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Resumo 

A relevância histórica e cultural que os rebocos antigos possuem, leva a que o correto diagnóstico do 

estado de conservação destes apresente uma importância acrescida. Assim, as ações de diagnóstico 

e intervenção, realizadas por intermédio de ensaios de caracterização in situ, devem ser o menos 

intrusivas possível. Esta particularidade leva a que o método de resistência à furação ganhe vantagem 

perante os restantes ensaios de caracterização, uma vez que permite obter informações, como a 

resistência mecânica e espessura da camada, com uma intrusão no elemento muito reduzida. 

Assim, neste trabalho foi desenvolvido uma modelo de classificação de argamassas presentes em 

rebocos antigos através da análise estatística dos resultados do método de resistência à furação, onde  

o principal objetivo é determinar a constituição da argamassa ensaiada, com uma reduzida intrusão no 

elemento. Tendo por base uma amostra constituída por 18 argamassas desenvolvida por Nogueira 

(2016), a análise estatística desta baseou-se na transposição da informação presente no gráfico de 

furação para um histograma, e o consequente ajuste de uma distribuição de probabilidade a este. Desta 

forma foi possível caracterizar as argamassa presentes na amostra pelos parâmetros que definem a 

distribuição de probabilidade ajustada, e assim permitir determinar a constituição de uma argamassa 

teste por comparação com as argamassas presentes na amostra. 

Os resultados produzidos por este trabalho permitiram complementar as informações obtidas pelo 

método de resistência à furação, e ainda definir um número mínimo de medições necessárias à 

aplicação do método, contribuindo para a maior aplicabilidade do método. 

 

Palavras-chave: Resistência à furação, argamassas de baixa resistência mecânica, heterogeneidade, 

função de distribuição log-normal, comportamento mecânico, modelo de classificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 
 

 

  



ix 
 

Abstract 

The historical and cultural relevance that old renders possess, lead to an increasing importance in the 

correct diagnosis of the state of conservation of these old renders. Thus, the diagnostic and intervention 

actions, carried out through in situ characterization tests, should be the least intrusive possible. This 

particularity leads to the drilling resistance method due to its advantage over the remaining 

characterization tests, since it allows to obtain information, such as the mechanical resistance and 

thickness of the layer, with a very small element intrusion. 

In this work was develop a classification model of mortars present in old renders trough a statistical 

analysis of the drilling resistance method results. The main objective of this work was to be able to define 

the constitution of a mortar using this method. Based on a sample of 18 mortars developed by Nogueira 

(2016), the statistical analysis performed was based in the transposition of the information in the drilling 

profiles to a histogram, and the consequent adjustment of a probability distribution to it. This allowed to 

characterize the mortar present in the sample with the parameters that define the probability distribution 

adjusted and determine the constitution of the test mortar by comparing with a mortar from the data 

base. 

The results obtained by this work allowed to complement the information obtained by the drilling 

resistance method and define a minimal number of measurements. Thus, providing a greater diversity 

of characteristics provided by this method for the mortars tested. 

 

Keywords: Drilling resistance, low-strength mortars, heterogeneity, log-normal distribution function, 

mechanical behavior, classification model. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 



xi 
 

Índice 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 1 

Enquadramento 1 

Motivação e objetivos 2 

Estrutura da dissertação 3 

CAPÍTULO 2 – ENSAIO DE RESISTÊNCIA À FURAÇÃO EM ARGAMASSAS DE 
BAIXA RESISTÊNCIA 5 

2.1. Argamassa de baixa resistência mecânica 5 
2.1.1. Componentes e características das argamassas 5 
2.1.2. Argamassas à base de cal 8 

2.2. Método de resistência à furação 10 
2.2.1. Princípios teóricos do método 10 
2.2.2. Parâmetros estatísticos de avaliação 14 

CAPÍTULO 3 – MODELO DE CLASSIFICAÇÃO 17 

3.1. Definição da amostra 17 

3.2. Ajuste de distribuições de probabilidade à amostra 21 

3.3. Distribuição log-normal - características e resultados 26 

3.4. Definição e validação do modelo de classificação 28 
3.4.1. Considerações sobre o método de validação adotado 29 
3.4.2. Validação interna 30 
3.4.3. Validação externa 31 

3.5. Considerações finais 37 

CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DO MODELO 39 

4.1. Relação entre as características da argamassa e os parâmetros estatísticos analisados 39 
4.1.1. Resistência à compressão 39 
4.1.2. Heterogeneidade 43 
4.1.3. Considerações finais 45 

4.2. Matriz de classificação 46 

4.3. Protocolo de aplicação da metodologia 50 

4.4. Considerações finais 52 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 55 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 57 



xii 
 

ANEXOS 61 

Anexo I – Tabela A1: Ranking do ajuste das distribuições de probabilidade às argamassas 61 

Anexo II – Tabela A2: Parâmetros estatísticos referentes às argamassas da base de dados 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiii 
 

Índice de Figuras 

Figura 1: Relação tensão-deformação para cimento, agregado e betão (Neville, 2012). ...................... 6 

Figura 2:Diferentes fases na curva tensão-deformação de um material quase-frágil (Nogueira, 2016). 7 

Figura 3: Porosidade e resistência à compressão em argamassas de cal, com cal pura e com vários 

traços de agregado fino calcário (Lanas e Alvarez, 2003). ..................................................................... 8 

Figura 4: Equipamento de furação DRMS Cordless (SINT Technology, 2005). ................................... 11 

Figura 5: Exemplo de uma leitura da aplicação do método de resistência à furação numa argamassa 

de cal (à esquerda) e num elemento de pedra (à direita) (Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues, 2008; 

Nogueira, 2016). .................................................................................................................................... 11 

Figura 6: Formação de uma lasca de um material dúctil (Chiaia, 2001). ............................................. 12 

Figura 7: Etapas do processo de furação (Nogueira, 2016). ................................................................ 12 

Figura 8: Efeito de empacotamento numa leitura (Nogueira, 2016) ..................................................... 13 

Figura 9: Transposição de gráficos de furação para histogramas (Nogueira, 2016) ............................ 14 

Figura 10: Curvas granulométricas dos agregados utilizados nas argamassas da amostra ............... 19 

Figura 11: Ensaio de furação 2 da argamassa TSL4 com a zona não carbonatada (à esquerda) e sem 

a zona não carbonatada (à direita). ...................................................................................................... 21 

Figura 12: Gráficos da resistência à furação da argamassa TCL1 com a presença do efeito de 

empacotamento (à esquerda) e da argamassa USL 5 sem a presença do efeito de empacotamento (à 

direita) .................................................................................................................................................... 21 

 Figura 13: Transposição do gráfico da resistência a furação para uma distribuição de probabilidade, 

para a argamassa USL4 ........................................................................................................................ 22 

Figura 14: Histograma e respetivas curvas das distribuições de probabilidade para a argamassa USL1

 ............................................................................................................................................................... 25 

Figura 15: Histograma e respetivas curvas das distribuições de probabilidade para a argamassa TSL2

 ............................................................................................................................................................... 25 

Figura 16: Curvas de distribuição log-normal (3P) para μ = 1 e γ = 0 com vários valores para σ 

(Aristizabal, 2012). ................................................................................................................................. 27 

Figura 17: Comparação entre as distribuições das argamassas USL1, USL2, UCL1 e UCL6 ............ 27 

Figura 18: Comparação entre as distribuições das argamassas TSL1, TSL3, TCL1 e TCL3 .............. 28 

Figura 19: Ilustração da sobreposição entre duas distribuições de probabilidade ............................... 29 

Figura 20: Correlação entre a média (à esquerda) e a moda (à direita) e a resistência à compressão

 ............................................................................................................................................................... 40 

Figura 21: Correlação entre e média (à esquerda) e moda (à direita) e o parâmetro μ. ...................... 41 

Figura 22:Correlação entre μ e resistência à compressão. .................................................................. 41 

Figura 23: Relação entre fcb e fce. ....................................................................................................... 43 

Figura 24:Correlação entre σ e desvio padrão. .................................................................................... 44 

Figura 25: Correlação entre CV e σ/μ (esq.) e entre CV e σ (dir.) ........................................................ 44 

Figura 26: Gráficos com classes de heterogeneidade. ......................................................................... 45 

Figura 27: Diferenciação entre o parâmetro μb (à esquerda) e μu (à direita) ...................................... 47 

Figura 28: Matriz de classificação μ por σ ............................................................................................ 48 



xiv 
 

Figura 29: Matriz de classificação μ por σ/μ ......................................................................................... 49 

Figura 30: Esquema do protocolo opcional (à esquerda) e sugerido (à direita). .................................. 52 

 

  



xv 
 

Índice de Tabelas 

Tabela 1:Percentagem de calcite em argamassas com diferentes traços e em diferentes espaços 

temporais (Lanas & Alvarez, 2003). ........................................................................................................ 9 

Tabela 2: Características das argamassas da amostra utilizada (Nogueira, 2016) ............................. 18 

Tabela 3: Método de estimação dos parâmetros para as distribuições de probabilidade consideradas.

 ............................................................................................................................................................... 22 

Tabela 4:Descrição das distribuições de probabilidade consideradas (adaptado de (Silva, et al., 2016))

 ............................................................................................................................................................... 23 

Tabela 5: Classificação do ajuste das distribuições de probabilidade à amostra da argamassa USL1 e 

TSL2 ...................................................................................................................................................... 24 

Tabela 6: Parâmetros da distribuição log-normal por argamassa ........................................................ 26 

Tabela 7: Desvios entre as distribuições de probabilidade da base de dados ..................................... 30 

Tabela 8: Escala de relação entre EPAM e capacidade preditiva do modelo (Lewis, 1997) ............... 31 

Tabela 9: Coeficiente de correlação de Pearson (adaptado de Piaw, 2006) ........................................ 32 

Tabela 10: Percentagem de sobreposição e correspondente correlação ............................................ 33 

Tabela 11: Características das argamassas adotadas na validação externa. ...................................... 33 

Tabela 12: Argamassas adotadas na validação externa. ..................................................................... 34 

Tabela 13:Percentagem de sobreposição da argamassa A1 à base de dados. .................................. 35 

Tabela 14:Percentagem de sobreposição da argamassa A2 à base de dados. .................................. 35 

Tabela 15: Percentagem de sobreposição da argamassa A3 à base de dados. ................................. 36 

Tabela 16:Percentagem de sobreposição da argamassa A4 à base de dados. .................................. 36 

Tabela 17: Percentagem de sobreposição da argamassa A5 à base de dados. ................................. 36 

Tabela 18: Percentagem de sobreposição da argamassa A6 à base de dados. ................................. 37 

Tabela 19: Percentagem de sobreposição das argamassas para 1000 medições. ............................. 37 

Tabela 20: Parâmetros estatísticos da resistência à furação e resistência à compressão das 

argamassas da base de dados ............................................................................................................. 40 

Tabela 21: Determinação dos parâmetros fc e μ através da equação (5) ............................................ 42 

Tabela 22: Dados estatísticos relativos à resistência à compressão (MPa) ......................................... 43 

Tabela 23: Intervalos da classe de heterogeneidade ........................................................................... 45 

Tabela 24: Parâmetros log-normal obtidos no ensaio de furação da argamassa A3 ........................... 50 

Tabela 25: Resultados obtidos para a argamassa A3 por aplicação da matriz de classificação ......... 50 

Tabela 26: Resultado da aplicação do modelo à argamassa teste A3 ................................................. 51 

Tabela 27: Resultados obtidos para a argamassa A3 por aplicação do modelo de classificação ....... 51 

Tabela 28: Composição provável da argamassa A3 (por analogia com a argamassa USL6). ............ 51 

 

 

 

 



xvi 
 

 

 

 

  



xvii 
 

Simbologia e Notações 

ZIT Zona interna de transição 

fy Tensão de cedência (MPa) 

fu Tensão última (MPa) 

fc Tensão de resistência à compressão (MPa) 

Fd Força de resistência à furação (N) 

𝑣 Velocidade de penetração (mm/min) 

𝜔 Velocidade de revolução (rpm) 

CV Coeficiente de variação 

SD Desvio padrão 

𝐹𝑑
̅̅ ̅ Média de valores de Fd 

SK Distorção 

USL Classe das argamassas com agregado grosso quartzítico com cal aérea 

UCL Classe das argamassas com agregado grosso calcário com cal aérea 

TSL Classe das argamassas com agregado fino quartzítico com cal área 

TCL Classe das argamassas com agregado fino calcário com cal aérea 

USH Classe das argamassas com agregado grosso quartzítico com ligante hidráulico 

μ Parâmetro de escala da distribuição de probabilidade log-normal 

σ Parâmetro de forma da distribuição de probabilidade log-normal 

γ Parâmetro de localização da distribuição de probabilidade log-normal 

A-D Teste de Anderson-Darling 

K-S Teste de Kolmogorov-Smirnov 

X² Teste de Qui-Quadrado 

Psobr Percentagem de sobreposição entre duas distribuições de probabilidade 

R2 Erro quadrado 

μb μ referente à base de dados 

μu μ obtido pela equação que relaciona o μ com fc 

H1 Classe de maior heterogeneidade 

H2 Classe de heterogeneidade intermédia 

H3 Classe de menor heterogeneidade 

CL90 Cal cálcica com uma percentagem mínima total mínima de CaO+MgO de 90% 

NHL5 Cal hidráulica natural com uma resistência à compressão superior a 5 MPa 

CEM Cimento de Portland CEM II/B – L 32.5 

 

 



xviii 
 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

Capítulo 1 – Introdução 

Enquadramento 

Desde das primeiras civilizações até à Revolução Industrial que a tecnologia de execução de rebocos 

se manteve praticamente constante. A industrialização da construção, o aumento do conhecimento 

científico e o aparecimento de novos materiais, que ocorreram a partir do século XX, levaram a que a 

tecnologia de execução dos rebocos evoluísse significativamente. O que levou, consequentemente, a 

que as práticas de execução destes rebocos, suportadas no conhecimento empírico, praticamente 

desaparecessem (Nogueira, et al., 2007; Nogueira, et al., 2018). 

Os rebocos antigos são tipicamente constituídos por várias camadas de argamassas à base de cal, 

existindo uma gradual diminuição da espessura das camadas para o exterior. As argamassas presentes 

em rebocos antigos, até à Revolução Industrial, eram produzidas com cal área ou cais naturais de baixa 

hidraulicidade. A baixa resistência mecânica e elevada porosidade destas argamassas, associadas a 

algum desconhecimento sobre a sua tecnologia de execução e funcionamento, levam a que o risco de 

degradação dos rebocos antigos seja elevado (Nogueira, et al., 2007; Nogueira, et al., 2018). 

Os rebocos, de forma geral, têm como principais funções a proteção do suporte e uma função 

decorativa. Estas funções atribuem aos rebocos uma exigência relativamente elevada, uma vez que, 

por exemplo, em alvenarias antigas com função estrutural a sua proteção torna-se essencial para a 

integridade do edifício. Além desta função sacrificial, a função decorativa, introduz uma exigência na 

superfície dos rebocos, nomeadamente na textura, cor e brilho da camada de acabamento. Assim as 

argamassas presentes nos rebocos devem ser concebidas por forma a maximizar a sua durabilidade, 

constituir uma barreira contra as ações externas e apresentar boas características .no que respeita à 

sua aparência. (Nogueira, et al., 2007). 

Assim, face à relevância dos rebocos na construção e ao elevado risco de degradação dos rebocos 

antigos, é importante assegurar ações de diagnóstico e intervenção sobre estes componentes. O 

diagnóstico do estado de conservação dos rebocos antigos é habitualmente conseguido à custa de 

ensaios in situ, como o ensaio de dureza superficial ou de aderência (pull-off) para avaliação da 

resistência mecânica ou o ensaio de permeabilidade sob baixa pressão (tubos de Karsten) para 

avaliação da resistência à ação da água, podendo também recorrer-se à extração de amostras 

(Menezes, et al., 2015; Galvão, et al., 2018). 

Face à importância cultural e histórica que os rebocos antigos apresentam, os métodos de 

caracterização in situ utilizados para estudar as argamassas presentes nos rebocos devem ser o menos 

destrutivos possível. Assim o ensaio de resistência à furação surge como um método de caracterização 

com capacidade para fornecer informação sobre a resistência mecânica ou a espessura da camada, 

com uma intrusão no elemento muito reduzida, tipicamente apenas um furo de 5 mm (Nogueira, et al., 

2014b). 

O método de resistência à furação, através da utilização de um berbequim específico, fornece um valor 

de resistência à furação em profundidade, fornecendo assim informação relativamente às propriedades 
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mecânicas do elemento ao longo da espessura da camada ensaiada. Quando comparado com outros 

métodos de caracterização, como por exemplo o ensaio pull-off, a reduzida intrusividade no elemento 

e a simplicidade de execução, tornam este método mais adequado (Nogueira, et al., 2014b). 

Apesar de ter sido inicialmente direcionado para a determinação de propriedades mecânicas em pedra 

e na avaliação do desempenho de tratamentos de consolidação aplicados, o método de resistência à 

furação foi posteriormente aplicado a argamassas de baixa resistência mecânica (Ferreira Pinto & 

Delgado Rodrigues, 2008). No entanto, devido à elevada heterogeneidade destas argamassas, os 

resultados nelas obtidos apresentam tipicamente uma elevada variabilidade, o que constitui uma 

limitação do método. O trabalho de Nogueira, et al. (2014a) constituiu uma tentativa para interpretar 

essa variabilidade, sugerindo que esta no lugar de ser considerada uma limitação, deveria ser tratada 

com o objetivo de dela extrair informação sobre as características das argamassas, designadamente a 

sua resistência à compressão e heterogeneidade (Nogueira, et al., 2014a). 

Motivação e objetivos 

Um método de caracterização in situ fiável é essencial para o diagnóstico de argamassas deterioradas, 

determinação da eficácia de intervenções efetuadas (como da melhoria das suas propriedades e 

desempenho) ou simplesmente na recolha de dados, afim de aumentar o estado do conhecimento em 

argamassas antigas. Face a esta diversidade de utilizações requeridas a um método de caracterização 

in situ, e tendo em conta a importância, a nível cultural e patrimonial, que os elementos estudados 

apresentam, considera-se o método de resistência à furação bastante adequado pela sua reduzida 

intrusão no elemento. 

Apesar de ser pouco destrutivo, o método de resistência à furação apresenta ainda algumas limitações 

face a uma utilização mais ampla. Isto porque o método permite a determinação de uma estimativa da 

resistência a compressão e da heterogeneidade, mas com uma incerteza ainda significativa e exigindo  

um número elevado de testes (furos). 

Neste trabalho pretende-se desenvolver uma metodologia que, utilizando o método de resistência à 

furação, permita obter a constituição mais provável de uma dada argamassa de baixa resistência 

mecânica que se pretende caracterizar. Assim pretende-se desenvolver uma metodologia similar aos 

testes de ADN, mas aplicado a argamassas antigas. 

A identificação de um individuo recorrendo ao ADN baseia-se no facto desse individuo se distinguir de 

todos os outros pelo seu genoma (Butler, 2005). Fazendo a transposição para este trabalho, pretende-

se identificar uma argamassa recorrendo ao gráfico produzido pelo ensaio de furação, sendo que cada 

argamassa terá uma curva característica produzida pelo ensaio de furação diferente de todas as outras. 

Em síntese, tanto os testes de ADN como a metodologia que aqui se pretende desenvolver, são testes 

de classificação, onde é avaliada a capacidade do teste de distinguir dois indivíduos, ou duas 

argamassas, recorrendo a algo que os torna únicos.   
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No entanto, para desenvolver esta metodologia, é necessário, primeiro, constituir uma base de dados 

coesa e abrangente das argamassas de baixa resistência mecânica existentes em rebocos antigos, 

uma vez que é necessário ter uma base que permita a comparação com as argamassas ensaiadas. 

