.m2.Pa) 

Coeficiente de 
resistência à 

difusão do vapor 
(μ) 

Espessura da 
camada de ar 
equivalente 

(m) 

A1. 0,0200 0,02011 1,242949E-08 

1408,42 

4,389256E-10 8,778513E-12 22,21 0,444 

A1. 0,0200 0,02087 1,386343E-08 4,717078E-10 9,434157E-12 20,67 0,413 

AE1. 0,0205 0,02011 1,556249E-08 5,495620E-10 1,126602E-11 17,31 0,355 

AE2. 0,0204 0,02011 1,735284E-08 6,127851E-10 1,250082E-11 15,60 0,318 

GC1. 0,0208 0,02011 1,561463E-08 5,514033E-10 1,146919E-11 17,00 0,354 

GC2. 0,0203 0,02011 1,645731E-08 5,811610E-10 1,179757E-11 16,53 0,336 

A50CEM50CV
1. 0,0205 0,02087 1,587367E-08 5,401069E-10 1,107219E-11 17,61 0,361 

A50CEM50CV
2. 0,0203 0,02087 1,698881E-08 5,780499E-10 1,173441E-11 16,62 0,337 

A80CEM20CV
1. 0,0206 0,02011 1,191597E-08 4,207916E-10 8,668307E-12 22,50 0,463 

A80CEM20CV
2. 0,0210 0,02011 1,234356E-08 4,358912E-10 9,153715E-12 21,30 0,447 
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Tabela	A2.15	–	Condições	higrotérmicas	de	ensaio	provetes	circulares	(1	Dez)	

Temp. Média 
Ext. (ºC) 

H.R. Média 
Ext. (%) 

Pressão de 
vapor Ext. 
(mmHg) 

Temp. Média 
Int. (ºC) 

H.R. Média Int. 
(%) 

Pressão de 
vapor Int. 
(mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

mmHg) 

Diferença 
pressão (DP em 

Pa) 

20,43 70,12 12,63 23,00 1,50 0,32 12,31 1620,26 

Tabela	A2.16	–	Resultados	do	ensaio	de	permeabilidade	ao	vapor	de	água	dos	provetes	circulares	(1	Dez)	

Provete Espessura 
(m) A (m2) Declive (kg/s) 

Diferença 
pressão (DP) 

Permeância 
(kg/s.m2.Pa) 

Permeabilidade ao 
vapor de água 
(kg/s.m2.Pa) 

Coeficiente de 
resistência à 

difusão do vapor 
(μ) 

Espessura da 
camada de ar 
equivalente 

(m) 

AG50CEM50CV
1. 0,0209 0,02061 2,229202E-08 

1620,26 

6,674888E-10 1,395052E-11 13,98 0,292 

AG50CEM50CV
2. 0,0208 0,02036 2,339539E-08 7,092561E-10 1,475253E-11 13,22 0,275 

AG1. 0,0200 0,02036 2,430364E-08 7,367907E-10 1,473581E-11 13,23 0,265 

AG2. 0,0205 0,02011 2,417879E-08 7,421969E-10 1,521504E-11 12,82 0,263 

AG80CEM20CV
1. 0,0207 0,02061 2,426675E-08 7,266180E-10 1,504099E-11 12,96 0,268 

AG80CEM20CV
2. 0,0205 0,02061 2,488266E-08 7,450602E-10 1,527373E-11 12,77 0,262 

AG50CEM40CAL10CV
1. 0,0199 0,02061 2,531668E-08 7,580560E-10 1,508531E-11 12,93 0,257 

AG50CEM40CAL10CV
2. 0,0202 0,02061 2,703033E-08 8,093677E-10 1,634923E-11 11,93 0,241 

A50CEM40CAL10CV
1. 0,0209 0,02011 1,832675E-08 5,625616E-10 1,175754E-11 16,59 0,347 

A50CEM40CAL10CV
2. 0,0210 0,02011 1,754693E-08 5,386240E-10 1,131111E-11 17,24 0,362 
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A3 Coeficiente	de	resistência	à	difusão	ao	vapor	de	água		

Tabela	A3.1–	Coeficiente	resistência	à	difusão	do	vapor	de	água	(tabela	1)	

	 Provetes circulares (diâmetro 160mm e espessura 
20mm) Provetes quadrangulares (40x40x10mm) Valores médios 

	 µ Sd µ 
(médio) 

Desvio 
padrão CV (%) µ Sd µ 

(médio) 
Desvio 
padrão CV (%) µ 

(médio) 
Desvio 
padrão CV (%) 

A1. 22,21 0,444 
21,44 0,77 3,59 

36,75 0,375 
37,92 1,17 3,07 29,68 8,24 27,76 

A2. 20,67 0,413 39,08 0,406 

AE1. 17,31 0,355 
16,46 0,86 5,20 

29,46 0,309 
30,77 1,32 4,27 23,61 7,16 30,31 

AE2. 15,60 0,318 32,09 0,353 

GC1. 17,00 0,354 
16,77 0,23 1,40 

28,25 0,294 
29,75 1,50 5,04 23,26 6,49 27,92 

GC2. 16,53 0,336 31,25 0,338 

AG1. 13,23 0,265 
13,03 0,21 1,57 

12,17 0,133 
11,95 0,22 1,84 12,49 0,54 4,30 

AG2. 12,82 0,263 11,73 0,131 

AG1. (100ºC) - - 
- - - 

14,5 0,152 
14,31 0,19 1,33 14,31 0,00 0,00 

AG2. (100ºC) - - 14,12 0,148 
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Tabela	A3.2	–	Coeficiente	resistência	à	difusão	do	vapor	de	água	(tabela	2)	

