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Resumo 

As argamassas são materiais de construção porosos utilizados em diversos tipos de aplicação, 
por vezes muito distintos. A compreensão do seu comportamento, face às diversas 
solicitações a que podem estar sujeitas, é determinante para que possam efectivamente ser 
cumpridas as exigências que, em cada caso, sejam definidas. 

O desempenho das argamassas depende em grande medida das propriedades da sua 
microestrutura que, por sua vez, são condicionadas por um conjunto de cinco aspectos 
principais: os componentes, o traço, a cura, os procedimentos de aplicação e o tipo de suporte. 

O objectivo desta tese foi o de avaliar a forma como se relacionam o tipo de ligante e a 
granulometria das areias, as propriedades da microestrutura morfológica e o comportamento 
de argamassas. 

Foram globalmente preparadas cinquenta composições de argamassa que incluíram quatro 
tipos de ligante (cal aérea, cal hidráulica, cimento branco e um ligante misto composto por cal 
aérea e cimento Portland corrente) e dezasseis areias de granulometria distinta. 

A análise dos resultados obtidos permitiu o estabelecimento de um conjunto de conclusões 
que se julgam relevantes. A dimensão das partículas e o volume de vazios das areias 
desempenham um papel determinante nas propriedades da microestrutura morfológica das 
argamassas, i.e. na dimensão, na quantidade e na forma dos poros. Por outro lado, a retracção 
por secagem inerente aos processos de endurecimento dos ligantes aéreos e dos ligantes 
hidráulicos induz uma distinção de fundo na microestrutura das argamassas fabricadas com 
uns e com outros, que se traduz por diferenças na conectividade da rede porosa. Este facto dá 
origem a comportamentos diferenciados, sobretudo no que diz respeito à absorção de água por 
capilaridade e às resistências mecânicas. 

A análise das areias conduziu à definição de novos parâmetros numéricos que se julga 
contribuírem para uma caracterização da granulometria mais detalhada face ao que tem sido 
prática corrente. 
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comportamento de argamassas. 
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THE INFLUENCE OF MORPHOLOGIC MICROSTRUCTURE 
ON THE PERFORMANCE OF MORTARS 

Abstract 

Mortars are building materials used in several types of distinct applications. The 
understanding of how they perform is critical for defining the formulations that are more 
adequate in view of the requirements established for each case. 

The performance of mortars depends strongly on the properties of their microstructure. The 
latter is a function of a group of five main factors: components, binder-aggregate ratio, cure 
conditions, application procedures and the substract onto which they are applied. 

The objective of this thesis was to evaluate the relationships between the type of binder and 
the grain-size distribution of sands, the properties of the morphologic microstructure and the 
performance of mortars. 

Fifty mortars formulations were globally prepared including four types of binder (aerial lime, 
hydraulic lime, white cement and a mixed binder composed by aerial lime and Portland 
cement) and sixteen sands of different grain-size distribution. 

The results obtained allowed a set of conclusions that are considered to be relevant. In what 
concerns the sands, the size of the particles and the volume fraction of voids play an important 
role on the properties of the morphologic microstructure of mortars, i.e. on the size, quantity 
and shape of the pores. The shrinkage due to water evaporation during the setting of the 
binder induce a significant differenciation in the microstructure of mortars prepared with 
aerial and with hydraulic binders in what concerns the connectivity of the pore structure. This 
fact causes important distinctions on the performance of mortars, mainly on the water 
absorption by capillarity and on the mechanical resistance. 

The characterisation of the sands lead to the definition of new numerical parameters that seem 
to contribute to a more detailed description of the grain-size distribution in view of the 
common practice. 