Assim o objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo expedito de classificação de argamassas de 

baixa resistência mecânica, tendo por base o método de resistência à furação. Este modelo permitirá 

também obter a seguinte informação sobre a argamassa que se pretende caracterizar: 

• Constituição provável em termos de tipo de ligante, traço, tipo e dimensão do agregado e 

relação água-ligante; 

• Estimativa da resistência à compressão; 

• Grau de heterogeneidade. 

Por fim, este trabalho apresenta uma proposta de protocolo para aplicação da metodologia que conduza 

à obtenção das informações acima referidas. 

Estrutura da dissertação 

Uma vez definido o âmbito do presente trabalho, importa agora estruturar a dissertação, de forma a 

fazer compreender como este trabalho foi executado e as conclusões que foram obtidas. Para tal, a 

dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos. 

No primeiro capítulo, é realizada uma introdução ao tema, onde é apresentado o enquadramento do 

trabalho e a relevância para o estado do conhecimento. São ainda referidos quais os objetivos a cumprir 

e a estrutura de como serão atingidos. 

No segundo capítulo, é analisado o estado do conhecimento relativo a argamassas de baixa resistência 

mecânica e ao método de resistência à furação, uma vez que estes estudos são a base do tema 

explorado neste trabalho. Assim são analisados estes dois temas, focando sempre a análise nos pontos 

mais importantes ao presente trabalho. 

No terceiro capítulo, é descrito o processo de desenvolvimento do modelo de classificação de 

argamassas de baixa resistência, desde a definição da amostra à validação do modelo. Neste capítulo, 

pretende-se apresentar as decisões e considerações efetuadas durante o desenvolvimento do modelo, 

de forma a fazer compreender a evolução deste ao longo da análise dos resultados obtidos. É também 

apresentado ao longo deste capítulo a correspondência entre os resultados obtidos e o estado do 

conhecimento apresentado no segundo capítulo, fazendo compreender a conexão entre ambos. 

O quarto capítulo surge como um resultado do capítulo anterior. Ou seja, após a análise das conclusões 

obtidas no terceiro capítulo, estabelecem-se neste capítulo métodos que fornecem informação adicional 

como uma estimativa da resistência à compressão e do grau de heterogeneidade da argamassa que 

se pretende caracterizar. É também apresentado um método que fornece informação qualitativa similar 

à do modelo de classificação de forma mais expedita, mas com menor fiabilidade. Por fim, apresenta-

se o protocolo de aplicação da metodologia, que inclui o modelo de classificação, desenvolvido no 

terceiro capítulo, e a outras duas metodologias desenvolvidas neste capítulo. 
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Por fim, no quinto e último capítulo, são apresentadas as conclusões finais e gerais do presente 

trabalho, uma vez que são apresentadas as conclusões de forma mais específica no final de cada 

capítulo, sendo também referidos os trabalhos futuros a realizar de modo a aperfeiçoar e desenvolver 

o presente trabalho. 
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Capítulo 2 – Ensaio de resistência à furação em argamassas 
de baixa resistência 

Neste capítulo, pretende-se introduzir tanto o funcionamento como os resultados produzidos pelo 

ensaio de resistência à furação. No entanto, para uma melhor compreensão deste ensaio, o 

conhecimento das características mecânicas das argamassas de baixa resistência mecânica é 

importante, uma vez que o processo de funcionamento do ensaio e, consequentemente, dos resultados, 

depende destas. 

Esta relação entre o ensaio de resistência à furação e o funcionamento das argamassas, leva a que 

este capítulo se divida em dois subcapítulos: o primeiro referente às argamassas de baixa resistência 

mecânica; e o segundo referente ao método de resistência à furação. 

2.1. Argamassa de baixa resistência mecânica 

Face à variedade de constituição das argamassas de baixa resistência mecânica existentes na 

construção, importa, neste trabalho, referir o comportamento mecânico e a generalidade das 

características das argamassas com maior relevância no funcionamento do ensaio de resistência à 

furação. 

Uma vez descritas as características das argamassas de baixa resistência mecânica, importa 

especificar as particularidades referentes às argamassas à base de cal, isto porque, este trabalho foca-

se essencialmente em argamassas de construções antigas, onde a presença deste tipo de argamassas 

é muito comum. 

2.1.1. COMPONENTES E CARACTERÍSTICAS DAS ARGAMASSAS 

De forma a compreender as características e comportamento mecânico das argamassas, é primeiro 

necessário compreender a sua composição. Uma argamassa é um material composto por agregados 

dispersos numa matriz de ligante. Esta composição dá origem à presença de três fases: o agregado, 

geralmente o componente de maior resistência mecânica; a matriz ligante, material com função 

aglutinante constituída por vazios e cristais formados no processo de endurecimento; e a zona interna 

de transição (ZIT), zona localizada na fronteira entre o agregado e o ligante (Stefanidou & Papayianni, 

2005; Neville, 2012). 

Estas componentes das argamassas levam a duas características fundamentais no comportamento 

das mesmas, a heterogeneidade e a “quase-fragilidade” (Nogueira, 2016). 

A heterogeneidade surge como consequência de dois fatores: a diferente microestrutura do agregado 

e da matriz ligante; e a porosidade distinta de cada uma das fases (Neville, 2012). As diferentes 

microestruturas presentes na argamassa devem-se à presença de cristais de diferente composição, 

forma e dimensão, dispersos na fase sólida. Esta variabilidade de cristais presentes na argamassa 

penaliza a compatibilidade elástica e a coesão entre fases, designadamente entre agregado e matriz 

ligante, levando a que o módulo de elasticidade da argamassa esteja compreendido, como a Figura 1 

demonstra, entre os módulos de elasticidade do agregado e matriz ligante (Stefanidou & Papayianni, 
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2005; Neville, 2012). Consequentemente, quanto maior for a diferença entre as propriedades elásticas 

da matriz ligante e do agregado, pior será a sua coesão e maior será a heterogeneidade da argamassa 

(Nogueira, et al., 2017b). Esta diferente elasticidade entre agregado e matriz leva ainda a que a 

resistência mecânica das argamassas de baixa resistência mecânica, como as existentes nos rebocos 

antigos, seja inferior à resistência teórica de cada um dos componentes. Isto devido à resistência destas 

argamassas estarem dependentes da compatibilidade elástica e da coesão entre os componentes. A 

Figura 1 corrobora este fenómeno, ilustrando-o para o caso do betão, sendo possível efetuar um 

paralelismo com as argamassas, e observar que o agregado e a matriz ligante possuem uma maior 

tensão última face ao betão constituído por estes (Neville, 2012). 

 

Figura 1: Relação tensão-deformação para cimento, agregado e betão (Neville, 2012). 

Devido à fraca expressividade da porosidade do agregado, são a matriz ligante e a zona interna de 

transição (ZIT) que mais contribuem para a porosidade da argamassa (Nogueira, et al., 2007). A 

porosidade da ZIT é determinada pela quantidade de vazios que compreendem a rede de poros 

existente na matriz na zona de fronteira com o agregado. A matriz ligante é um material com uma rede 

de poros regular, pelo que a introdução do agregado, normalmente com dimensão superior aos cristais 

do ligante, introduz na ZIT uma perturbação dessa regularidade. Esta perturbação deve-se quer à 

diferente rigidez entre matriz e agregado, que potencia o desenvolvimento de microfissuração na 

interface da argamassa endurecida, quer ao menor potencial das faces dos agregados para permitir o 

crescimento cristalino da matriz ligante, devido às características dos minerais que constituem o 

agregado, à presença de partículas estranhas (por exemplo argilosas) ou lâminas de água acumuladas 

junto às faces dos agregados (Neville, 2012). Por estes motivos, há maior probabilidade de formação 

de vazios nas zonas de interface entre a matriz e os agregados, vazios esses que tendem a ser tanto 

maiores quanto maior for a dimensão do agregado. Consequentemente, a ZIT constitui geralmente a 

fase que tem menor resistência mecânica, condicionando a resistência mecânica da argamassa 

(Mosquera, et al., 2002; Lanas & Alvarez, 2003). 
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Quanto à “quase-fragilidade” dos materiais, trata-se de uma propriedade distinta da heterogeneidade, 

mas que é influenciada por esta. Assim, pode dizer-se que os materiais heterogéneos têm tendência 

para ter um comportamento quase-frágil, sendo que o seu comportamento mecânico se encontra 

ilustrado na Figura 2. Contrariamente aos materiais frágeis, onde o gráfico tensão-deformação revela 

um comportamento elástico linear até à rotura, nos materiais “quase-frágeis” o seu comportamento 

pode ser dividido em três fases (Murthy, et al., 2009): 

1. numa fase inicial o material apresenta um comportamento elástico linear até à tensão de 

cedência (fy), semelhante ao comportamento dos materiais frágeis; 

2. seguidamente o incremento de tensão leva a uma microfissuração das zonas mais fracas da 

argamassa, nomeadamente zonas com poros de maior dimensão como no caso da ZIT. A 

microfissuração segue, posteriormente, o caminho de transmissão de tensões que menor 

energia requer, ou seja, a microfissuração propaga-se pelos pontos mais fracos da argamassa. 

Em consequência desta microfissuração, a argamassa tem capacidade para desenvolver uma 

maior deformação para um dado incremento de carga, face à fase elástica linear. Este 

comportamento traduz-se numa curva não linear até à tensão última (fu); 

3. por fim, se o equipamento de teste permitir medir uma redução da tensão aplicada, é possível 

observar uma diminuição da tensão com um contínuo aumento da deformação. Este 

comportamento, não observável em materiais frágeis, deve-se à redução da área efetiva 

resistente, pois, apesar de se terem formado macrofissuras, ainda existem zonas em contacto 

que previnem o colapso do material imediatamente após a tensão última. Este comportamento 

traduz-se numa curva não linear de declive negativo que termina na rotura do material. 

 

Figura 2:Diferentes fases na curva tensão-deformação de um material quase-frágil (Nogueira, 2016). 

Estas características fornecem à argamassa um certo grau de ductilidade fundamental no comportamento 

da mesma. A propagação da fissuração de forma irregular e progressiva leva a que as argamassas 

apresentem uma capacidade para se adaptar aos movimentos dos materiais com os quais confinam 

(como por exemplo no caso de rebocos sobre paredes de alvenaria de pedra deformáveis), importante 

para as exigências funcionais na vida útil de uma argamassa (Murthy et al., 2009; Nogueira, et al., 2017b). 

Para materiais mais homogéneos existe uma maior compatibilidade elástica e uma rigidez semelhante 

entre os componentes do material, o que leva a uma menor ductilidade e a uma maior resistência 
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mecânica do material. Este efeito deve-se à maior energia requerida pelo material homogéneo para atingir 

a tensão de cedência e, uma vez atingida essa tensão, à rápida propagação da microfissuração com 

rotura abrupta do mesmo. Sendo que num material mais heterogéneo o efeito é inverso (Chiaia, 2001). 

2.1.2. ARGAMASSAS À BASE DE CAL 

De entre os vários tipos de argamassas de baixa resistência existentes, a argamassa de cal possui 

uma importância elevada pois até ao seculo XX era a argamassa de utilização mais comum, 

nomeadamente em rebocos e para assentamento de alvenarias e ladrilhos. A argamassa de cal é 

essencialmente caracterizada pela utilização da cal como ligante, sendo esta aérea ou hidráulica. No 

entanto, as cais hidráulicas usadas no passado possuíam uma reduzida hidraulicidade devido aos 

processos de fabrico adotados que eram bastante rudimentares. (Nogueira, et al., 2018). 

Face à sua extensa e diversa utilização em construções antigas, é possível encontrar argamassas de cal 

com diferentes constituições e propriedades. Por exemplo, na camada base de um reboco antigo é 

possível encontrar uma argamassa com agregado grosso, ao traço 1:3 e com uma dimensão máxima do 

agregado de 2mm; e no mesmo reboco, na camada de acabamento é possível encontrar uma argamassa 

com agregado fino, ao traço 1:1 com dimensão máxima do agregado de 1 mm. Esta variabilidade de 

constituições da argamassa de cal no mesmo elemento transmite a necessidade de, dentro das 

argamassas de cal, as classificar com base em diversos parâmetros (Nogueira, et al., 2017b). 

Sendo as argamassas de cal, materiais heterogéneos constituídos por agregados e a cal, os 

parâmetros utilizados para as caracterizar advêm, naturalmente, destes dois componentes e da sua 

relação. Os parâmetros associados ao agregado são, principalmente, o traço da mistura e as 

características do agregado. O primeiro, o traço da mistura, é a relação, em massa ou volume, entre o 

ligante e o agregado. A utilização de um traço mais fraco, ou seja, mais rico em agregado, por exemplo 

1:4 (ligante : agregado) leva, por um lado, a uma diminuição da porosidade e da resistência mecânica, 

como a Figura 3 demonstra e, por outro lado, a um aumento da “ductilidade” (Lanas & Alvarez, 2003; 

Murthy, et al., 2009). 

 

Figura 3: Porosidade e resistência à compressão em argamassas de cal, com cal pura e com vários 
traços de agregado fino calcário (Lanas e Alvarez, 2003). 
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A diminuição da porosidade e da resistência mecânica que um traço mais fraco provoca numa 

argamassa pode ser explicada pela maior heterogeneidade e incompatibilidade elástica que a 

introdução do agregado na matriz ligante produz, como referido no ponto 2.1.1 (Neville, 2012). A menor 

percentagem de ligante na mistura associada aos traços mais fracos também contribui para explicar 

estes dois efeitos. Nestas situações há uma menor produção de compostos endurecidos, como 

demonstrado pela Tabela 1 onde se observa a evolução da percentagem de calcite (𝐶𝑎𝐶𝑂3) ao longo 

do tempo. O aumento da “ductilidade” da argamassa que um traço mais fraco provoca deve-se à maior 

heterogeneidade da argamassa e ao seu comportamento mecânico, como referido no ponto 2.1.1. 

(Mosquera, et al., 2002). 

Tabela 1:Percentagem de calcite em argamassas com diferentes traços e em diferentes espaços 
temporais (Lanas & Alvarez, 2003). 

 

Relativamente à influência das características do agregado na argamassa, estas podem ser divididas 

em duas de maior relevância: a granulometria; e a natureza do agregado. A granulometria é o atributo 

mais importante das características do agregado; isto porque um agregado que apresente partículas 

com uma gama de dimensões extensa leva a uma boa compacidade da mistura, e consequentemente 

a uma maior resistência mecânica (Neville, 2012). Relativamente à natureza do agregado, as 

argamassas usadas em construções antigas são geralmente constituídas por dois tipos de agregados: 

o calcário; e o quartzítico. A utilização de agregado calcário face ao quartzítico leva a um aumento da 

resistência mecânica da argamassa pois, apesar de o agregado calcário possuir uma menor rigidez e 

resistência, este permite uma maior compatibilidade elástica entre agregado e a matriz ligante devido 

a semelhança dos módulos de elasticidade e da sua composição química e mineralógica. Esta 

semelhança de comportamento entre o agregado calcário e a pasta de cal conduz ainda a uma melhor 

ligação agregado-ligante pois ambos possuem a mesma natureza mineralógica (calcite), o que permite 

um crescimento cristalino da matriz ligante mais regular junto à interface com o agregado (Lanas & 

Alvarez, 2003; Nogueira, 2016). 

Traço 
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cura (dias) 

Portlandite (%) 
(Ca(OH)2) 
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(CaCO3) 
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Os parâmetros associados ao ligante são a relação água/ligante e as características do ligante. Numa 

argamassa a variação da relação água/ligante leva a uma variação da porosidade da argamassa, isto 

devido à evaporação de água e aos fenómenos de retração da matriz ligante durante o processo de 

endurecimento. A redução da relação água/ligante, dentro de certos limites, conduz a um aumento da 

resistência da argamassa, pois existe uma redução da porosidade devido à menor dimensão dos vazios 

que ocorrem durante o endurecimento (Mosquera, et al., 2002; Neville, 2012).  

Relativamente às características do ligante, as argamassas das construções antigas são habitualmente 

à base de cal, podendo corresponder à utilização de apenas cal aérea ou a uma mistura de cal aérea 

com outro tipo de ligante hidráulico. A adoção de um ligante, ou mistura de ligantes, mais fortes conduz 

a um aumento da resistência das fases mais fracas da argamassa e ao consequente aumento da 

resistência da argamassa. A adoção de uma cal hidráulica, uma mistura de cal hidráulica com cal aérea 

ou até mesmo de uma cal com cimento leva a um aumento da resistência da argamassa, sendo que 

no caso do cimento pode mesmo levar a que a propagação da micro fissuração ocorra através dos 

agregados em vez de pela ZIT (Pandey & Sharma, 2000). 

2.2. Método de resistência à furação 

Como já referido, a argamassa é um material de construção com uma grande variabilidade de utilizações: 

argamassa de assentamento de blocos de alvenaria e revestimentos; reboco; estuque; e elementos 

decorativos. Devido à elevada presença deste material na construção torna-se importante o 

desenvolvimento de métodos que permitam avaliar características e estado de degradação das 

argamassas in situ. O método de resistência à furação é um método que se insere neste âmbito, pois 

fornece uma avaliação da resistência mecânica em profundidade, com uma reduzida intrusividade no 

material, que se traduz num furo de pequena dimensão. É, portanto, um método semi-destrutivo, aspeto 

que constitui uma vantagem em diagnósticos in situ face aos restantes métodos, nomeadamente quando 

o objeto de estudo possui valor histórico ou patrimonial como é o caso de alguns revestimentos antigos 

(Nogueira, et al., 2014a). 

O método da resistência à furação começou por ser aplicado na obtenção das propriedades mecânicas 

em pedras, com resultados promissores em termos da correlação entre a resistência à furação e à 

compressão destes materiais (Figura 5). Assim, numa fase posterior, passou a ser utilizado também 

em argamassas, ainda que com uma maior incerteza associada aos resultados obtidos, devido à sua 

grande variabilidade (Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues, 2008). 

2.2.1. PRINCÍPIOS TEÓRICOS DO MÉTODO 

O método de resistência à furação baseia-se na medição da força de resistência 𝐹𝑑(𝑁) que a broca do 

equipamento de furação (ilustrado na Figura 4), produz ao perfurar um material. A força 𝐹𝑑(𝑁) registada 

pelo ensaio corresponde ao impulso na ponta da broca necessário para penetrar o material a uma 

velocidade de penetração 𝑣 (
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
) e de revolução 𝜔 (𝑟𝑝𝑚) constantes e definidas (Nogueira, 2016).  
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Figura 4: Equipamento de furação DRMS Cordless (SINT Technology, 2005). 

Em argamassas de baixa resistência mecânica, o impulso na ponta da broca leva pequenas frações de 

material à rotura através de forças de compressão e corte. A penetração da broca no material é obtida 

através da transmissão de uma força uniaxial de compressão da ponta romba da broca para o material 

que conduz ao desenvolvimento de tensões no material e, conforme as características deste, a 

fissurações (Beste, et al., 2004). 

Ao contrário dos elementos em pedra, onde este ensaio produz um gráfico com uma tendência crescente 

inicial até ser atingindo um patamar, as características mecânicas de uma argamassa de baixa resistência 

mecânica, como a heterogeneidade, levam a que o resultado apresentado pelo equipamento apresente 

um perfil mais irregular e com uma ausência desse crescimento inicial, ilustrado na Figura 5. Esta 

irregularidade e variabilidade da força 𝐹𝑑  em profundidade, apesar de fornecer informação relativa à 

argamassa ensaiada, leva a uma limitação da aplicação deste método (Stavropoulou, 2006; Ferreira Pinto 

& Delgado Rodrigues, 2008). 

 

Figura 5: Exemplo de uma leitura da aplicação do método de resistência à furação numa argamassa 
de cal (à esquerda) e num elemento de pedra (à direita) (Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues, 2008; 

Nogueira, 2016). 