	 Provetes circulares (diâmetro 160mm e espessura 
20mm) Provetes quadrangulares (40x40x10mm) Valores médios 

	 µ Sd µ 
(médio) 

Desvio 
padrão CV (%) µ Sd µ 

(médio) 
Desvio 
padrão CV (%) µ 

(médio) 
Desvio 
padrão CV( %) 

A80CEM20CV
1. 22,50 0,463 

21,90 0,60 2,74 
34,71 0,378 

36,08 1,37 3,78 28,99 7,09 24,46 
A80CEM20CV

2. 21,30 0,447 37,44 0,412 

A50CEM50CV
1. 17,61 0,361 

17,12 0,49 2,89 
24,05 0,257 

24,15 0,09 0,39 20,63 3,52 17,05 
A50CEM50CV

2. 16,62 0,337 24,24 0,267 

A50CEM40C10CV
1. 16,59 0,347 

16,92 0,32 1,92 
21,33 0,228 

21,77 0,44 2,02 19,34 2,43 12,55 
A50CEM40C10CV

2. 17,24 0,362 22,21 0,244 

AG80CEM20CV
1. 12,96 0,268 

12,87 0,10 0,74 
13,66 0,137 

13,28 0,38 2,82 13,07 0,21 1,59 
AG80CEM20CV

2. 12,77 0,262 12,91 0,129 

AG50CEM50CV
1. 13,98 0,292 

13,60 0,38 2,79 
12,58 0,132 

12,34 0,25 1,99 12,97 0,63 4,86 
AG50CEM50CV

2. 13,22 0,275 12,09 0,131 

AG50CEM40C10CV
1. 12,93 0,257 

12,43 0,50 4,02 
11,81 0,13 

11,92 0,11 0,88 12,18 0,26 2,09 
AG50CEM40C10CV

2. 11,93 0,241 12,02 0,131 
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A4 Massa	volúmica	das	argamassas	

Tabela	A4.1	–	Massa	volúmica	das	argamassas	(análise	da	influência	do	agregado)	

Provetes circulares Provetes quadrangulares 
Valores comparativos entre 

forma circular e forma 
quadrangular 

 
Massa 

volúmica 
(kg/m3) 

Média Desvio 
padrão CV (%)  

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Média Desvio 
padrão CV (%) Média Desvio 

padrão CV (%) 

A1. 1934,83 
1919,98 21,00 1,09 

A1. 2157,83 
2170,54 12,71 0,59 2045,26 125,28 6,13 

A2. 1905,13 A2 2183,25 

AE1. 827,34 
815,18 12,16 1,49 

AE1 908,6 
919,13 10,53 1,15 867,15 51,97 5,99 

AE2. 803,02 AE2 929,65 

GC1. 540,69 
540,80 0,10 0,02 

GC1 717,73 
718,53 0,80 0,11 629,66 88,86 14,11 

GC2. 540,9 GC2 719,32 

AG1. 432,26 
434,03 1,77 0,41 

AG1 506,12 
506,37 0,25 0,05 470,20 36,17 7,69 

AG2. 435,79 AG2 506,62 

AG1. (100ºC) - - - - AG1 (100ºC) 616,95 
627,78 10,83 1,72 - - - 

AG2. (100ºC) -    AG2 (100ºC) 638,60 
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Tabela	A4.2	–	Massa	volúmica	das	argamassas	(análise	da	influência	da	pasta)	

Provetes circulares Provetes quadrangulares 
Valores comparativos entre 

forma circular e forma 
quadrangular 

 
Massa 

volúmica 
(kg/m3) 

Média Desvio 
padrão CV (%)  

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Média Desvio 
padrão CV (%) Média Desvio 

padrão CV (%) 

A80CEM20CV
1. 1898,87 

1872,73 26,15 1,40 
A80CEM20CV

1 1949,94 
1962,30 12,36 0,63 1917,51 44,79 2,34 

A80CEM20CV
2. 1846,58 A80CEM20CV

2 1974,65 

A50CEM50CV
1. n.d. 

- - - 
A50CEM50CV

1 1864,71 
1888,55 23,84 1,26 - - - 

A50CEM50CV
2. n.d. A50CEM50CV

2 1912,39 

A50CEM40C10CV
1. 1757,23 

1763,46 6,23 0,35 
A50CEM40C10CV

1 1878,29 
1891,29 13,00 0,69 1827,37 63,91 3,50 

A50CEM40C10CV
2. 1769,69 A50CEM40C10CV

2 1904,28 

AG80CEM20CV
1. 438,28 

442,08 3,80 0,86 
AG80CEM20CV

1 551,15 
546,82 4,33 0,79 494,45 52,37 10,59 

AG80CEM20CV
2. 445,87 AG80CEM20CV

2 542,48 

AG50CEM50CV
1. 380,55 

388,83 8,28 2,13 
AG50CEM50CV

1 511,96 
495,15 16,81 3,39 441,99 53,16 12,03 

AG50CEM50CV
2. 397,11 AG50CEM50CV

2 478,34 

AG50CEM40C10CV
1. 420,06 

420,07 0,00 0,00 
AG50CEM40C10CV

1 548,06 
548,83 0,77 0,14 484,45 64,38 13,29 

AG50CEM40C10CV
2. 420,07 AG50CEM40C10CV

2 549,6 

	