Em materiais dúcteis, devido às suas propriedades mecânicas, o método de resistência à furação conduz 

a uma rotura caracterizado pelo corte plástico, ilustrada na Figura 6. Este mecanismo de rotura leva ao 

desenvolvimento de tensões de corte no material sem que ocorra, de forma considerável, a propagação 

de fissuras, levando assim à contínua formação de lascas (Chiaia, 2001; Mosquera, et al., 2002). 
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Figura 6: Formação de uma lasca de um material dúctil (Chiaia, 2001). 

No que respeita aos materiais “quase-frágeis”, e contrariamente aos materiais dúcteis, o mecanismo 

de rotura que ocorre é determinado pelas tensões de compressão desenvolvidas na zona posterior da 

broca. O mecanismo de rotura nestes materiais pode ser divido em duas etapas, ilustradas na Figura 

7: a etapa de aumento da força 𝐹𝑑 (growing force); e a etapa de diminuição da força 𝐹𝑑 (descending 

force) (Nogueira, 2016). 

 

Figura 7: Etapas do processo de furação (Nogueira, 2016). 

Na primeira etapa, a porção de material na zona imediatamente a seguir à broca absorve a tensão 

transmitida, para valores reduzidos de 𝐹𝑑  deformando-se elasticamente. À medida que a força 𝐹𝑑 

aumenta, a porção de material tensionada atinge a tensão de cedência e começam se a desenvolver 

microfissuras nas zonas mais fracas do material (plastic crushing). O contínuo desenvolvimento de 

microfissuração leva à desintegração dessa porção de material tensionada, e consequentemente é 

atingida a força 𝐹𝑑 máxima. Após a separação, e remoção (brittle chipping) desta porção de material 

do restante não tensionado a resistência à furação produzida pelo material reduz-se significativamente, 

o que leva a uma diminuição drástica da força 𝐹𝑑 e ao inicio da segunda etapa do mecanismo de rotura 

(Chiaia, 2001; Nogueira, et al., 2014a). 

Na segunda etapa, durante a remoção do material fragmentado a broca avança em profundidade, 

existindo uma contínua diminuição da força 𝐹𝑑 . Ao atingir uma nova porção de material não 

fragmentado, a força 𝐹𝑑 volta a aumentar e inicia-se a primeira etapa novamente (Beste, et al., 2004; 

Carpinteri, et al., 2004). 
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Apesar do mecanismo de rotura em materiais “quase-frágeis” ocorrer genericamente da mesma forma, 

existem algumas particularidades associadas à heterogeneidade do material que influenciam o 

desenvolvimento do mecanismo de rotura (Chiaia, 2001; Beste, et al., 2004). 

Devido às suas características mecânicas, essencialmente a menor ductilidade e maior resistência 

mecânica, os materiais mais homogéneos necessitam de uma maior força 𝐹𝑑 para atingir a tensão de 

cedência. E após atingida a cedência do material, a microfissuração resultante estende-se por uma área 

menor, isto porque a tensão aplicada pela broca é distribuída no material de forma mais eficiente, ou seja, 

a tensão aplicada é distribuída mais uniformemente pelo material. Esta distribuição de tensões leva a que 

a área afetada, tanto na zona posterior à broca como na zona transversal, seja menor relativamente a um 

material de maior heterogeneidade (Carpinteri, et al., 2004; Nogueira, et al., 2014b). 

Outra particularidade associada a materiais mais homogéneos, devido à sua menor ductilidade e menor 

dimensão máxima do agregado, é a acumulação de fragmentos de dimensão reduzida na zona 

posterior à broca, o chamado de efeito de empacotamento. Este efeito leva a uma tendência crescente 

da força 𝐹𝑑(𝑁), como a Figura 8 ilustra, pois, a acumulação de fragmentos introduz uma força de atrito 

na broca, dificultando a penetração desta no material. Nas zonas de menor profundidade de penetração 

este efeito é reduzido devido não só à menor quantidade de fragmentos, como também à maior 

capacidade da broca de remover os fragmentos (Chiaia, 2001; Nogueira, et al., 2014b; Nogueira, et al., 

2014a). 

 

Figura 8: Efeito de empacotamento numa leitura (Nogueira, 2016) 

Contrariamente aos materiais homogéneos, os materiais heterogéneos apresentam uma maior 

ductilidade e menor resistência mecânica. Estas características levam a que durante o processo de 

furação, após ser atingida a tensão de cedência, a microfissuração se estenda a uma área maior e 

ocorra uma desagregação de grumos de material. Estes efeitos devem-se à transmissão de tensões 

no material que, devido à sua heterogeneidade, tende a seguir as zonas de maior rigidez e por não se 

distribua uniformemente pelo material, formando porções de material com uma microfissuração 

reduzida, o que não acontece em materiais homogéneos onde toda a porção de material fissura 

uniformemente (Beste, et al., 2004; Neville, 2012; Nogueira, 2016). 
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2.2.2. PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DE AVALIAÇÃO 

As leituras fornecidas pelo equipamento de furação obtidas em argamassas de baixa resistência 

mecânica, como as à base de cal (Figura 5), apresentam uma elevada irregularidade e dispersão de 

resultados. Por este motivo, as análises de resultados habituais, baseadas no simples cálculo da média 

e desvio padrão, revelam-se insuficientes nestes casos. O elevado valor do desvio padrão face à média 

da resistência à furação obtida introduz uma elevada incerteza na análise e dificulta a formulação de 

conclusões. Por este motivo, Nogueira, 2016 propôs uma análise estatística das medições baseada na 

sua distribuição de valores. Para o efeito, converte-se a informação fornecida pelo equipamento em 

histogramas, como ilustrado na Figura 9. Esta representação gráfica, estabelecida a partir dos dados 

fornecidos, associada à utilização de parâmetros estatísticos, permite obter um conjunto de informação 

mais vasto sobre a argamassa que se pretende caracterizar (Nogueira, 2016). 

 

Figura 9: Transposição de gráficos de furação para histogramas (Nogueira, 2016) 

Além de permitir a utilização de parâmetros estatísticos, esta representação gráfica, ilustrada na Figura 

9, permite ainda observar algumas características associadas aos gráficos de furação. Para gráficos 

de furação com uma maior amplitude de valores de 𝐹𝑑 (gráfico UCL1 da Figura 9) é possível verificar 

uma maior assimetria do histograma correspondente, onde existe uma quantidade de valores próximo 

do eixo das ordenadas. Contrariamente a esta observação, para um gráfico com uma menor amplitude 

de valores de 𝐹𝑑 (gráfico TCL1 da Figura 9) verifica-se uma maior simetria do histograma. 

A quantificação da amplitude de valores de 𝐹𝑑  é dada pelo coeficiente de variação CV definido pela 

equação (1). Este parâmetro estatístico fornece uma quantificação da dispersão dos valores de 𝐹𝑑, sendo 

que quanto maior for o valor dado pelo CV maior será a dispersão de resultados (Limpert, et al., 2001). 

𝐶𝑉 =
𝑆𝐷

𝐹𝑑
̅̅ ̅

=  
√ 1

𝑛 − 1
∑ (𝐹𝑑𝑖 − 𝐹𝑑

̅̅ ̅)2𝑛
𝑖=1

𝐹𝑑
̅̅ ̅

, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎                                                                (1) 

Relativamente à quantificação da assimetria dos histogramas, recorre-se ao cálculo do parâmetro 

distorção SK que é definido pela equação (2). Este parâmetro avalia a assimetria do histograma, sendo 

maior para histogramas com uma cauda longa à direita e com o máximo junto ao eixo das ordenadas 

e menor para histogramas simétricos (Limpert, et al., 2001; Nogueira, 2016). 
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𝑆𝐾 =

1
𝑛

∑ (𝐹𝑑𝑖 − 𝐹𝑑
̅̅ ̅)3𝑛

𝑖=1  

[
1

𝑛 − 1
∑ (𝐹𝑑𝑖 − 𝐹𝑑

̅̅ ̅)2]𝑛
𝑖=1

3/2
, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎                                                                       (2) 

Apesar de estes parâmetros estatísticos (CV e SK) serem importantes na análise e interpretação dos 

histogramas fornecidos pelos dados do método de resistência à furação, a informação que estes 

parâmetros fornecem carece de uma correlação com características mecânicas. Nogueira (2016) 

sugere que estes parâmetros sejam correlacionados com algumas características mecânicas da 

seguinte forma: 

I. O CV é um indicador associado à heterogeneidade da argamassa, sendo que uma argamassa 

com maior heterogeneidade apresenta um valor de CV elevado face a argamassas mais 

homogéneas; 

II. O SK é um indicador associado à heterogeneidade e à resistência mecânica da argamassa, 

sendo que uma argamassa mais heterogénea ou com uma menor resistência mecânica 

apresenta um valor de SK elevado face a situação contrária; 

III. A moda 𝐹�̂� é um parâmetro com uma maior precisão na previsão da resistência mecânica que 

a média 𝐹𝑑
̅̅ ̅, uma vez que não é afetada pelos picos de força 𝐹𝑑. 

Assim compreende-se que, de forma indireta, é possível determinar características das argamassas, 

como a heterogeneidade e resistência mecânica, recorrendo ao método de resistência à furação. No 

entanto a utilização destes parâmetros estatísticos para quantificar estas características mecânicas das 

argamassas pode levar a algumas incongruências, uma vez que existem fatores que afetam as 

características mecânicas e que têm pouca influência nos parâmetros estatísticos referidos, como em 

argamassas com a mesma resistência à compressão e com graus de heterogeneidade diferentes. Apesar 

disso, esta correlação entre as características mecânicas e os parâmetros estatísticos permite 

compreender que a utilização dos histogramas para estabelecer conclusões relativamente ao 

funcionamento das argamassas corresponde a uma mais-valia significativa face aos gráficos de furação 

(Nogueira, 2016).    
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Capítulo 3 – Modelo de classificação 

O intuito deste capítulo é produzir um modelo de classificação de argamassas de baixa resistência 

mecânica tendo por base os dados recolhidos através do método de resistência à furação. Para 

desenvolver este modelo é, primeiramente, necessário ter consciência de que se trata de um modelo 

que pretende classificar a realidade, pelo que, a precisão exigida ao modelo deve ter em conta a 

complexidade de material em estudo. 

Um dos pontos essenciais ao desenvolvimento do modelo trata-se da definição de uma base de dados 

que represente a generalidade das argamassas de baixa resistência mecânica existente nas 

construções. Definido este ponto, a análise dos dados e consequente formulação do modelo é efetuada 

por analogia a outros modelos já definidos. Por fim, uma vez definido o modelo de classificação de 

argamassas de baixa resistência mecânica, torna-se importante validar o modelo proposto, avaliando 

a exatidão dos resultados obtidos e o grau de confiança a atribuir a estes. 

O capítulo 3 encontra-se definido em cinco subcapítulos:  

i) no primeiro subcapítulo, é apresentado o conjunto de argamassas que definem a base de 

dados e as respetivas particularidades na sua recolha e definição;  

ii) no segundo subcapítulo, é determinada a distribuição de probabilidade que melhor define as 

argamassas presentes na base de dados, e definidos os parâmetros estatísticos respetivos; 

iii) no terceiro subcapítulo, após uma introdução teórica sobre a distribuição de probabilidade que 

melhor se adapta à base de dados, são apresentadas algumas comparações entre as várias 

funções de distribuição de probabilidade, de forma a compreender o funcionamento destas; 

iv) no quarto subcapítulo, é proposto um modelo de classificação, que permite classificar uma 

determinada argamassa de teste, através da comparação entre as características especificas 

desta argamassa e as diferentes argamassas que constituem a base de dados. Uma vez 

definido o modelo de classificação, é efetuada uma validação do modelo de classificação 

proposto; 

v) por fim, no quinto subcapítulo, é apresentado um resumo do capítulo e os principais resultados 

obtidos. 

3.1. Definição da amostra 

Os dados utilizados para a realização deste trabalho basearam-se nos resultados obtidos sobre o 

conjunto de argamassas produzidas e ensaiadas por Nogueira (2016) – Tabela 2. Este conjunto de 

argamassas foi definido procurando-se cumprir dois principais objetivos: que a amostra utilizada fosse 

constituída por argamassas representativas de rebocos utilizados em construções antigas; e que estas 

apresentassem uma diversidade de características que permitisse obter uma base de dados 

abrangente, contemplando uma grande variedade de formulações, que podem ser encontradas em 

aplicações reais. 

A amostra definida, ilustrada na Tabela 2, é constituída por dezoito argamassas, sendo que cada 

argamassa apresenta diferentes características na sua constituição, com variações: no tipo de 

agregado; no traço; na relação água/ligante; e no tipo de ligante. A amostra encontra-se dividida em 
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cinco classes: quatro classes de argamassas de cal aérea e uma quinta classe de argamassas 

hidráulicas. As argamassas foram ensaiadas com pelo menos 11 meses de idade, com o objetivo de 

maximizar a carbonatação da cal aérea e assim garantir que as características destas se mantêm 

constantes ao longo da profundidade do provete. 

Tabela 2: Características das argamassas da amostra utilizada (Nogueira, 2016) 

1-Relação água/ligante 
2-Ensaio de espalhamento segundo EN1015-3:1999 
3-Ensaio de resistência à compressão segundo EN1015-11:1999 

A diferente constituição de cada uma das classes presente na amostra desenvolvida por Nogueira 

(2016), é obtida variando a granulometria do agregado (grosso ou fino); a natureza do agregado 

(silicioso quartzítico ou calcário); o traço de 1:1 ou 1:3; e o tipo de ligante (aéreo ou hidráulico). Os 
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agregados resultam de misturas de areias comerciais que apresentam 2 granulometrias (Figura 10), 

permitindo assim obter 4 agregados diferentes. Os vários ligantes adotados foram obtidos através da 

combinação de 3 ligantes - NHL5; CEM II/B – L 32.5; e CL90 - formando assim um ligante aéreo e 4 

ligantes hidráulicos, como a Tabela 2 ilustra (Nogueira, 2016). 

 

Figura 10: Curvas granulométricas dos agregados utilizados nas argamassas da amostra 

Em cada classe, excetuando o último (USH), a relação água/ligante é a única, das 5 características 

mencionadas, que varia. Isto permite que as propriedades mecânicas das argamassas, como o 

espalhamento e a resistência mecânica à compressão, fc, dentro de cada classe variem de forma 

gradual, como se observa na Tabela 2. Estes valores do espalhamento e da resistência à compressão 

permitem também ajudar na compreensão dos resultados obtidos no método de resistência à furação 

e, consequentemente, no modelo de classificação, uma vez que são elucidativos do comportamento 

das argamassas. Na última classe, além da razão água/ligante, varia também o tipo de ligante utilizado.  

De forma a poder distinguir as argamassas de forma simples e expedita foi criada uma sigla de três 

letras para as caracterizar. As argamassas começadas por “T” (TSL e TCL) pretendem representar as 

argamassas presentes em camadas de acabamento do reboco (do inglês ”topcoat”) e por isso 

apresentam agregados finos e um traço mais forte. Por outro lado, as argamassas começadas por “U” 

(USL, UCL e USH) pretendem representar as argamassas presentes em camadas de base do reboco 

(do inglês “undercoat”) e por isso apresentam agregados grossos e um traço mais fraco (Nogueira, et 

al., 2007). A segunda e terceira letra pretendem distinguir o tipo de agregado (S para siliciosa e C para 

calcária) e o tipo de ligante (L para cal aérea e H para hidráulico), respetivamente. 

Os registos dos ensaios de resistência à furação foram retirados do trabalho de Nogueira (2016), sendo 

que estes foram ensaiados em provetes prismáticos de 40 mm de espessura, mas apenas considerado 

as leituras no máximo até aos 33 mm de profundidade. Como elucidado em 2.2.1, este valor resulta da 

possibilidade de desagregação na face posterior do provete para profundidades superiores, o que pode 

levar a leituras incorretas do material perfurado, e consequentemente a uma perda de 

representatividade da argamassa. No entanto, nalguns casos, o ensaio só foi conduzido até aos 25mm 
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de profundidade. Relativamente aos parâmetros de furação do equipamento estes foram definidos para 

(Nogueira, 2016): 

i. uma velocidade de penetração 𝑣 = 40𝑚𝑚 /𝑚𝑖𝑛; 

ii. uma velocidade de revolução 𝜔 = 100𝑟𝑝𝑚; 

iii. uma leitura de resistência de furação a cada 0,1 𝑚𝑚 de profundidade; 

iv. uma broca com um diâmetro de 5mm; 

v. uma broca com uma ponta especial plana de diamante.  

A definição da profundidade de furação a considerar é essencial pois quanto maior for a profundidade 

maior será a quantidade de informação considerada. Na Tabela 2 verifica-se que para cada classe 

existe uma mesma profundidade de furação, sendo que, excetuando o classe TSL, todos têm uma 

profundidade de 25 mm. Esta foi obtida estabelecendo como profundidade do classe a menor das 

profundidades dos vários ensaios de furação existentes nessa classe, levando assim a uma 

profundidade constante que permitisse uma correta comparação dos resultados. No entanto, para a 

classe TSL, foi decidido adotar uma profundidade superior (de 33mm), possível por ser este o valor da 

profundidade em todos os ensaios de furação da classe e, principalmente, devido ao reduzido número 

de ensaios de furação para as argamassas TSL2 e TSL4. 

Relativamente ao número de ensaios de furação, foi definido que seria usada a maior quantidade 

possível de dados existente para cada uma das argamassas, uma vez que se espera que quanto maior 

for a quantidade de medições, mais fiável será a caracterização dessa argamassa. Posto isto, o número 

de medições de cada uma das argamassas da base de dados foi obtido multiplicando o número de 

ensaios de furação pela profundidade dos ensaios e por dez (visto que é efetuada uma leitura de 

resistência de furação a cada 0,1 𝑚𝑚 de profundidade). 

Definido o tratamento relativo à furação das argamassas, que se traduz numa média de 1500 medições 

por argamassa da base de dados, torna-se importante definir o tratamento dos dados em zonas não 

carbonatas ou com a presença do efeito de empacotamento. 

Apesar das argamassas terem sido ensaiadas com pelo menos 11 meses de idade, existem situações 

pontuais onde uma parte dos testes evidenciou zonas não carbonatadas. Esta situação verificou-se em 

apenas alguns provetes das argamassas TSL4 e TCL1, que são argamassas bastante ricas em cal 

(traço 1:1), de carbonatação mais demorada. A carbonatação incompleta deverá dever-se a uma menor 

exposição dos provetes em causa à atmosfera ambiente. Considera-se que as zonas não carbonatadas 

não são representativas da argamassa, pelo que as medições correspondentes foram retiradas dos 

dados de furação, como a Figura 11 demonstra. Esta remoção dos dados associados às zonas não 

carbonatadas revela-se de simples execução, uma vez que devido à reduzida resistência à furação que 

estas zonas apresentam, é possível, com relativa facilidade, identificá-las e removê-las do registo da 

furação. 
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Figura 11: Ensaio de furação 2 da argamassa TSL4 com a zona não carbonatada (à esquerda) e sem 
a zona não carbonatada (à direita). 

No que respeita ao efeito de empacotamento, ilustrado na Figura 12, este foi considerado nos dados 

das argamassas, pois trata-se de um efeito que atinge uma percentagem elevada da profundidade, 

pelo que a sua remoção seria de difícil implementação. Adicionalmente, a tendência para o 

empacotamento depende das características da argamassa (Nogueira, 2016), pelo que a remoção 

deste efeito nos dados corresponderia a uma perda de informação. O efeito de empacotamento, como 

já referido em 2.2.1, é uma consequência da fragmentação do material durante o processo de furação 

e correspondente atrito entre a broca e os fragmentos acumulados no troço atravessado. 

 

Figura 12: Gráficos da resistência à furação da argamassa TCL1 com a presença do efeito de 

empacotamento (à esquerda) e da argamassa USL 5 sem a presença do efeito de empacotamento (à 

direita) 

3.2. Ajuste de distribuições de probabilidade à amostra 

Os dados obtidos a partir do ensaio de furação são normalmente apresentados sob a forma de um perfil 

de resistência à furação ao longo da profundidade (gráfico à esquerda na  Figura 13), onde cada ensaio 

de furação dá origem a um gráfico diferente. Outra possibilidade de análise consiste na construção de um 

histograma (gráfico ao centro da  Figura 13) com base nas medições obtidas em todos os ensaios de 

furação realizados, com as ressalvas assinaladas no ponto 3.1. Segundo Nogueira (2016), esta abordagem 

permite obter características da argamassa, difíceis de percecionar com o típico perfil de furação. 

Zona não carbonatada 
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Figura 13: Transposição do gráfico da resistência a furação para uma distribuição de probabilidade, 

para a argamassa USL4 

Nesta secção pretende-se produzir um gráfico equiparável ao histograma a partir dos mesmos dados, 

gráfico este dado por uma função de distribuição de probabilidade (gráfico à direita da  Figura 13). Para 

tal foi utilizado o software EasyFit 5.3. que permite ajustar a uma amostra aleatória 65 distribuições de 

probabilidade. Este software utiliza a análise de bondade do ajuste para determinar a distribuição de 

probabilidade que melhor se ajusta à amostra e utiliza diferentes métodos de estimação dos parâmetros 

cada diferentes distribuições de probabilidade (Tabela 3). 

Tabela 3: Método de estimação dos parâmetros para as distribuições de probabilidade consideradas. 

Distribuição de probabilidade Método de estimação dos parâmetros 

Normal Método da máxima verossimilhança 

Log-Normal (2P) Método da máxima verossimilhança 

Log-Normal (3P) Método da máxima verossimilhança 

Gama (2P) Método dos momentos 

Gama (3P) Método da máxima verossimilhança 

Weibull (2P) Método dos mínimos quadrados 

Weibull (3P) Método da máxima verossimilhança 

Gumbel (Máx) Método dos momentos 

Gumbel (Min) Método dos momentos 

Logística Método dos momentos 

 

A análise efetuada pelo software EasyFit 5.3. baseia-se na adequação dos dados em relação à 

distribuição analisada e utiliza três testes estatísticos que permitem determinar qual das distribuições é 

a mais adequada para representar a amostra. Os dois primeiros testes são os de Anderson-Darling 

(teste A-D) e Kolmogorov-Smirnov (teste K-S), que são testes adequados a distribuições contínuas e 

que conferem especial importância à cauda da distribuição e à zona central da distribuição, 

respetivamente. O terceiro e mais comum é o teste do Qui-Quadrado (χ2) que, podendo ser aplicado 

tanto a distribuições contínuas como descontínuas, é um teste que, para amostras de dimensão 

elevada, prevalece sobre os anteriores (Van Nunen, 2010). 

Apesar de cada um dos testes fornecer uma classificação do ajuste aos dados de cada distribuição, 

nenhum fornece resultados exatos. Consequentemente, o resultado dos três testes foi tido em 
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consideração, combinando os três resultados de forma a obter um resultado global, resultante da soma 

do resultado de cada teste (Silva, 2015).  

Face ao grau de complexidade e dificuldade que a utilização das 65 distribuições de probabilidade 

teóricas possíveis iria introduzir na metodologia, devido não só à dificuldade em estabelecer comparações 

entre resultados de diferentes distribuições de probabilidade, como também às diferentes características 

e particularidades de cada uma delas, definiu-se a utilização de 6 distribuições, das 65 possíveis, mais 

correntes e passíveis de serem utilizadas na prática, ilustradas na Tabela 4 (Silva, et al., 2016).  

Tabela 4:Descrição das distribuições de probabilidade consideradas (adaptado de (Silva, et al., 
2016)) 

Distribuições de probabilidade para variáveis contínuas 

Características da distribuição 
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É o tipo de distribuição de probabilidade mais 

comum. É utilizada com sucesso para modelar 

inúmeros fenómenos naturais. Distribuição 

simétrica e em forma de sino. Na definição da 

distribuição, são usados os parâmetros 

estatísticos média () e desvio-padrão (), que 

definem a forma da distribuição. 

Log-

normal 

𝑓(𝑥; 𝜇, 𝜎, 𝛾) =
1

(𝑥 − 𝛾)𝜎√2𝜋
𝑒

−
1
2

(
ln(𝑥−𝛾)−𝜇

𝜎
)

2

 

 

𝛾 < 𝑥 < ∞ 

É uma distribuição de probabilidade cujo 

logaritmo da variável aleatória é normalmente 

distribuído. Neste caso, a distribuição não é 

simétrica (existe uma grande flexibilidade de 

formas para esta distribuição). É definida pelo 

parâmetro de forma (σ), parâmetro de escala (μ) 

e parâmetro de localização (γ) (Ginos, 2009) 
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Distribuição utilizada para modelar variáveis 

aleatórias contínuas que apresentam assimetria 

(skewness) positiva - distorcidas à direita.  

representa o parâmetro de forma,  o parâmetro de 

escala da distribuição e  a função Gama. Ao fazer 
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Esta distribuição de probabilidade tem vindo a ser 

utilizada na previsão da vida útil devido à sua 

flexibilidade (Garrido, et al., 2012).  representa o 

parâmetro de forma,  o parâmetro de escala e  o 

parâmetro de localização. 

Gumbel 

( )
( )

+−=→
−−− xexf  (Máx.) Gumbel

zez



1  

( )
( )

+−=→
−− xexf  (Min.) Gumbel

zez



1  



-x
z =  

No presente estudo, são utilizadas a distribuição de 

Gumbel para máximos (ou assimptótica de valores 

máximos extremos do tipo I) e a de Gumbel para 

mínimos (ou assimptótica de valores mínimos 

extremos do tipo I). 
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A distribuição logística é amplamente utilizada 

em modelos de crescimento e em análises de 

regressão. 

Apesar de definidas 6 distribuições de probabilidade possíveis, estas, devido às características 

específicas de cada uma das distribuições, para o software EasyFit 5.3. são na prática 10 distribuições. 

Isto devido às características das distribuições Log-normal, Gama e Weibull, que podem ser definidas 

por dois parâmetros (identificadas como 2P, onde 𝛾 = 0) ou por três parâmetros (identificadas como 

3P, onde 𝛾 ≠ 0), e devido também à distribuição Gumbel que apresenta duas funções de densidade 

diferentes (Gumbel Máximo e Gumbel Mínimo). 
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Definidas as distribuições de probabilidade apropriadas à metodologia, ajustaram-se as distribuições a 

cada uma das argamassas referidas em 3.1, avaliando a que teria um melhor ajuste e obtendo-se a 

Tabela A1 em anexo. Tanto na Tabela 5 como na A1, são apresentadas as 3 distribuições de 

probabilidade que melhor se ajustam a cada uma das amostras. No entanto, a classificação 

apresentada (onde 1 é a distribuição que melhor se ajusta à amostra e 65 é a distribuição que pior se 

ajusta à amostra) mostra a sua posição face às 65 distribuições possíveis. Isto permite mostrar que 

apesar de terem sido selecionadas apenas 6 distribuições de probabilidade, estas apresentam-se como 

viáveis face à metodologia definida, uma vez que apresentam valores mais próximos de 1 (melhor 

ajuste à amostra). Por fim, refira-se, que é essencial definir a mesma distribuição de probabilidade geral 

para todas as argamassas de forma a permitir um tratamento dos dados expedito, uma comparação de 

resultados e a consequente formulação de conclusões. 

Tabela 5: Classificação do ajuste das distribuições de probabilidade à amostra da argamassa USL1 e 
TSL2 

Argamassa Distribuição de probabilidade 

Avaliação no teste 

Teste K-S Teste A-D 
 Teste qui-
quadrado 

USL1 

1º Log normal (3P) 10 8 8 

2º Gama (3P) 16 14 13 

3º Weibull (3P) 18 16 18 

TSL2 

1º Gama (3P) 7 1 2 

2º Log normal (3P) 6 3 9 

3º Gama 12 11 7 

Apesar de não existir uma distribuição de probabilidade que apresente a melhor classificação nos testes 

de bondade do ajuste para todas as argamassas da base de dados, existem duas (log-normal (3P) e 

gama (3P)) que sistematicamente surgem incluídas no conjunto das 3 distribuições com melhor ajuste. 

Na Tabela 5 apresenta-se a classificação do ajuste das distribuições de probabilidade às argamassas 

USL1 e TSL2, onde se verifica que, das 6 distribuições definidas inicialmente, a que melhor se ajusta 

à argamassa USL1 é a log-normal (3P) e à argamassa TSL2 é a gama (3P). A adoção de um mesmo 

tipo de distribuição que possa descrever as 18 argamassas da base de dados é um aspeto importante 

do modelo, pois é condição necessária para que seja possível o estabelecimento de relações entre as 

ditas argamassas. As distribuições log-normal (3P) e gama (3P) são as que apresentam maior potencial 

para esse efeito. 

Ao comparar a classificação de 10-8-8 (nos testes KS-AD-X², respetivamente) relativo ao ajuste da 

distribuição log-normal (3P) à argamassa USL1 e a classificação de 7-1-2 (KS-AD-X²) relativo ao ajuste 

da distribuição gama (3P) à argamassa TSL2, compreende-se que a segunda (TSL2) tem um melhor 

ajuste aos dados que a primeira (USL1). Esta conclusão é também visível nas figuras Figura 14 e Figura 

15, onde se verifica para a argamassa TSL2 existe uma melhor aproximação da distribuição ao 

histograma, face à argamassa USL1. Além disso, ao comparar a classificação do ajuste e o gráfico 

correspondente, é possível compreender que mesmo que as distribuições de probabilidade sejam 

diferentes, se o valor de classificação do ajuste for semelhante a diferença entre as curvas da 

distribuição será reduzida. 
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Figura 14: Histograma e respetivas curvas das distribuições de probabilidade para a argamassa USL1 

 
Figura 15: Histograma e respetivas curvas das distribuições de probabilidade para a argamassa TSL2 

Tal como acontece na Tabela 5, estas duas distribuições (log-normal e gama) surgem na maioria das 

argamassas nos 3 primeiros lugares da tabela de classificação da bondade do ajuste. No entanto, a 

distribuição log-normal (3P) surge mais bem classificada, face à distribuição gama (3P), em 13 das 18 

argamassas, o que leva a considerar esta distribuição de probabilidade como a melhor para representar 

as várias argamassas que constam da base de dados. 

Estabelecida a distribuição de probabilidade log-normal como a que se melhor ajusta a todas as 

argamassas, elaborou-se a Tabela 6, onde se apresentam as 18 argamassas com os respetivos 

parâmetros que definem a distribuição log-normal (3P). Estando assim definida, na Tabela 6, a base 

de dados essencial ao desenvolvimento da metodologia, sendo que na Tabela A2, em anexo, são 

apresentados, além dos parâmetros que definem a distribuição log-normal, os parâmetros estatísticos 

correspondentes a cada uma das 18 funções que caracterizam as argamassas. 
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Tabela 6: Parâmetros da distribuição log-normal por argamassa 

Argamassa 𝝈 𝝁 𝜸 

USL1 0,618 1,744 -1,896 

USL2 0,573 1,982 -2,777 

USL3 0,592 1,851 -2,239 

USL4 0,519 2,085 -2,557 

USL5 0,548 2,088 -2,34 

USL6 0,628 1,902 -1,316 

TSL1 0,220 2,299 -4,18 

TSL2 0,191 2,593 -5,762 

TSL3 0,249 2,779 -6,057 

TSL4 0,224 2,757 -5,996 

UCL1 0,431 2,236 -1,636 

UCL6 0,464 2,891 -2,622 

TCL1 0,088 3,248 -17,44 

TCL3 0,260 2,457 -2,593 

USH1 0,394 2,654 -3,468 

USH2 0,205 3,464 -17,08 

USH3 0,089 4,984 -105,9 

USH4 0,118 4,589 -69,84 

 

3.3. Distribuição log-normal - características e resultados 

A distribuição log-normal, além de ser a distribuição de probabilidade que melhor se adequa às 

argamassas presentas na base de dados, é amplamente usada em várias áreas da ciência, desde a 

geologia, na medição da concentração de elementos, à medicina, na definição de diagnósticos, 

passando pela ecologia, na medição da abundância de uma determinada espécie e até pela linguística, 

na análise das conversas por telefone (Limpert, et al., 2001). 

A flexibilidade de formas que apresenta e os parâmetros estatísticos de fácil leitura e compreensão que 

a caracterizam levam a que esta distribuição tenha preferência face às restantes distribuições 

existentes para descrever amostras (Aristizabal, 2012).  

A distribuição de probabilidade log-normal 3P é uma distribuição caracterizada por três parâmetros: o 

parâmetro de escala μ, que afeta a dimensão da distribuição; o parâmetro de forma σ, que afeta a forma 

da distribuição; e o parâmetro de localização γ, que desloca a distribuição ao longo do eixo das 

abcissas. Esta distribuição é caracterizada pela seguinte função de densidade de probabilidade (Ginos, 

2009; Aristizabal, 2012): 

𝑓(𝑥; 𝜇, 𝜎, 𝛾) =
1

(𝑥−𝛾)𝜎√2𝜋
𝑒−

1

2
(

ln(𝑥−𝛾)−𝜇

𝜎
)

2

   − ∞ < 𝜇 < ∞       𝜎 > 0        𝛾 ≠ 0                                                           (3)                                                                       

Uma das propriedades da distribuição log-normal é que para valores reduzidos de σ (𝜎 < 1 3⁄ ) a forma 

da distribuição log-normal aproxima-se da distribuição normal (Figura 16). 
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Figura 16: Curvas de distribuição log-normal (3P) para μ = 1 e γ = 0 com vários valores para σ 

(Aristizabal, 2012). 

Esta propriedade permite demonstrar que para valores de σ ≤ 0,33(3) a distorção da amostra é baixa, 

ou seja, para esses valores existe uma maior simetria na forma da distribuição log-normal, deixando de 

ter o máximo encostado ao eixo das ordenadas e uma cauda longa. Esta relação entre a distorção e o 

parâmetro σ é justificada pela expressão da distorção, onde a única variável é parâmetro σ (Ginos, 

2009; Aristizabal, 2012). 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟çã𝑜 = √𝑒𝜎2
− 1(𝑒𝜎2

+ 2)                                                                                                                                        (4)                                                                                                                                  

Apesar desta propriedade ser observável nos resultados obtidos, a interação entre os três parâmetros 

que definem a distribuição log-normal leva a que a correspondência entre os parâmetros e a forma e 

dimensão da respetiva curva da distribuição não seja facilmente observável, como as Figura 17 e Figura 

18 demonstram. 

 

Figura 17: Comparação entre as distribuições das argamassas USL1, USL2, UCL1 e UCL6 
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Na Figura 17, para as argamassas UCL1 e UCL6 observa-se que, apesar de os três parâmetros que 

definem a distribuição log-normal serem relativamente próximos entre si, a curva correspondente difere 

consideravelmente. No entanto para a as argamassas TCL1 e TCL3, na Figura 18, observa-se o 

contrário, onde existe uma diferença considerável entre os parâmetros que definem a distribuição e 

uma relativa proximidade entre as curvas correspondentes. Se se observar os restantes pares de 

argamassas (TSL1 e TSL3 na Figura 17 e USL1 e USL6 na Figura 18) é possível compreender que 

não existe uma relação direta entre os parâmetros que definem a distribuição e a curva correspondente. 

 

Figura 18: Comparação entre as distribuições das argamassas TSL1, TSL3, TCL1 e TCL3 

De forma a compreender a ausência desta relação direta entre os parâmetros e as curvas de 

distribuição a análise das expressões numéricas que definem a média, moda e desvio padrão da 

distribuição log-normal torna-se importante (Aristizabal, 2012): 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 = 𝛾 + 𝑒
(𝜇+

𝜎2

2
)
                                                                                                                                                              (5) 

𝑀𝑜𝑑𝑎 = 𝛾 + 𝑒(𝜇−𝜎2)                                                                                                                                                               (6) 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 = √𝑉𝑎𝑟(𝑋) = √𝑒(2𝜇+𝜎2)(𝑒𝜎2
− 1)                                                                                                      (7) 

Nas equações (5), (6) e (7) verifica-se que todos os parâmetros que definem a distribuição de 

probabilidade log-normal estão presentes da sua definição, o que leva a que a correlação entre estes 

parâmetros estatísticos e os parâmetros que definem a distribuição não seja unívoca, dificultando a 

interpretação do comportamento das curvas por simples observação dos valores. 

3.4. Definição e validação do modelo de classificação 

Definidos os parâmetros relativos à distribuição log-normal que caracterizam as argamassas da base 

de dados e compreendida a relação entre os parâmetros e as curvas da distribuição, é necessário 

definir o modelo de classificação. Como qualquer modelo de classificação, neste estudo, o modelo 

proposto visa classificar corretamente uma nova argamassa de composição desconhecida, através da 
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comparação da distribuição log-normal que caracteriza o perfil de resistência à furação da nova 

argamassa (argamassa de teste) e as distribuições de probabilidade obtidas para as dezoito 

argamassas que constituem a base de dados. A definição do modelo é realizada em simultâneo com a 

sua validação, com o intuito de compreender a fiabilidade e exatidão dos resultados. 

No presente estudo, a validação da metodologia por via experimental aparenta ser a melhor forma de 

validação, uma vez que é a via que confere um maior rigor aos resultados obtidos. Esta validação pode 

ser efetuada de duas formas: i) validação interna - onde se avalia a eficácia do modelo utilizando dados 

utilizados na sua definição; ii) validação externa - quando se utiliza uma ou mais amostras de validação 

distintas das adotadas na definição do modelo (Silva, 2015). 

3.4.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO DE VALIDAÇÃO ADOTADO 

Previamente a efetuar a validação interna e externa do modelo de classificação, é necessário definir 

qual o modelo de validação mais apropriado, considerando a quantidade e complexidade dos dados. 

Desta forma, definiu-se que a medição do desvio entre a função de distribuição de probabilidade que 

caracteriza uma dada argamassa e as funções de distribuição de probabilidade das argamassas 

pertencentes à base de dados seria o método mais apropriado (Figura 19).  

Para obter o desvio entre duas distribuições de probabilidade, recorre-se a um indicador obtido através 

do valor absoluto da diferença entre os integrais das duas distribuições, com o recurso ao software 

Wolfram Mathematica, ilustrado na Figura 19 (Silva et al., 2016). O resultado deste indicador reflete a 

área de sobreposição entre duas distribuições de probabilidade, variando entre 0 (distribuições 

coincidentes) e 2 (distribuições sem sobreposição). No entanto, para melhor compreensão dos 

resultados, o resultado foi convertido, através de uma relação direta, em percentagem (100% para 

distribuições coincidentes e 0% para distribuições sem sobreposição), sendo que quanto maior for a 

área a branco maior será a percentagem de sobreposição entre as duas distribuições de probabilidade. 

 

Figura 19: Ilustração da sobreposição entre duas distribuições de probabilidade 

Assim, para a validação interna será avaliado o desvio das distribuições de probabilidade da base de 

dados entre si. Os resultados assim obtidos permitirão confrontar as relações de sobreposição entre as 

várias argamassas e as respetivas características que são conhecidas (e.g. deverá haver maior grau 

𝑥 

𝑓(𝑥) 
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de semelhança entre as argamassas TSL e TCL, pois ambas contêm cal aérea e areia fina do que 

entre qualquer uma delas e as USH que são argamassas hidráulicas com areia grossa). 

Adicionalmente, a análise desenvolvida na validação interna permitirá também facilitar a interpretação 

dos resultados referentes à validação externa. Relativamente a esta última será avaliado o desvio das 

distribuições de probabilidade das argamassas da base de dados com outras argamassas de 

características conhecidas não utilizadas na definição da base de dados. 

3.4.2. VALIDAÇÃO INTERNA 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados da validação interna, que consistem nos desvios entre 

todas as distribuições de probabilidade das argamassas da amostra. E, tal como esperado, trata-se de 

uma matriz simétrica onde a diagonal principal possui um valor constante de 100%, o que indica que 

as distribuições são coincidentes. 

Tabela 7: Desvios entre as distribuições de probabilidade da base de dados

 

De modo a compreender as relações entre as argamassas da base de dados, por razões já referidas, 

torna-se importante analisar a Tabela 7, avaliando as várias particularidades identificadas: 

1. Relativamente à classe USL, observa-se que existe uma elevada sobreposição entre as várias 

distribuições de probabilidade (desde USL1 a USL6), principalmente entre as três primeiras 

(USL1, USL2 e USL3, entre si) e entre as três últimas (USL4, USL5 e USL6, entre si) 

distribuições. Esta elevada percentagem de sobreposição indica uma semelhança de 

características entre as várias argamassas da classe USL, o que era esperado, visto tratarem-

se de argamassas de resistência mecânica muito semelhante (fc entre 0,9 e 2,1 MPa, Tabela 

2), onde apenas a razão água/ligante varia (em geral, com uma variação na ordem de 0,1 entre 

argamassas consecutivas). De notar também que a classe USL apenas apresenta uma 

sobreposição elevada com argamassas da mesma classe, uma vez que a percentagem mais 

elevada com as restantes argamassas de diferentes classes é de 77,4% para a argamassa 

UCL1 e USL5. Isto sugere que a variação do tipo e dimensão do agregado são fatores muito 

influentes na distribuição das medições do ensaio de furação, mesmo quando se mantém o 

mesmo tipo de ligante (neste caso a cal) (Nogueira, 2016); 

USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 UCL1 UCL6 TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TCL1 TCL3 USH1 USH2 USH3 USH4 

USL1 100% 91,8% 96,3% 82,5% 80,9% 83,6% 59,1% 31,3% 58,9% 47,8% 42,1% 40,8% 39,6% 40,8% 45,2% 30,4% 5,2% 13,3%

USL2 91,8% 100% 95,4% 89,1% 87,6% 89,6% 66,0% 37,0% 61,0% 52,7% 48,7% 47,2% 44,2% 46,8% 51,8% 35,8% 6,4% 15,9%

USL3 96,3% 95,4% 100% 86,1% 84,3% 87,0% 62,5% 33,9% 60,6% 50,5% 45,0% 43,6% 42,0% 43,7% 48,1% 32,7% 5,6% 14,2%

USL4 82,5% 89,1% 86,1% 100% 97,4% 96,5% 75,9% 41,5% 68,2% 61,2% 56,3% 55,0% 51,9% 55,2% 58,9% 40,2% 6,6% 16,9%

USL5 80,9% 87,6% 84,3% 97,4% 100% 95,7% 77,4% 42,4% 67,2% 61,4% 58,4% 56,6% 52,3% 56,3% 61,4% 42,7% 7,6% 18,5%

USL6 83,6% 89,6% 87,0% 96,5% 95,7% 100% 74,2% 41,9% 67,0% 59,0% 55,1% 53,4% 65,4% 53,2% 58,4% 40,6% 7,8% 18,1%

UCL1 59,1% 66,0% 62,5% 75,9% 77,4% 74,2% 100% 51,6% 70,7% 79,0% 76,2% 75,5% 69,6% 76,2% 75,2% 50,5% 7,3% 19,3%

UCL6 31,3% 37,0% 33,9% 41,5% 42,4% 41,9% 51,6% 100% 27,1% 39,0% 62,0% 57,5% 38,6% 50,8% 73,2% 89,2% 28,5% 52,6%

TSL1 58,9% 61,0% 60,6% 68,2% 67,2% 67,0% 70,7% 27,1% 100% 69,9% 47,2% 47,9% 57,8% 52,2% 46,7% 25,7% 1,6% 7,1%

TSL2 47,8% 52,7% 50,5% 61,2% 61,4% 59,0% 79,0% 39,0% 69,9% 100% 69,0% 71,6% 86,4% 79,2% 62,7% 37,9% 2,7% 10,6%

TSL3 42,1% 48,7% 45,0% 56,3% 58,4% 55,1% 76,2% 62,0% 47,2% 69,0% 100% 94,1% 70,6% 85,2% 84,9% 62,9% 7,4% 21,7%

TSL4 40,8% 47,2% 43,6% 55,0% 56,6% 53,4% 75,5% 57,5% 47,9% 71,6% 94,1% 100% 75,3% 90,3% 80,2% 57,9% 6,0% 18,8%

TCL1 39,6% 44,2% 42,0% 51,9% 52,3% 65,4% 69,6% 38,6% 57,8% 86,4% 70,6% 75,3% 100% 84,4% 60,6% 37,5% 2,0% 9,4%

TCL3 40,8% 46,8% 43,7% 55,2% 56,3% 53,2% 76,2% 50,8% 52,2% 79,2% 85,2% 90,3% 84,4% 100% 73,3% 50,5% 4,5% 15,7%

USH1 45,2% 51,8% 48,1% 58,9% 61,4% 58,4% 75,2% 73,2% 46,7% 62,7% 84,9% 80,2% 60,6% 73,3% 100% 73,6% 13,7% 31,4%

USH2 30,4% 35,8% 32,7% 40,2% 42,7% 40,6% 50,5% 89,2% 25,7% 37,9% 62,9% 57,9% 37,5% 50,5% 73,6% 100% 19,9% 44,1%

USH3 5,2% 6,4% 5,6% 6,6% 7,6% 7,8% 7,3% 28,5% 1,6% 2,7% 7,4% 6,0% 2,0% 4,5% 13,7% 19,9% 100% 64,1%

USH4 13,3% 15,9% 14,2% 16,9% 18,5% 18,1% 19,3% 52,6% 7,1% 10,6% 21,7% 18,8% 9,4% 15,7% 31,4% 44,1% 64,1% 100%

1 

2 

3 

4 
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2. Em relação às argamassas UCL (UCL1 e UCL6), verifica-se que têm uma percentagem de 

sobreposição reduzida entre si, o que revela que, apesar de apresentarem uma constituição 

semelhante, a diferente razão água/ligante afeta bastante as características destas 

argamassas de agregados calcários grossos. Outra observação importante é que existem 

várias argamassas com mais de 75% de sobreposição com a argamassa UCL1. No entanto, 

para a argamassa UCL6 existe apenas uma argamassa com elevada percentagem de 

sobreposição, a USH2, com uma percentagem de 89,2%, indicando uma elevada semelhança 

de características entres estas duas argamassas; 

3. Relativamente às argamassas das classes TSL e TCL (exceto a TSL1), estas possuem uma 

percentagem de sobreposição entre si elevada, principalmente entre as argamassas TSL3 e 

TSL4 e ainda entre a TCL1 e TCL3, o que leva a concluir que para argamassas com uma 

elevada dosagem de cal, e constituídas por agregado fino, a diferente natureza do agregado 

não afeta significativamente as características da argamassa; 

4. Por fim, nas argamassas hidráulicas (USH), apenas se destaca a percentagem de 

sobreposição acima de 70% entre as argamassas USH1 e USH2, o que demonstra que a 

utilização de diferentes ligantes hidráulicos leva a uma elevada alteração nas características 

mecânicas das argamassas. 

3.4.3. VALIDAÇÃO EXTERNA 

Compreendida a relação de sobreposição entre as várias argamassas na validação interna, importa 

agora definir, na validação externa, qual a percentagem mínima de sobreposição a considerar para 

poder classificar, com um erro reduzido, uma dada argamassa de constituição desconhecida. De forma 

a estabelecer uma percentagem mínima, foi realizado um paralelismo entre três conceitos: a 

quantificação do “erro absoluto” e a relação desta medida com a capacidade preditiva de um dado 

modelo (Lewis, 1997); o coeficiente de correlação de Pearson (Piaw, 2006); e a área sob a curva ROC, 

que é uma medida que permite avaliar a capacidade classificativa de um determinado modelo (ou 

precisão do modelo). 

Os erros absolutos médios (EAM) são indicadores estatísticos que analisam a precisão dos modelos em 

termos relativos. Por outro lado, os erros absolutos percentuais são indicadores estatísticos que analisam 

a precisão dos modelos em termos absolutos. Lewis (1997) propôs uma escala que relaciona os valores 

do erro percentual absoluto média (EPAM) com a capacidade preditiva do modelo, indicadas na Tabela 8. 

Tabela 8: Escala de relação entre EPAM e capacidade preditiva do modelo (Lewis, 1997) 

VALORES DE EPAM PREVISÕES DO MODELO 

< 10% Potencialmente muito boa 

10% < EPAM < 20% Potencialmente boa 

20% < EPAM < 30% Potencialmente razoável 

EPAM > 30% Potencialmente inexatas 

O coeficiente de correlação de Pearson é um parâmetro que varia entre -1 e 1 e que permite analisar 

a correlação entre variáveis (usualmente, avalia a correlação entre uma variável dependente ou 

explicada e uma ou mais variáveis explicativas ou independentes). Quanto maior for o valor absoluto 
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do coeficiente de correlação, melhor o ajuste do modelo à realidade modelada. Piaw (2006) propôs 

uma escala (Tabela 9) onde relaciona o valor do coeficiente de correlação de Pearson com a qualidade 

da correlação entre variáveis. 

Tabela 9: Coeficiente de correlação de Pearson (adaptado de Piaw, 2006) 

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE 
PEARSON (r) 

CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS 

| r | = 1 Perfeita 

0,9 < | R | < 1 Fortíssima 

0,7 < | R | ≤ 0,9 Forte 

0,3 < | R | ≤ 0,7 Média 

0 < | R | ≤ 0,3 Fraca 

| R | = 0 Sem correlação (correlação nula) 

A área sob a curva ROC é uma medida usualmente aplicada na análise da exatidão de modelos de 

classificação. Os modelos de classificação apresentam geralmente quatro tipos de resultados: 

i. o modelo indica que a argamassa de teste é a argamassa x da base de dados, e isto 

é verdade (verdadeiro positivo); 

ii. o modelo indica que a argamassa de teste é a argamassa x da base de dados, e isto 

é falso (falso positivo); 

iii. o modelo indica que a argamassa de teste não é a argamassa x da base de dados, e 

isto é verdade (verdadeiro negativo); 

iv. o modelo indica que a argamassa de teste não é a argamassa x da base de dados, e 

isto é falso (falso negativo). 

De entre estas quatro hipóteses, existem os casos corretamente classificados, onde o modelo identifica 

corretamente a argamassa de teste, designados de verdadeiros positivos e de verdadeiros negativos. 

Existem ainda os casos mal classificados, designados de falsos positivos e de falsos negativos, 

respeitantes às situações em que a argamassa é classificada de forma incorreta (Silva et al., 2016). A 

capacidade de um modelo classificar corretamente é avaliada através de dois indicadores: a 

sensibilidade; e especificidade. A sensibilidade fornece assim um indicador da capacidade de o modelo 

prever corretamente os verdadeiros positivos, enquanto a especificidade é definida como a 

probabilidade de o modelo identificar corretamente os verdadeiros negativos (Maroco, 2007). As curvas 

ROC relacionam o valor 1 - especificidade (no eixo das abcissas) e a sensibilidade (no eixo das 

ordenadas) do modelo de classificação (Altman & Bland, 1994). Hosmer e Lemeshow (2000) 

relacionam a área sob a curva ROC com o poder discriminante do modelo, indicando que: 

i) modelos com área sob a curva ROC de 0,5 não apresentam qualquer poder discriminante;  

ii) modelos com área sob a curva ROC no intervalo ]0,5; 0,7[ apresentam poder discriminante 

fraco;  

iii) modelos com área sob a curva ROC no intervalo [0,7; 0,8[ apresentam poder discriminante 

aceitável;  

iv) modelos com área sob a curva ROC no intervalo [0,8; 0,9[ apresentam bom poder 

discriminante; 
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v) modelos com área sob a curva ROC superior ou igual a 0,9 apresentam poder discriminante 

excecional. 

O paralelismo com estes três conceitos e o conhecimento da complexidade do material em estudo 

levou à definição da Tabela 10, onde se procurou definir mais do que um intervalo de correlação entre 

as distribuições. Face à elevada variabilidade das características mecânicas que as argamassas 

podem apresentar, a exigência atribuída à definição da percentagem mínima de sobreposição não deve 

ser muito elevada, uma vez que pode levar à ausência de resultados obtidos pelo modelo de 

classificação. Por outro lado, a fraca exigência para com a definição da percentagem mínima de 

sobreposição entre as distribuições pode levar à obtenção de resultados pouco conclusivos. Assim a 

definição de mais do que um intervalo de correlação entre as distribuições define não só qual a 

argamassa da base de dados que melhor se aproxima da argamassa testada como ainda define o grau 

de confiança no resultado obtido. 

Tabela 10: Percentagem de sobreposição e correspondente correlação 

PERCENTAGEM DE SOBREPOSIÇÃO (𝑷𝒔𝒐𝒃𝒓) CORRELAÇÃO ENTRE AS DISTRIBUIÇÕES 

𝑷𝒔𝒐𝒃𝒓=100% Perfeita 

90%<𝑷𝒔𝒐𝒃𝒓<100% Muito boa 

80%<𝑷𝒔𝒐𝒃𝒓<90% Boa 

70%<𝑷𝒔𝒐𝒃𝒓<80% Razoável 

𝑷𝒔𝒐𝒃𝒓<70% Inexata 

Uma vez definidos os intervalos de correlação, foram analisados os resultados de 6 espécimes de 

argamassas de características conhecidas não pertencentes à base de dados, ilustradas na Tabela 11, 

seguindo a mesma metodologia usada em 3.2. para determinar as distribuições de probabilidade log-

normal. 

Tabela 11: Características das argamassas adotadas na validação externa. 
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Referência 

A1 

CL90 

Calcária Grosseira 1:3 1,55 151 1,0 (Nogueira, et al., 2017a) 

A2 Siliciosa Quartzítica Fina 1:1 1 222 2,4 (Nogueira, 2016) 

A3 Siliciosa Quartzítica Grosseira 1:3 1,28 165 1,7 (Nogueira, 2016) 

A4 Siliciosa Quartzítica Grosseira 1:3 1,55 196 0,8 (Nogueira, et al., 2017a) 

A5 Siliciosa Vulcânica Grosseira 1:3 1,55 132 0,8 (Nogueira, et al., 2017a) 

A6* Siliciosa Quartzítica Grosseira - - - - (Nogueira, 2016) 

* Nota: Reboco real pertencente à Igreja do Convento das Mónicas. Ensaios realizados sugerem composição 
semelhante às argamassas da categoria USL (Nogueira, 2016). 
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Apesar de explicitadas na Tabela 11, é importante compreender a relação entre estes espécimes de 

argamassas de teste e as argamassas presentes na base de dados, de forma a poder interpretar os 

resultados obtidos na validação externa, e estabelecer conclusões. Para isso definiu-se a Tabela 12 

onde são apresentadas as argamassas da base de dados que melhor se ajustam às argamassas de 

teste, com a respetiva justificação. 

Tabela 12: Argamassas adotadas na validação externa. 

Argamassa 
de teste 

Suporte 
Classe/argamassa da 

base de dados que 
mais se enquadra 

Justificação 

A1 Prisma UCL 
Mesmo ligante, agregado da mesma natureza 

(calcária) 

A2 Reboco TSL1 
Mesma argamassa aplicada sobre suporte 

diferente (reboco em vez de prisma) 

A3 Prisma USL5 
Com mais de 3 a 4 meses de idade face à 

argamassa da base de dados 

A4 Prisma USL 
Mesmo ligante, agregado da mesma natureza 

(siliciosa, quartzítica) 

A5 Prisma USL 
Mesmo ligante, areia de bagacina adotada de 

natureza siliciosa 

A6 Reboco USL Composição semelhante (Nogueira, 2016) 

Após estarem definidos os parâmetros que caracterizam as distribuições log-normal relativas às 

argamassas (A1 até A6), foi determinada a área de sobreposição em percentagem entre cada uma 

delas e a base de dados, obtendo-se as Tabelas Tabela 13 a Tabela 18. O diferente número de 

medições observado em cada uma das argamassas de teste deveu-se ao suporte em que o ensaio de 

resistência à furação foi efetuado e ainda à quantidade de testes efetuados em cada uma das 

argamassas (por exemplo a argamassa A2, por ser uma argamassa referente a uma camada de 

acabamento, a profundidade possível para efetuar o ensaio de resistência à furação é muito inferior às 

restantes argamassas, o que leva a que o número de medições seja inferior).   

Relativamente às argamassas A1 e A2, ilustradas nas Tabelas Tabela 13 e Tabela 14, respetivamente, 

observa-se que, até cerca de 350 medições, existe uma grande quantidade de percentagens de 

sobreposição elevadas, ou seja, existe uma boa e muito boa correlação com diferentes argamassas da 

base de dados. Esta dispersão de elevadas percentagens de sobreposição leva a considerar que esta 

quantidade de medições não seja suficiente para classificar uma argamassa. Quando se aumenta a 

quantidade de medições para mais de 400 começa a verificar-se a diminuição da dispersão das 

percentagens mais elevadas, verificando-se uma tendência de convergência para apenas uma 

argamassa, a UCL1 para a argamassa A1 e TSL1 para a argamassa A2.  
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Tabela 13:Percentagem de sobreposição da argamassa A1 à base de dados. 

 

Tabela 14:Percentagem de sobreposição da argamassa A2 à base de dados. 

 

Para a argamassa A1 observa-se, na Tabela 13, que a argamassa da base de dados que melhor se 

adapta é a UCL1, tendo o máximo de 90.6% para 664 medições, classificando a correlação como muito 

boa. Para a argamassa A2 observa-se, na Tabela 14, que a argamassa da base de dados que melhor 

se adapta é a TSL1, tendo o máximo de 85.8% para 1000 medições, classificando a correlação como 

boa.  

Em relação às argamassas A3, A4 e A5, indicadas nas Tabelas Tabela 15,Tabela 16 e Tabela 17, 

respetivamente, observa-se que todas as argamassas da classe USL têm uma percentagem de 

sobreposição elevada, em comparação com as restantes classes da base de dados, uma característica 

esperada e referida na validação interna. 

Para a argamassa A3 observa-se, na Tabela 15, que a argamassa da base de dados que melhor se 

adapta é a USL6, tendo o máximo de 97.2% para 1050 medições, classificando a correlação como 

muito boa. Recorde-se que a argamassa A3 corresponde a uma argamassa com a mesma composição 

da USL5 com uma idade mais avançada. Assim, aceita-se bem o resultado da análise (argamassa 

USL6) tendo também em conta a elevada semelhança da relação água-ligante entre as argamassas 

USL5 e USL6 (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

Nº Medições USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 UCL1 UCL6 TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TCL1 TCL3 USH1 USH2 USH3 USH4 

332 70,9% 77,3% 74,2% 88,1% 89,4% 87,4% 85,1% 46,5% 74,5% 68,3% 63,6% 62,1% 58,1% 62,3% 66,1% 45,2% 8,3% 19,4%

664 66,1% 73,0% 69,5% 83,5% 85,2% 82,4% 90,6% 48,2% 75,7% 73,0% 68,0% 66,7% 62,7% 67,4% 69,1% 46,8% 7,8% 19,2%

996 66,3% 73,1% 69,7% 83,9% 85,3% 82,5% 89,1% 52,0% 72,2% 69,9% 68,6% 66,5% 60,2% 66,0% 72,3% 50,5% 10,1% 22,4%

1000 66,5% 73,2% 69,9% 84,1% 85,5% 82,7% 88,9% 51,9% 72,2% 69,8% 68,5% 66,3% 60,1% 65,9% 72,1% 50,4% 10,1% 22,4%

1328 66,6% 73,4% 70,0% 83,7% 85,6% 82,6% 90,6% 50,3% 71,9% 71,3% 69,5% 67,8% 61,7% 67,5% 71,8% 49,6% 8,9% 21,0%

1660 67,6% 74,4% 71,0% 84,8% 86,6% 82,8% 90,0% 48,3% 73,3% 71,6% 68,2% 66,8% 61,7% 66,9% 69,9% 47,7% 8,1% 19,8%

1992 67,7% 74,4% 71,0% 85,0% 86,4% 83,5% 90,0% 47,7% 74,7% 72,5% 74,7% 66,4% 62,3% 67,0% 68,7% 46,4% 7,5% 37,2%

2324 67,6% 74,0% 70,9% 84,7% 85,4% 82,8% 89,8% 46,3% 76,3% 73,7% 66,9% 66,1% 63,2% 67,2% 67,4% 45,0% 6,8% 17,6%

Nº Medições USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 UCL1 UCL6 TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TCL1 TCL3 USH1 USH2 USH3 USH4 

121 46,0% 51,0% 48,6% 59,0% 59,5% 56,9% 77,5% 40,5% 63,3% 90,6% 73,5% 77,2% 91,7% 85,9% 66,0% 39,9% 2,4% 10,5%

190 40,8% 46,5% 43,6% 54,1% 55,2% 52,3% 73,8% 47,9% 52,2% 79,1% 83,7% 88,7% 85,2% 95,2% 71,3% 47,6% 3,5% 13,2%

259 49,9% 55,3% 52,7% 63,9% 64,5% 61,8% 83,6% 43,9% 65,3% 90,0% 76,3% 79,3% 85,2% 86,3% 69,6% 43,4% 51,3% 12,4%

333 55,6% 60,8% 58,4% 69,9% 70,2% 67,7% 88,1% 41,4% 74,3% 90,4% 70,1% 71,7% 79,2% 77,3% 65,7% 40,5% 3,3% 12,0%

390 56,7% 61,9% 59,5% 71,1% 71,2% 68,8% 88,2% 40,7% 77,0% 89,1% 70,5% 69,6% 77,1% 74,8% 64,5% 39,7% 3,4% 12,1%

464 65,7% 70,4% 68,6% 79,8% 79,5% 77,8% 84,7% 38,6% 83,2% 78,5% 61,3% 61,7% 66,3% 65,4% 60,3% 37,4% 3,7% 12,3%

533 64,5% 68,9% 67,2% 78,2% 77,8% 76,2% 83,8% 37,6% 84,7% 79,3% 60,6% 61,1% 67,2% 65,0% 59,4% 36,4% 3,4% 11,7%

589 64,5% 68,7% 67,1% 77,7% 77,0% 75,8% 81,8% 35,4% 86,9% 77,8% 58,6% 59,0% 65,8% 63,0% 57,6% 35,0% 3,1% 11,2%

658 64,9% 68,7% 67,3% 77,5% 76,7% 75,5% 81,8% 35,4% 88,6% 76,1% 56,8% 57,3% 63,9% 61,1% 56,2% 34,0% 5,8% 11,0%

733 62,9% 67,0% 65,4% 76,0% 75,4% 74,0% 82,1% 35,1% 87,5% 79,3% 58,9% 59,4% 66,9% 63,7% 57,6% 32,5% 3,0% 11,0%

821 64,0% 68,0% 66,5% 77,0% 76,3% 75,0% 81,6% 34,8% 87,1% 78,5% 58,4% 59,0% 66,2% 63,1% 57,2% 34,4% 3,1% 10,8%

904 66,8% 70,5% 69,2% 79,2% 76,9% 77,5% 79,7% 34,7% 86,9% 74,4% 56,3% 56,7% 63,4% 60,3% 55,6% 33,5% 3,0% 10,6%

1000 68,7% 72,3% 71,0% 80,9% 80,1% 79,3% 79,0% 34,7% 85,8% 73,7% 55,7% 45,5% 61,9% 59,3% 55,3% 33,5% 3,1% 10,8%
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Tabela 15: Percentagem de sobreposição da argamassa A3 à base de dados. 

 

Para a argamassa A4 observa-se, na Tabela 16, que a argamassa da base de dados que melhor se 

adapta é a USL1, tendo o máximo de 93.5% para 670 medições, classificando a correlação como muito 

boa. Este resultado coincide com o esperado, dado a semelhança de características entre as 

argamassas USL1 e A4 (Tabela 12). Ainda que a máxima percentagem de sobreposição ocorra para 

um número reduzido de medições (670 medições), verifica-se que para um número de medições de 

1000 a percentagem continua elevada (acima de 90%), indicando também que a utilização deste 

número de medições é adequado. 

Tabela 16:Percentagem de sobreposição da argamassa A4 à base de dados. 

 

Para a argamassa A5 observa-se, na Tabela 17, que a argamassa da base de dados que melhor se 

adapta é também a USL1, tendo o máximo de 79,4% para 1408 medições, classificando a correlação 

como razoável. Ainda que exista um máximo maior (82% para 352 medições) este não foi considerado 

por ter um número reduzido de medições, que, como já foi referido, induz a metodologia em erro. Esta 

classificação razoável deve-se ao facto do agregado usado ser uma areia de bagacina que não foi 

usado na formulação de nenhuma das argamassas da base de dados. Adicionalmente, este agregado 

confere menor resistência mecânica às argamassas (Tabela 11), motivo que coloca a argamassa 

menos resistente da base de dados como aquela que mais se aproxima da argamassa A5. 

Tabela 17: Percentagem de sobreposição da argamassa A5 à base de dados. 

 

Por fim, na argamassa A6, na Tabela 18, verifica-se que à medida que se aumenta a quantidade de 

dados, a percentagem de sobreposição vai aumentado para a argamassa UCL1 e reduzindo para a 

Nº Medições USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 UCL1 UCL6 TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TCL1 TCL3 USH1 USH2 USH3 USH4 

350 90,6% 94,9% 93,8% 91,6% 89,7% 92,8% 67,7% 36,9% 64,1% 54,5% 49,3% 47,9% 45,6% 48,0% 52,3% 35,8% 6,5% 15,7%

700 86,1% 90,9% 89,2% 94,8% 92,7% 96,1% 71,6% 38,1% 68,1% 58,4% 52,0% 50,9% 49,0% 51,2% 54,6% 36,8% 6,2% 15,5%

1000 86,6% 92,1% 89,9% 94,9% 93,3% 96,8% 71,4% 39,5% 66,2% 57,2% 52,5% 50,9% 48,1% 50,9% 55,5% 38,3% 7,1% 16,8%

1050 86,1% 91,8% 89,0% 95,3% 93,6% 97,2% 71,8% 39,7% 66,4% 57,6% 52,8% 51,2% 48,5% 51,3% 55,8% 38,4% 7,1% 16,8%

1400 87,2% 92,5% 90,0% 95,1% 92,8% 95,8% 71,2% 37,8% 67,3% 58,3% 52,0% 50,6% 49,0% 51,3% 54,4% 36,6% 5,6% 15,1%

1750 88,6% 93,5% 91,8% 93,8% 91,6% 94,8% 69,9% 36,3% 66,4% 57,2% 50,8% 49,5% 47,9% 50,2% 53,4% 36,0% 5,6% 14,9%

2100 89,1% 94,8% 92,6% 93,3% 91,3% 94,0% 69,4% 37,2% 65,4% 56,7% 50,8% 49,5% 47,7% 48,4% 53,3% 36,0% 5,6% 15,0%

2450 87,7% 93,6% 91,1% 94,7% 92,7% 95,2% 70,9% 38,0% 66,2% 57,8% 52,0% 50,7% 48,6% 51,2% 54,4% 36,8% 5,8% 15,3%

2800 88,1% 93,8% 91,6% 94,2% 92,2% 95,0% 70,3% 37,0% 70,1% 57,5% 51,5% 50,2% 48,3% 50,7% 54,0% 36,4% 5,7% 15,2%

3147 86,0% 92,2% 89,4% 96,5% 94,5% 96,1% 72,7% 37,7% 66,7% 59,1% 53,6% 52,3% 49,8% 52,7% 56,0% 38,0% 6,2% 15,9%

Nº Medições USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 UCL1 UCL6 TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TCL1 TCL3 USH1 USH2 USH3 USH4 

335 86,9% 80,0% 83,5% 69,6% 67,8% 70,5% 46,2% 21,3% 51,5% 37,5% 30,3% 29,2% 30,2% 29,4% 33,3% 20,9% 2,4% 8,1%

670 93,5% 87,0% 90,4% 76,4% 74,7% 77,3% 53,2% 27,3% 55,3% 43,4% 37,0% 35,9% 63,4% 36,0% 39,9% 26,5% 6,7% 11,1%

1000 91,6% 84,7% 88,2% 74,3% 72,6% 75,1% 50,9% 25,2% 54,2% 41,6% 34,8% 33,7% 34,0% 33,9% 37,8% 24,6% 6,2% 10,2%

1005 91,6% 84,7% 88,3% 74,3% 72,6% 75,2% 50,9% 25,2% 54,3% 41,6% 34,8% 33,7% 34,0% 33,9% 37,8% 24,6% 6,2% 10,1%

1340 90,2% 83,3% 86,9% 72,9% 71,2% 73,8% 49,6% 24,2% 53,4% 40,4% 33,5% 32,5% 32,9% 32,6% 36,5% 23,6% 6,0% 9,6%

1675 89,0% 82,0% 85,7% 71,7% 70,0% 72,6% 48,3% 23,3% 52,8% 39,4% 32,4% 31,3% 31,9% 31,4% 35,3% 22,6% 5,7% 9,1%

2010 89,7% 82,4% 86,3% 72,5% 70,6% 73,4% 48,8% 23,2% 53,8% 40,0% 32,6% 31,5% 32,3% 31,7% 35,5% 22,5% 5,7% 9,0%

2345 89,7% 82,3% 86,3% 72,5% 70,6% 73,4% 48,8% 23,1% 54,0% 40,0% 32,4% 31,4% 32,3% 31,6% 35,3% 22,4% 5,6% 8,8%

Nº Medições USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 UCL1 UCL6 TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TCL1 TCL3 USH1 USH2 USH3 USH4 

352 82,0% 74,0% 78,5% 66,8% 65,0% 68,2% 43,0% 19,6% 50,1% 34,8% 27,7% 26,6% 27,6% 26,7% 30,6% 18,9% 2,4% 7,4%

704 75,2% 67,5% 71,6% 58,4% 56,8% 59,5% 35,7% 14,9% 41,2% 27,5% 22,0% 20,8% 21,4% 20,5% 24,9% 15,2% 1,8% 5,9%

1000 75,3% 67,5% 71,7% 58,8% 57,2% 59,9% 36,0% 15,1% 41,8% 27,8% 22,1% 21,0% 21,7% 20,6% 25,1% 15,3% 1,8% 6,0%

1056 75,5% 67,7% 71,9% 59,0% 57,4% 60,2% 36,2% 15,2% 42,0% 28,1% 22,3% 21,2% 21,9% 20,8% 25,3% 15,4% 1,8% 6,0%

1408 79,4% 71,7% 75,7% 62,6% 61,0% 63,6% 39,6% 18,2% 45,0% 31,3% 25,2% 24,1% 24,8% 24,0% 28,2% 17,6% 2,3% 7,1%

1760 79,2% 71,3% 75,6% 62,5% 60,9% 63,6% 39,0% 17,7% 45,2% 31,1% 24,8% 23,7% 51,2% 23,7% 27,8% 17,2% 2,2% 6,7%

2112 78,9% 71,1% 75,3% 62,3% 60,7% 63,4% 43,8% 17,6% 45,1% 30,9% 24,7% 23,6% 24,4% 23,5% 27,7% 17,1% 2,2% 6,7%

2464 79,2% 71,3% 75,6% 62,7% 61,1% 63,8% 39,7% 17,8% 45,6% 31,3% 24,9% 23,8% 24,6% 23,7% 27,9% 17,2% 2,2% 6,7%
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classe USL. Verifica-se também que para uma quantidade de medições superior a 1000 observa-se 

uma reduzida diferença entra as percentagens relativas às argamassas USL4-6 e UCL1, resultado que 

se justifica dada a semelhança das argamassas, como já referenciado na validação interna (Tabela 7). 

No entanto, para a argamassa A6 observa-se, na Tabela 18, que a argamassa da base de dados que 

melhor se adapta é a USL4, tendo o máximo de 93.9% para 783 medições, classificando a correlação 

como muito boa. 

Tabela 18: Percentagem de sobreposição da argamassa A6 à base de dados. 

 

Uma vez avaliadas e analisadas as seis argamassas foi possível observar que uma quantidade de 1000 

medições permitia, tanto numa argamassa de acabamento (TSL) como numa argamassa de base 

(USL), determinar a classificação da argamassa a ser ensaiada com uma correlação elevada. A Tabela 

19 apresenta o resultado para as 6 argamassas de teste calculado para 1000 medições, onde se 

verifica que para cada uma das argamassas de teste uma percentagem de sobreposição superior a 

85%, exceto para a argamassa A5 (devido à sua constituição como já referido), indicando uma boa ou 

muito boa correlação entre a base de dados e a argamassa.  

Tabela 19: Percentagem de sobreposição das argamassas para 1000 medições. 

 

3.5. Considerações finais 

Apesar de já estar estabelecido em trabalhos anteriores (Nogueira, 2016; Nogueira et al. 2014) que a 

análise estatística dos dados da resistência à furação permitem obter informação sobre a resistência 

mecânica e a heterogeneidade das argamassas, essa informação exigia, em princípio, a recolha de um 

número elevado de medições da argamassa de teste. Nos estudos referidos, foram utilizadas a 

totalidade das medições da base de dados (cerca de 2000 medições por argamassa) que foi a mesma 

adotada no presente trabalho, ainda que neste trabalho tenha sido usada uma menor quantidade de 

dados (cerca de 1500 medições por argamassa), de forma a que todas as argamassas dentro de cada 

classe tivessem a mesma profundidade de furação, tal como referido no subcapítulo 3.1. Face aos 

estudos referidos, esta metodologia permitiu extrair uma maior quantidade de informação com um 

menor número de medições (cerca de 1000 medições). Uma característica importante, uma vez que o 

material em estudo são argamassas presentes em rebocos antigos com valor histórico e patrimonial, 

onde a reduzida intervenção no elemento é sempre preferível. Este número de medições corresponde 

a uma profundidade de 100mm, o que é passível de ser obtido com 3 testes de 33mm cada. 

Nº Medições USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 UCL1 UCL6 TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TCL1 TCL3 USH1 USH2 USH3 USH4 

261 79,7% 83,5% 82,4% 91,6% 90,0% 90,9% 75,0% 36,8% 75,5% 64,3% 54,1% 53,0% 53,9% 54,6% 54,9% 35,5% 4,5% 13,3%

522 80,1% 83,9% 82,8% 92,0% 90,3% 87,4% 74,7% 33,6% 75,2% 64,3% 53,3% 52,8% 53,8% 54,3% 54,4% 35,1% 4,4% 13,1%

783 77,5% 83,4% 80,8% 93,9% 93,2% 91,9% 79,9% 41,6% 73,2% 66,1% 58,8% 57,9% 56,1% 58,8% 60,3% 40,3% 5,9% 16,0%

1000 74,1% 81,0% 77,5% 91,1% 92,8% 89,3% 84,6% 46,4% 69,7% 67,2% 64,4% 62,9% 57,9% 62,8% 66,4% 55,9% 7,3% 18,8%

1044 72,2% 79,2% 75,6% 89,1% 91,0% 87,4% 86,4% 48,2% 69,3% 68,2% 66,3% 64,6% 59,0% 64,5% 68,2% 47,1% 7,5% 19,3%

1305 70,8% 77,8% 74,2% 87,6% 89,5% 85,9% 87,8% 49,1% 69,1% 69,1% 67,8% 66,1% 60,1% 65,9% 69,5% 47,8% 10,3% 19,5%

1566 68,9% 75,9% 72,2% 85,4% 87,4% 83,8% 89,7% 50,4% 68,7% 70,2% 69,9% 68,2% 61,2% 67,6% 71,5% 49,2% 7,8% 19,9%

USL1 USL2 USL3 USL4 USL5 USL6 UCL1 UCL6 TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TCL1 TCL3 USH1 USH2 USH3 USH4 

A1 66,5% 73,2% 69,9% 84,1% 85,5% 82,7% 88,9% 51,9% 72,2% 69,8% 68,5% 66,3% 60,1% 65,9% 72,1% 50,4% 10,1% 22,4%

A2 68,7% 72,3% 71,0% 80,9% 80,1% 79,3% 79,0% 34,7% 85,8% 73,7% 55,7% 45,5% 61,9% 59,3% 55,3% 33,5% 3,1% 10,8%

A3 86,6% 92,1% 89,9% 94,9% 93,3% 96,8% 71,4% 39,5% 66,2% 57,2% 52,5% 50,9% 48,1% 50,9% 55,5% 38,3% 7,1% 16,8%

A4 91,6% 84,7% 88,2% 74,3% 72,6% 75,1% 50,9% 25,2% 54,2% 41,6% 34,8% 33,7% 34,0% 33,9% 37,8% 24,6% 6,2% 10,2%

A5 75,3% 67,5% 71,7% 58,8% 57,2% 59,9% 36,0% 15,1% 41,8% 27,8% 22,1% 21,0% 21,7% 20,6% 25,1% 15,3% 1,8% 6,0%

A6 74,1% 81,0% 77,5% 91,1% 92,8% 89,3% 84,6% 46,4% 69,7% 67,2% 64,4% 62,9% 57,9% 62,8% 66,4% 55,9% 7,3% 18,8%
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O modelo de classificação de argamassas de baixa resistência mecânica desenvolvido neste capítulo 

permitiu perceber que a melhor distribuição de probabilidade para descrever os histogramas relativos 

ao ensaio de resistência à furação é a distribuição log-normal 3P. A consequente definição dos 

parâmetros que caracterizam a função da distribuição para as dezoito argamassas analisadas em 

trabalhos anteriores, permitiu desenvolver uma base de dados que possibilita a classificação de uma 

argamassa teste como pertencente a uma das dezoito argamassas que constituem a base de dados. 

Uma vez desenvolvido o modelo de classificação, a validação, interna e externa, realizada, além de 

comprovar o funcionamento da metodologia desenvolvida, possibilitou a compreensão da relação entre 

as várias argamassas presentes na base de dados, permitindo compreender como os diferentes 

constituintes de uma argamassa de baixa resistência mecânica afetam o seu funcionamento na 

construção. Uma característica importante  do modelo, uma vez que permite sustentar o conhecimento 

já existente, referido no capítulo 2, relativo ao funcionamento mecânico das argamassas, além de 

permitir classificar uma argamassa de forma expedita. 
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Capítulo 4 – Metodologia de aplicação do modelo 

O modelo de classificação desenvolvido no capítulo anterior permite, com cerca de 1000 medições, 

classificar uma argamassa teste de baixa resistência mecânica, indicando a sua constituição provável. 

Apesar da relevância deste resultado, o mesmo não permite inferir diretamente quais as características 

mecânicas das argamassas; apenas o permite fazer indiretamente, por analogia com estas 

características conhecidas das argamassas da base de dados. Assim, pretende-se no presente 

capítulo, explorar uma eventual relação entre os parâmetros das funções distribuição de probabilidade 

e as características das argamassas da base de dados, à semelhança do efetuado em Nogueira, 2016, 

onde foram encontradas correlações entre os parâmetros estatísticos e as características mecânicas 

das argamassas. Levando assim a utilizar os parâmetros que definem a distribuição de probabilidade 

log-normal das argamassas da base de dados para desenvolver conclusões face à relação entre estes 

parâmetros e às características mecânicas das argamassas. 

Assim este capítulo 4 encontra-se divido em quatro subcapítulos: 

i. no primeiro, é avaliada a correlação entre os parâmetros que definem a base de dados, 

apresentados na Tabela 6, e as características mecânicas, como a resistência à compressão 

e a heterogeneidade; 

ii. no segundo, é desenvolvida uma matriz de classificação, a partir das conclusões obtidas no 

subcapítulo anterior; 

iii. no terceiro, é apresentado um protocolo de aplicação da metodologia desenvolvida;  

iv. e por último, no quarto, são apresentadas as conclusões relativas a este capítulo. 

4.1. Relação entre as características da argamassa e os parâmetros 
estatísticos analisados 

Neste subcapítulo, pretende-se então demonstrar que a informação apresentada no Capítulo 3 – , além 

de permitir classificar argamassas em termos da sua composição provável, permite também estimar 

parâmetros relativos às características das argamassas, como a resistência à compressão e a 

heterogeneidade, com um grau de confiança conhecido. 

4.1.1. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

Na Tabela 20 são apresentados, para cada uma das argamassas da base de dados, os parâmetros μ 

e σ relativos à distribuição de probabilidade log-normal associada aos dados da resistência à furação, 

os correspondentes parâmetros moda e média determinados a partir das equações (5) e (6) e, por 

último, a resistência à compressão (Tabela 1). É possível observar que tanto a média como a moda 

acompanham a tendência crescente da resistência à compressão tanto dentro de cada classe, como 

entre classes. Uma tendência esperada, uma vez que já havia sido demonstrada por Nogueira (2016), 

e referida no ponto 2.2.2. 
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Tabela 20: Parâmetros estatísticos da resistência à furação e resistência à compressão das 
argamassas da base de dados 

Classe Argamassa 

Parâmetros estatísticos 
fc 

(MPa) μ σ 
Moda 

(N) 
Média 

aritmética (N) 
CV 

USL 

USL1 1,74 0,62 2,01 5,03 0,94 0,9 

USL2 1,98 0,57 2,45 5,78 0,92 1,1 

USL3 1,85 0,59 2,24 5,35 0,92 1,3 

USL4 2,09 0,52 3,59 6,65 0,77 1,6 

USL5 2,09 0,55 3,64 7,04 0,79 1,7 

USL6 1,90 0,63 3,20 6,85 0,83 2,1 

UCL 
UCL1 2,24 0,22 6,14 8,64 0,38 1,8 

UCL6 2,89 0,19 11,89 17,44 0,33 3,4 

TSL 

TSL1 2,30 0,25 5,31 6,02 0,40 2,4 

TSL2 2,59 0,22 7,13 7,86 0,36 2,9 

TSL3 2,78 0,43 9,07 10,55 0,54 3,4 

TSL4 2,76 0,46 8.98 10,15 0,56 3,9 

TCL 
TCL1 3,25 0,09 8,09 8,38 0,27 3,6 

TCL3 2,46 0,26 8,31 9,48 0,34 4,2 

USH 

USH1 2,65 0,39 8,70 11,89 0,53 4,2 

USH2 3,46 0,20 13,56 15,55 0,43 5,9 

USH3 4,98 0,09 38,98 40,72 0,32 8,6 

USH4 4,59 0,12 27,19 29,26 0,40 10,6 

Uma vez identificada esta tendência, estabeleceu-se uma correlação entre a média e a moda, e a 

resistência à compressão fc para a base de dados definida, obtendo-se a Figura 20, onde se observa 

uma maior correlação (𝑅2 = 0,8322) entre a moda e a resistência à compressão. 

 
Figura 20: Correlação entre a média (à esquerda) e a moda (à direita) e a resistência à compressão 

Apesar da boa correlação entre estes dois parâmetros (moda e fc), a utilização da moda, ou da média, 

para classificar a resistência à compressão de uma argamassa é pouco expedita uma vez que a 

equação que define tanto a moda como a média exige a utilização dos 3 parâmetros relativos à 

distribuição log-normal (Aristizabal, 2012): 

𝑀𝑜𝑑𝑎 = 𝛾 + 𝑒(𝜇−𝜎2)                                                                                                                                                          (8) 
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𝑀é𝑑𝑖𝑎 = 𝛾 + 𝑒
(𝜇+

𝜎2

2
)
                                                                                                                                                         (9) 

No entanto, após a análise das equações (6) e (7), verifica-se que μ é o parâmetro mais influente no 

resultado, isto para um intervalo de valores de σ menores que 1 e de μ maiores que 1, como é o caso 

dos parâmetros que definem as argamassas da base de dados (Tabela 18). Esta observação levou a 

efetuar uma correlação entre a moda e a média, e o parâmetro μ, apresentado na Figura 21. 

 

Figura 21: Correlação entre e média (à esquerda) e moda (à direita) e o parâmetro μ. 

As elevadas correlações entre a moda e o parâmetro μ, e entre a moda e a resistência à compressão 

fc levaram assim a compreender que o parâmetro μ da distribuição de probabilidade log-normal permite 

estimar adequadamente e de forma expedita, a resistência à compressão, recorrendo ao método da 

resistência à furação. Na Figura 22 é demonstrada a correlação entre o parâmetro μ e a resistência à 

compressão, onde se observa uma boa correlação (𝑅2 = 0,90) entre estes dois parâmetros, sendo que 

a linha de tendência é definida por: 

𝑓𝑐 = 2,737𝜇 − 3,857                                                                                                                                                             (10) 

 

Figura 22:Correlação entre μ e resistência à compressão. 
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Assim elaborou-se a Tabela 21, onde é apresentada a resistência à compressão fc estimada através 

da equação (10), tendo por base os dados apresentados na Tabela 20. Na Tabela 21 é possível 

observar a proximidade de resultados entre a resistência à compressão estimada e a da base de dados, 

um resultado previsível face ao elevado valor do R2 (Figura 22). 

Tabela 21: Determinação dos parâmetros fc e μ através da equação (5) 

Argamassa 
fc base de dados 

(fcb) (MPa) 
fc estimado 
(fce) (MPa) 

μ base de 
dados (μb) 

μ uniformizado 
(μu) 

fcb/fce 

USL1 0,9 0,91 1,74 1,83 0,98 

USL2 1,1 1,57 1,98 1,90 0,70 

USL3 1,3 1,21 1,85 1,97 1,07 

USL4 1,6 1,85 2,09 2,06 0,87 

USL5 1,7 1,86 2,09 2,10 0,91 

USL6 2,1 1,35 1,90 2,23 1,55 

UCL1 1,8 2,26 2,24 2,13 0,80 

UCL6 3,4 4,06 2,89 2,66 0,84 

TSL1 2,4 2,43 2,30 2,33 0,99 

TSL2 2,9 3,24 2,59 2,49 0,89 

TSL3 3,4 3,75 2,78 2,66 0,91 

TSL4 3,9 3,69 2,76 2,82 1,06 

TCL1 3,6 5,03 3,25 2,72 0,72 

TCL3 4,2 2,87 2,46 2,92 1,46 

USH1 4,2 3,41 2,65 2,92 1,23 

USH2 5,9 5,62 3,46 3,48 1,05 

USH3 8,6 9,78 4,98 4,37 0,88 

USH4 10,6 8,70 4,59 5,03 1,22 

Na Tabela 21 é ainda apresentado o parâmetro μ estimado através da equação (10) a partir dos valores 

de fc apresentados na Tabela 20, que se designou por μ uniformizado, μu. A relevância deste parâmetro 

será justificada no subcapítulo 4.2, local onde será também utilizado. 

Demonstrado que é possível determinar uma estimativa da resistência à compressão fc com base no 

parâmetro μ, torna-se importante avaliar o grau de confiança da estimativa produzida. Assim, na Figura 

23 (à direita) é apresentada a correlação entre a resistência à compressão obtida pelo ensaio (fcb) e a 

resistência à compressão estimada usando o parâmetro μ (fce), onde se observa o elevado coeficiente 

de determinação obtido (𝑅2 = 0,90). Na Figura 23 (à esquerda) é apresentado o intervalo de confiança 

de 95%, que permite observar todas as argamassas da base de dados se apresentam dentro deste 

intervalo, exceto a argamassa USH4. Esta observação e o elevado coeficiente de determinação obtido 

revela a confiança na estimativa da resistência à compressão utilizando o parâmetro μ.  
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Figura 23: Relação entre fcb e fce. 

Em conjunto com a Figura 23, a análise dos dados estatísticos ilustrados na Tabela 22 permite 

estabelecer várias conclusões: 

1) A média dos valores de fcb/fce encontra-se perto do valor 1, o que indica a reduzida dispersão 

de valores da resistência à compressão da base de dados face à estimada; 

2) 61.1% dos valores de fcb/fce encontram-se entre 0.8 e 1.2, o que demonstra a sua proximidade 

à linha de referência respetiva. 

3) Por fim, o desvio padrão da resistência à compressão estimada é menor que a da resistência 

à compressão da base de dados (sendo a média igual em ambos), o que indica uma menor 

variação dos valores da resistência à compressão estimada.  

Tabela 22: Dados estatísticos relativos à resistência à compressão (MPa) 

 

4.1.2. HETEROGENEIDADE 

A importância da determinação do grau de heterogeneidade surge como uma análise preliminar da 

constituição da argamassa, uma vez que, de forma geral, as argamassas mais heterogéneas estão 

presentes em camadas de base e as mais homogéneas em camadas de acabamento. Assim a 

categorização do grau de heterogeneidade permite uma obter uma previsão preliminar da constituição 

da argamassa 

Como referido em 2.2.2, a heterogeneidade, segundo Nogueira (2016) surge associada ao coeficiente 

de variação (CV), sendo que quanto maior for o resultado do CV maior será a heterogeneidade da 

argamassa. Nogueira (2016) definiu ainda três intervalos de valores para CV que permitem categorizar 

qualitativamente a heterogeneidade em três classes: H1 (mais heterogéneo); H2 (situação intermédia); 

e H3 (menos heterogéneo).  

 fc base de 
dados 

fc 
estimado 

fcb/fce 

Média 3,53 3,53 1,01 

Desvio Padrão 2,59 2,46 0,23 

 

 

 Percentagem 
do rácio 

Rácio fcb/fce> 1,2 22,2% 

Rácio fcb/fce < 0,8 16,7% 

0,8 <= Rácio fcb/fce <= 1,2 61,1% 
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Figura 24:Correlação entre σ e desvio padrão. 

O parâmetro CV é definido pelo resultado da divisão do desvio padrão pela média e como já referido 

anteriormente, a média, assim como a moda, tem uma boa correlação com o parâmetro μ. E ainda que 

exista uma fraca correspondência entre o parâmetro σ e o desvio padrão, como a Figura 24 demonstra, 

as correlações entre o CV e a razão σ/μ e entre o CV e o parâmetro σ, ilustradas na Figura 25, são 

elevadas, sendo as equações de regressão linear definidas por: 

𝜎 = 0,77𝐶𝑉 − 0,07                                                                                                                                                         (11) 

𝜎
𝜇⁄ = 0,46𝐶𝑉 − 0,10                                                                                                                                         (12) 

 

Figura 25: Correlação entre CV e σ/μ (esq.) e entre CV e σ (dir.) 

Ainda que a adoção deste parâmetro σ tornasse a metodologia mais simples, o parâmetro σ/μ aparenta 

ser um melhor indicador da heterogeneidade da argamassa, uma vez que σ/μ apresenta uma melhor 

correlação com CV (𝑅2 = 0,93) face a σ (𝑅2 = 0,90). 

Através das equações (11) e (12)), que definem a relação entre CV e σ, e entre CV e σ/μ, e tendo por 

base a categorização da heterogeneidade definida por Nogueira (2016), definiram-se os intervalos de 

heterogeneidade ilustrados na Tabela 23, onde se procurou transpor os intervalos de heterogeneidade, 

já referidos, referentes ao CV, para os parâmetros que definem a distribuição de probabilidade log-normal. 

Relativamente aos intervalos de CV definidos por Nogueira (2016), foi apenas alterado o início do 

intervalo da classe de heterogeneidade H3, uma vez que para um valor de CV igual a 0,20 o resultado 

de σ/μ seria negativo, perdendo assim o seu significado físico. 
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Tabela 23: Intervalos da classe de heterogeneidade 
 
 

Definidos os intervalos de heterogeneidade, é então possível ilustrar, como a Figura 26 demonstra, a 

divisão que estas classes introduzem nas argamassas presentes na base de dados, sendo que todas 

as argamassas presentes numa determinada classe de heterogeneidade segundo CV, mantêm a 

mesma classe quando são usados os parâmetros σ/μ e σ. A análise da Figura 26 permite ainda 

estabelecer conclusões, em concordância com outras já referidas no capítulo 3: 

1. As argamassas USL, além de serem as que apresentam maior heterogeneidade, são as únicas 

presentes na classe H1; 

2. As argamassas USH apresentam-se distribuídas em mais que um classe, demonstrando a 

variação do ligante é um fator com muita influência na variabilidade das características das 

argamassas; 

3. As argamassas TSL e TCL encontram-se ambas na mesma classe H1, demonstrando que, tal 

como já referido anteriormente, são duas classes de argamassas com características muito 

próximas; 

4. As argamassas UCL encontram-se limitadas à classe H2, ainda que no gráfico de σ por CV se 

encontrem no limite entre as classes de heterogeneidade H1 e H2. 

 

Figura 26: Gráficos com classes de heterogeneidade. 
 

4.1.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em trabalhos anteriores (Nogueira, 2016), não tinha sido possível obter uma lei do tipo da Equação 

(10) que permitisse estimar fc com base na média ou na moda das medições da resistência à furação. 

Por um lado, verifica-se que a média é uma medida demasiado sobrevalorizada pelos picos de força 

que ocorrem nas argamassas de areias duras grossas dispersas numa matriz branda, como é corrente 

nas argamassas à base de cal com areias quartzíticas. Por outro, a moda é um parâmetro que não 

possui uma expressão matemática objetiva para o seu cálculo, pelo que a consequente perda de rigor 

Classe de heterogeneidade CV σ/μ σ 

H3 0,21-0,44 0,00-0,10 0,09-0,25 

H2 0,45-0,69 0,11-0,22 0,26-0,46 

H1 0,70-0,99 0,23-0,36 0,47-0,69 
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constituiu uma limitação à sua adoção. Assim, a estimativa de fc a partir das medições da resistência 

à furação estabelecida anteriormente era baseada no parâmetro distorção SK (Nogueira, 2016): 

𝑓𝑐 = −1,78𝑆𝐾𝑑 + 4,46                                                                                                                                    (13)           

Apesar de SK ser um parâmetro que, tal como a média, ser bastante condicionado pelos picos de força 

obtidos nas argamassas de areias duras grossas, é possível relativizar essa limitação. No entanto, para o 

efeito, é necessário recorrer a um elevado número de medições, não compatível com os ensaios de campo. 

Assim as conclusões obtidas neste capítulo permitem, com um menor número de medições, determinar 

uma estimativa da resistência à compressão com maior precisão (R2=0,90) face à utilização do 

parâmetro SK (R2=0,84). Adicionalmente, a equação (13) estava limitada a argamassas de fc 

< 4-5MPa, enquanto que a expressão para estimar fc obtida neste trabalho se aplica a todas 

as argamassas da base de dados (fc < 11MPa). Por fim, foi ainda possível categorizar o grau 

de heterogeneidade, definido por Nogueira (2016), sem que haja uma perda de rigor, uma vez 

que a correlação entre os parâmetros σ/μ e σ e o CV é elevada, tal como revelam os 

coeficientes de determinação obtidos (R2 = 0,93 e R2 = 0,90, respetivamente).  

Desta forma, o desenvolvimento do modelo de classificação permite não só determinar a provável 

composição/formulação de uma argamassa de baixa resistência mecânica, como também obter uma 

estimativa da resistência a compressão e do grau de heterogeneidade, de forma expedita e com uma 

precisão conhecida. 

4.2. Matriz de classificação 

Tendo por base as conclusões obtidas nos subcapítulos anteriores, pretende-se neste subcapítulo 

desenvolver uma matriz de classificação de argamassas de baixa resistência mecânica que permita 

identificar a categoria de argamassas correspondente à argamassa de teste, a classe de 

heterogeneidade a que esta pertence e a respetiva estimativa da resistência à compressão. Com esta 

matriz de classificação pretende-se desenvolver um método expedito de classificação da argamassa 

em teste e identificação das suas características mecânicas (resistência à compressão e 

heterogeneidade), estabelecendo uma classificação inicial da argamassa, que posteriormente é 

validada recorrendo ao modelo de classificação desenvolvido no capítulo 3 e às equações 

determinadas no subcapítulo 4.1. 

De modo a desenvolver a matriz de classificação torna-se necessário inicialmente definir os parâmetros 

a utilizar, tendo por base os objetivos referidos anteriormente. Assim, definiu-se a utilização do 

parâmetro μ no eixo vertical, de forma a representar a resistência à compressão, tal como referido no 

subcapítulo 4.1.1, e do parâmetro σ ou σ/μ no eixo horizontal, de forma a representar a classe de 

heterogeneidade, tal como referido no subcapítulo 4.1.2. Obtêm-se assim duas matrizes (μ por σ e μ 

por σ/μ) dependentes apenas de dois dos parâmetros da distribuição log-normal e que apresentam uma 

capacidade para definir uma classificação inicial para a resistência a compressão e para a 

heterogeneidade da argamassa de teste. 
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Como já evidenciado no subcapítulo 4.1.1., existem dois parâmetros μ passíveis de serem usados, o 

parâmetro μb presente na base de dados e o parâmetro μu obtido a partir do valor de fc. O parâmetro 

μb é definido a partir de um software que aproxima iterativamente uma função de distribuição de 

probabilidade log-normal à distribuição das medições recolhidas, tal como descrito no capítulo 3. O μu 

resulta da aplicação da equação (10), sendo que pode ser considerado como um parâmetro 

“melhorado”, uma vez que tem em conta uma propriedade adicional, a resistência à compressão. Na 

Figura 27 é apresentada a diferença que a utilização do parâmetro μb ou μu introduz na matriz 

classificação, para as 3 classes de argamassas de menor heterogeneidade e maior resistência à 

compressão. 

 
Figura 27: Diferenciação entre o parâmetro μb (à esquerda) e μu (à direita) 

A utilização do parâmetro μb (Figura 27, à esquerda) leva a uma indiferenciação entre as três classes 

de argamassas, uma vez que o valor menor valor μb de USH se encontra abaixo do limite inferior de 

TCL e a maioria das argamassas pertencentes a TSL se encontram acima do limite superior de TCL. 

Isto leva a que a matriz de classificação não tenha capacidade de diferenciar estas 3 classes de 

argamassas. Por outro lado, a utilização do parâmetro μu (Figura 27, à direita) permite uma melhor 

diferenciação das três classes de argamassas, uma vez que o menor valor de μu de USH coincide com 

o limite superior de TCL e as argamassas pertencentes a TSL, excetuando a TSL4, se encontram 

abaixo do valor do limite inferior de TCL. Estes resultados demonstram que o parâmetro μu apresenta 

uma melhor aptidão para ser utilizado na diferenciação das argamassas em termos da resistência 

mecânica, quando comparado com μb, o que vai de encontro ao que seria expectável, visto que μu 

resulta da incorporação de mais informação e por isso seja mais representativo. Aliás, a análise da 

Tabela 1 permite concluir que os intervalos de valores de fc das 3 categorias de argamassas em análise 

são não coincidentes. 

Assim a utilização do parâmetro μu e do parâmetro σ, permite a formulação da matriz de classificação 

representada na Figura 28. Nesta matriz observa-se uma ligeira sobreposição entre as classes TCL e 

TSL (área a verde), que demonstra a semelhança entre estas duas classes, uma característica já 

verificada anteriormente e evidente também na matriz μu por σ/μ, representada na Figura 29. 
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Figura 28: Matriz de classificação μ por σ 

Ainda que semelhante à matriz μ por σ, a matriz de classificação, representada pela Figura 29, 

formulada com os parâmetros μ e σ/μ, apresenta uma melhor correlação com as características 

resistência à compressão (fc) e heterogeneidade, tal como demonstrado no subcapítulo 4.1. Isto porque 

a utilização do parâmetro σ/μ, apesar de ser menos expedito (o parâmetro σ/μ requer a um cálculo extra 

face ao parâmetro σ), confere ao eixo horizontal da matriz de classificação uma maior correlação com 

o parâmetro CV, e, consequentemente, com a heterogeneidade da argamassa.  
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Figura 29: Matriz de classificação μ por σ/μ 

Face à semelhança entre as duas matrizes de classificação apresentadas nas Figuras Figura 28 e na 

Figura 29, é possível analisá-las em conjunto e estabelecer as seguintes conclusões: 

1) A grande área ocupada pela classe USH, que se deve à diversidade de características 

apresentadas pelas argamassas pertencentes a esta classe (diferentes tipos de ligantes), que 

leva a que os intervalos de valores dos parâmetros que definem a classe sejam elevados; 

2) Tal como referido nos subcapítulos anteriores, as classes TCL e TSL apresentam nas matrizes 

de classificação uma proximidade de parâmetros, que se deve à semelhança das 

características mecânicas e de heterogeneidade que estes apresentam; 

3) As classes TCL e TSL encontram-se adjacentes à classe USH, pois constituem as 3 classes 

de maior resistência mecânica e, em simultâneo, de menor heterogeneidade. 

4) As classes UCL e USL surgem isolados e em classes de heterogeneidade diferentes, o que 

demonstra as diferentes características que estas duas classes apresentam quando 

comparados com a restante base de dados; 

5) As matrizes de classificação apresentam-se preenchidas maioritariamente ao longo da sua 

diagonal, o que significa que existe uma tendência para o aumento da heterogeneidade quando 

diminui a resistência à compressão, como seria de esperar. A classe USL sendo a argamassa 

de menor resistência à compressão e apresentando a maior heterogeneidade, comprova essa 

característica presente em ambas as matrizes. 
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4.3. Protocolo de aplicação da metodologia 

Desenvolvida a metodologia, torna-se importante definir um protocolo de aplicação, de forma a facilitar 

a sua compreensão e aplicação prática. Assim, serão apresentados os cinco passos referentes ao 

protocolo de aplicação. Este protocolo será também este aplicado a uma argamassa exterior à base de 

dados (argamassa A3, usada no subcapítulo 3.4.3), por forma a ilustrar a sua aplicação através  dos 

resultados obtidos em cada passo: 

1) o primeiro passo diz respeito à realização do ensaio de furação da argamassa de teste, efetuando 

uma recolha de, pelo menos, 1000 medições. Este número de medições deverá ser realizado 

idealmente em pelo menos 3 furos (por exemplo, 3 furos com uma profundidade de 33 cm ou 4 

furos, com uma profundidade de 25 cm). Para a argamassa A3, foram realizados 4 furos de 25 

cm, o que equivale a 1000 medições; 

2) com os dados obtidos no ensaio de furação, é necessário calcular a função de distribuição de 

probabilidade log-normal e determinar os respetivos parâmetros que definem a função 

respetiva. Com as 1000 medições obtidas pelo ensaio de furação, foram obtidos os seguintes 

parâmetros, ilustrados na Tabela 24; 

Tabela 24: Parâmetros log-normal obtidos no ensaio de furação da argamassa A3 

σ μ γ σ/μ 

0,48 2,00 -2,90 0,24 

3) no passo seguinte, é necessário recorrer à matriz de classificação para, usando os parâmetros 

obtidos em 2), determinar em que classe de argamassas a argamassa de teste se insere, 

determinando também a classe de heterogeneidade e uma estimativa da resistência à 

compressão da argamassa analisada. Recorrendo à matriz de classificação e aplicando os 

parâmetros relativos à argamassa A3, obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 25; 

Tabela 25: Resultados obtidos para a argamassa A3 por aplicação da matriz de classificação 

Classe da base de dados 
em que se enquadra 

Classe de 
heterogeneidade 

Estimativa de fc (MPa) 

USL H1 0.9 a 1.8 

4) é então possível estimar a resistência à compressão através da aplicação da equação (10), 

recorrendo ao parâmetro μ obtido em 2). Aplicando a equação (10) aos resultados obtidos em 

2), para a argamassa A3, obteve-se a resistência à compressão de 1.63MPa, valor próximo do 

valor medido nesta argamassa (1,7MPa, Tabela 9);  

5) o passo seguinte passa por identificar a argamassa da base de dados que mais se aproxima 

da argamassa de teste, recorrendo ao cálculo da percentagem de sobreposição entre a função 

de distribuição de probabilidade da argamassa de teste e as funções de distribuição da base 

de dados. É assim possível estimar a composição da argamassa: traço; dimensão e natureza 

do agregado; ligante; e razão água/ligante. Realizando o cálculo da percentagem de 

sobreposição da função de distribuição referente à argamassa A3 com a base de dados obtém-

se os resultados ilustrados nas Tabelas Tabela 26 e Tabela 27. Uma vez que a argamassa da 
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base de dados que melhor se aproxima da A3 é a argamassa USL6, define-se que a 

composição da argamassa A3 é definida pelos parâmetros ilustrados na Tabela 28.  

Tabela 26: Resultado da aplicação do modelo à argamassa teste A3 

 Argamassas da base de dados Percentagem de sobreposição 

USL1 91% 

USL2 91% 

USL3 92% 

USL4 90% 

USL5 88% 

USL6 92% 

UCL1 66% 

UCL6 34% 

TSL1 66% 

TSL2 55% 

TSL3 48% 

TSL4 46% 

TCL1 46% 

TCL3 47% 

USH1  49% 

USH2  33% 

USH3 8% 

USH4  13% 
 

Tabela 27: Resultados obtidos para a argamassa A3 por aplicação do modelo de classificação 

Argamassa da base de dados com 
maior percentagem de sobreposição 

Percentagem de 
sobreposição 

Correlação entre distribuições 

USL6 92% Muito Boa 

 
 

Tabela 28: Composição provável da argamassa A3 (por analogia com a argamassa USL6). 

Argamassa Ligante 
Natureza do 

agregado 
Dimensão do 

agregado 
Traço 

Razão 
água/ligante 

USL6 CL90 Siliciosa Grosso 1:3 1,2 

Recorde-se que a argamassa A3 corresponde a uma argamassa com a mesma composição da USL5, 

que foi ensaiada com mais 3 a 4 meses de idade face às argamassas da base de dados. A composição 

das argamassas USL5 e USL6 é a mesma com exceção da relação água/ligante (A/L=1,28 em USL5). 

Assim, aceita-se bem que o modelo atribua a classificação USL6 à argamassa A3, pois a maior 

carbonatação expectável da A3 face à USL5 da base de dados deverá conduzir a uma argamassa 

ligeiramente mais resistente. 

A diferente percentagem de sobreposição para 1000 medições verificada entre as Tabelas 27 e 15 

(92.0% e 96.8%), deve-se à diferente seleção de dados de furação. Enquanto que Tabela 15 foram 

efetuados 3 furos de 33mm, na obtenção da Tabela 27 foram efetuados, como já referido anteriormente, 
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4 furos de 25mm. Verifica-se que esta diferença não é significativa e resulta da adoção de uma amostra 

diferente. 

Este protocolo, apesar de divido em 5 passos, não obriga à realização de todos eles, sendo que a 

execução destes depende não só do rigor requerido aos resultados como também dos resultados que 

se pretendam obter. Assim sendo, os passos fundamentais a realizar são o primeiro e o segundo, onde 

se determinam os parâmetros que definem a função de distribuição log-normal. Uma vez concluído o 

segundo passo, pode-se realizar qualquer um dos seguintes passos não seguindo a ordem 

apresentada, como a Figura 30 (à esquerda) sugere. 

 

Figura 30: Esquema do protocolo opcional (à esquerda) e sugerido (à direita). 

No entanto, a ordem sugerida (Figura 30, à direita) permite obter informação de carácter mais geral 

primeiro, e avançar posteriormente para um maior detalhe, facilitando a análise crítica da informação 

disponibilizada pela metodologia e permitindo uma avaliação passo-a-passo relativamente a 

verosimilhança da informação fornecida pelo modelo de classificação de argamassas, por comparação 

com a impressão que o operador do ensaio recolheu em campo. 

4.4. Considerações finais 

Com o estabelecimento desta metodologia, o método de resistência à furação torna-se um método de 

caracterização de argamassas de baixa resistência mecânica que apresenta como principal vantagem, 

face ao existente anteriormente, a maior quantidade de informação, a nível qualitativo e quantitativo, 

produzida pelos resultados. Esta importante vantagem acrescentada às restantes presentes neste 

método de resistência à furação, como a reduzida intrusividade no elemento em estudo, tornam este 

método mais completo e competitivo face aos restantes métodos de caracterização. 

Um dos objetivos do presente trabalho era o desenvolvimento dum método expedito e simples, que 

permitisse caracterizar as argamassas de baixa resistência mecânica com um rigor conhecido. No 

entanto, o estudo e a análise dos resultados que foram obtidos ao longo deste trabalho permitiram, 

além de conciliar o conhecimento do comportamento mecânico das argamassas já existente, melhorar 

os modelos de previsão da resistência à compressão e da heterogeneidade existentes. Em 

consequência, foi possível, desenvolver passos intermédios (3 e 4) ilustrados no protocolo de aplicação 

da metodologia que acrescentam a este modelo um maior nível de confiança nos resultados obtidos. 

O desenvolvimento destes passos intermédios permitiu também compreender como a constituição das 

argamassas influencia sua resistência à compressão e heterogeneidade, condição que se esperava 
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como previamente mencionado no capítulo 2 e que foi aqui demostrada através da aplicação do 

protocolo.  

A flexibilidade que o protocolo apresenta leva a que esta metodologia possua uma versatilidade de 

resultados, podendo fornecer informação tanto relacionada com a constituição da argamassa como 

com as suas características mecânicas, a partir dos dados do mesmo ensaio. Este atributo da 

metodologia apresenta-se como um melhoramento face ao estado do conhecimento, onde apenas era 

possível determinar uma estimativa da resistência à compressão e a espessura da argamassa teste, 

sendo que era ainda necessário recorrer a um maior número de furações. 
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Capítulo 5 – Conclusões e desenvolvimentos futuros 

O trabalho desenvolvido na presente dissertação permitiu atingir os objetivos a que se propôs. O 

modelo de classificação desenvolvido permite determinar a composição provável de uma dada 

argamassa antiga que se pretenda caracterizar, desde que a mesma tenha uma composição próxima 

das argamassas da base de dados. Uma vez que a base de dados foi definida por forma a abranger as 

composições de argamassas antigas mais frequentes, pode dizer-se que o modelo terá aplicação a um 

vasto número de situações. Adicionalmente, o trabalho estabelece um protocolo de aplicação da 

metodologia, que compreende uma estimativa da resistência à compressão da argamassa que se 

pretende caracterizar, do seu grau de heterogeneidade e da classe de argamassas da base de dados 

que a ela mais se ajusta, tendo em conta essas características de resistência e heterogeneidade. 

Acredita-se que o modelo tem um bom ajuste à realidade, uma vez que este permitiu estimar 

adequadamente todas essas características de uma dada argamassa externa à base de dados. 

O trabalho permitiu  demonstrar que, apesar de as argamassas antigas de baixa resistência mecânica 

apresentarem uma elevada variabilidade e complexidade de características mecânicas em 

profundidade, a modelação destas características através de modelos matemáticos é exequível. 

Apesar do perfil correspondente aos dados de furação apresentar uma variabilidade elevada, a 

transposição dessa informação para um histograma e subsequente determinação da função de 

distribuição que caracteriza o histograma, leva a que os dados produzidos pelo ensaio de furação 

permitam uma extração de informação elevada relativa à constituição e características mecânicas das 

argamassas. 

Relativamente ao impacto que os ensaios de caracterização in situ têm nos elementos ensaiados, 

devido ao seu valor patrimonial e cultural, umas das conclusões importantes produzidas no presente 

trabalho é precisamente a definição de um número específico mínimo de medições (1000 medições). 

Este número mínimo de medições, que na prática se traduz em, por exemplo, 4 furos de 25 mm, permite 

reduzir o número de furos efetuados no elemento, uma vez que a quantidade mínima de medições 

permite obter a informação estritamente necessária, e consequentemente reduzir o impacto do ensaio 

de caracterização, minimizando assim o grau de intrusividade em argamassas antigas de elevado valor 

patrimonial. 

O modelo de classificação desenvolvido permitiu obter conclusões, através da função de distribuição 

log-normal, relativamente às características mecânicas das argamassas ensaiadas, superando assim 

o conhecimento existente, onde estas características eram avaliadas recorrendo a parâmetros 

estatísticos obtidos diretamente dos resultados de furação. Esta comparação, permitiu perceber que, 

face ao estado do conhecimento (utilização direta dos resultados de furação), a utilização da função de 

distribuição log-normal permite obter uma maior correlação com as características mecânicas das 

argamassas, ainda que esta compreenda um maior número de passos até ser obtido o parâmetro 

correlacionável. 

Um ponto importante no desenvolvimento de qualquer modelo de classificação é a validação do 

mesmo. Neste trabalho a validação, interna e externa, permitiu demonstrar e calibrar o funcionamento 
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do modelo de classificação e ainda complementar o estudo relativo à relação entre a formulação das 

argamassas de baixa resistência (tipo de agregado, ao traço, à relação água/ligante e ao tipo de ligante) 

e as suas características de desempenho. Isto porque o estado do conhecimento exposto no capítulo 

2 permitiu justificar muitos dos resultados obtidos durante a validação, como por exemplo, justificar a 

maior ou menor área de sobreposição entre argamassas de diferentes classes. 

Apesar do modelo de classificação fornecer informação bastante relevante, o aprofundar da análise 

dos resultados por este produzidos, permitiram desenvolver outras metodologias complementares de 

caracterização expedita das argamassas. Estas metodologias permitiram obter uma estimativa da 

resistência a compressão e do grau de heterogeneidade da argamassa, e assim acrescentar valor ao 

modelo desenvolvido. Ainda que o grau de heterogeneidade tenha sido estabelecido a partir do conceito 

teórico da correlação entre este e o CV, após a sua aplicação à base de dados, e consequente ajuste, 

este verificou-se como viável. 

Relativamente ao protocolo de aplicação, ficou demonstrado a flexibilidade deste dependendo dos 

resultados requeridos. Sendo que este tanto pode ser aplicado como um ensaio de caracterização in 

situ, como também ao estudo de argamassas, uma vez que fornece uma elevada diversidade de 

resultados: composição da argamassa estudada; resistência à compressão e heterogeneidade. 

Relativamente a trabalhos futuros, e estando provado o conceito relativo ao funcionamento do modelo 

de classificação, importa referir que o enriquecimento da base de dados com, por exemplo, outras 

argamassas de composições diferentes, com uma maior idade ou  aplicadas num suporte diferente, 

traria à metodologia uma maior abrangência de aplicações. Além disso, a aplicação da metodologia a 

materiais diferentes, como pedra natural, seguindo a mesma metodologia aqui efetuada, poderia vir a 

trazer benefícios não só no campo dos ensaios de caracterização, como também no estudo destes 

materiais.
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Anexos 

Anexo I – Tabela A1: Ranking do ajuste das distribuições de probabilidade 
às argamassas 

Argamassa 
Distribuição de 
probabilidade 

Rank 

K-S test A-D test Chi² test 

USL1 

1º Log normal (3P) 10 8 8 

2º Gama (3P) 16 14 13 

3º Weibull (3P) 18 16 18 

USL2 

1º Log normal (3P) 4 3 3 

2º Gama (3P) 16 13 12 

3º Weibull (3P) 19 16 16 

USL3 

1º Log normal (3P) 3 1 3 

2º Gama (3P) 15 13 13 

3º Weibull (3P) 19 16 17 

USL4 

1º Log normal (3P) 5 1 3 

2º Gama (3P) 15 14 12 

3º Gumbel Max 18 16 15 

USL5 

1º Log normal (3P) 1 3 6 

2º Gama (3P) 7 11 11 

3º Weibull (3P) 17 16 16 

USL6 

1º Log normal (3P) 10 9 8 

2º Gama (3P) 15 14 14 

3º Weibull (3P) 19 16 17 

TSL1 

1º Log normal (3P) 12 7 9 

2º Weibull 9 20 6 

3º Gama (3P) 16 12 10 

TSL2 

1º Gama (3P) 7 1 2 

2º Log normal (3P) 6 3 9 

3º Gama 12 11 7 

TSL3 

1º Gama (3P) 4 2 5 

2º Log normal (3P) 10 9 8 

3º Gama 14 10 13 

TSL4 

1º Gama (3P) 3 3 5 

2º Gama 10 8 6 

3º Log normal (3P) 9 11 12 

UCL1 

1º Log normal (3P) 13 10 11 

2º Log normal 12 15 17 

3º Gama (3P) 22 18 19 

UCL6 

1º Log normal (3P) 8 12 10 

2º Log normal 20 17 19 

3º Gama (3P) 22 21 21 
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Argamassa 
Distribuição de 
probabilidade 

Rank 

K-S test A-D test Chi² test 

TCL1 

1º Gama 5 4 4 

2º Gama (3P) 16 12 15 

4º Log normal (3P) 13 10 17 

TCL3 

1º Gumbel Max 10 9 8 

2º Log normal (3P) 13 14 12 

3º Log normal 16 12 13 

USH1 

1º Log normal (3P) 6 8 4 

2º Gumbel Max 13 15 13 

3º Gama (3P) 15 14 16 

USH2 

1º Weibull 3 3 3 

2º Normal 6 11 4 

3º Log normal (3P) 14 9 14 

USH3 

1º Gama 1 14 1 

2º Log normal (3P) 8 4 8 

3º Gama (3P) 10 8 13 

USH4 

1º Gama (3P) 7 3 14 

2º Weibull 4 13 8 

3º Log normal (3P) 10 5 12 

 

  



63 
 

Anexo II – Tabela A2: Parâmetros estatísticos referentes às argamassas 
da base de dados 

Argamassa 

Parâmetros Log-Normal Parâmetros Estatísticos 

σ μ ϒ 
Média 

(N) 

Desvio 
padrão 

(N) 

Moda 
(N) 

CV Obliquidade 

USL1 0,61835 1,7435 -1,8956 5,0265 4,724 2,0052 0,93981 2,3652 

USL2 0,57287 1,9821 -2,7771 5,7752 5,3302 2,4504 0,92294 2,1118 

USL3 0,59241 1,8514 -2,2391 5,3509 4,9214 2,2444 0,91973 2,2178 

USL4 0,51895 2,085 -2,5565 6,6478 5,117 3,5889 0,76972 1,8396 

USL5 0,548 2,0883 -2,34 7,0385 5,5505 3,6372 0,7886 1,9828 

USL6 0,62816 1,9029 -1,3161 6,8517 5,681 3,203 0,82914 2,4231 

TSL1 0,21998 2,2986 -4,18 6,0247 2,2723 5,3102 0,37716 0,67905 

TSL2 0,19136 2,5934 -5,7619 7,8602 2,6307 7,1322 0,33469 0,58657 

TSL3 0,24922 2,7787 -6,0568 10,549 4,2036 9,0713 0,3985 0,7756 

TSL4 0,22454 2,7566 -5,9955 10,153 3,6721 8,9769 0,36168 0,69395 

UCL1 0,43124 2,2364 -1,6358 8,6362 4,6438 6,1357 0,53772 1,4487 

UCL6 0,46449 2,8909 -2,6222 17,439 9,8444 11,893 0,56449 1,5903 

TCL1 0,08775 3,2475 -17,442 8,384 2,2705 8,0874 0,27082 0,26443 

TCL3 0,26035 2,4568 -2,5925 9,4772 3,1964 8,3104 0,33727 0,81306 

USH1 0,39437 2,654 -3,4684 11,892 6,301 8,6957 0,52986 1,2997 

USH2 0,20498 3,4642 -17,075 15,554 6,7591 13,562 0,43454 0,63034 

USH3 0,08929 4,9836 -105,86 40,718 13,115 38,975 0,32209 0,26913 

USH4 0,11846 4,5891 -69,838 29,256 11,78 27,192 0,40264 0,3583 

 

 