 

Key-words 

Mortar, grain-size distribution, porosity, porometry, pore, morphologic microstructure, 
performance of mortars. 
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Introdução 

Enquadramento e objectivos 

As argamassas são materiais de construção porosos utilizados em diversos tipos de aplicação, 
por vezes muito distintos. A compreensão do seu comportamento, face às diversas 
solicitações a que podem estar sujeitas, é determinante para que possam efectivamente ser 
cumpridas as exigências que, em cada caso, sejam definidas. Na conservação e na reabilitação 
do património edificado, para além das funções relacionadas com cada aplicação específica, 
as argamassas devem ainda respeitar a necessidade de serem compatíveis, química e 
mecanicamente, com os materiais pré-existentes. 

A tarefa de definir a formulação que melhor se adeqúe a um determinado conjunto de 
exigências funcionais reveste-se de enorme complexidade porque são muito diversas as 
questões a considerar, desde os componentes até, em última análise, o seu custo global. No 
que se refere em concreto ao comportamento das argamassas, pode destacar-se um conjunto 
de cinco aspectos que constituem os principais factores de variação. 

O desempenho das argamassas depende, antes de mais, das características dos componentes 
utilizados: o tipo de ligante, a natureza mineralógica e a granulometria da areia e, ainda, 
eventuais adições e/ou adjuvantes. 

A proporção com que os componentes são misturados é também fundamental, sendo 
conhecidas as implicações de diferentes traços e quantidades de água de amassadura nas 
características das argamassas endurecidas. 

O processo de cura constitui um outro factor de grande importância, na medida em que a sua 
duração e as condições ambientes em que se desenvolve são determinantes nas características 
da matriz de ligante e nas propriedades da estrutura porosa. 

É também do conhecimento geral que os procedimentos de aplicação, sobretudo no que se 
refere às argamassas para rebocos, assumem uma relevância particular, podendo dar origem a 
variações por vezes significativas de algumas propriedades das argamassas. 

O último aspecto está relacionado com o suporte sobre o qual são aplicadas as argamassas. 
Um estudo recentemente publicado [51] demonstrou que as características microestruturais do 
suporte influenciam de forma decisiva os mecanismos de transporte de água no interior das 
argamassas; por sua vez, o transporte da água condiciona o processo de cura. Pode assim 
concluir-se que a influência do suporte é muito condicionante nas características das 
argamassas. 

A investigação relativa a argamassas não está desenvolvida com o mesmo grau de 
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profundidade para cada um dos aspectos acima referidos. O processo de cura é dificilmente 
parametrizável porque, em obra, as condições ambientes não podem ser controladas de forma 
eficaz. Deste modo, uma determinada composição, desenvolvida em laboratório, pode dar 
origem a argamassas distintas consoante a temperatura e a humidade relativa no momento da 
aplicação. Os procedimentos de aplicação dependem fortemente do operador, o que confere 
maior complexidade à tentativa de os relacionar com as propriedades das argamassas. 

Por sua vez, a influência dos ligantes e dos traços está consideravelmente mais desenvolvida. 
Quanto às areias, julga-se que não existe, actualmente, um grau de conhecimento comparável 
com o que diz respeito aos ligantes. É do conhecimento geral que as areias têm efeitos em 
diversos parâmetros que definem o comportamento das argamassas. Não obstante, a 
influência de alguns aspectos específicos, dos quais se pode destacar a granulometria, não 
parece estar ainda suficientemente desenvolvida. 

Por outro lado, grande parte da investigação publicada estabelece correlações entre, por um 
lado, os componentes e o traço e, por outro, o comportamento das argamassas. Este tipo de 
abordagem permite naturalmente a definição de bases sólidas para que, em cada caso, se 
possa adequar a formulação da argamassa ao conjunto de exigências identificadas. No 
entanto, é conhecido que o desempenho de uma argamassa depende em grande medida das 
propriedades da sua microestrutura. Por sua vez, esta última resulta da combinação dos 
aspectos acima enumerados: componentes, traço, cura, aplicação e suporte. Parece pois 
pertinente que o desenvolvimento da investigação sobre argamassas considere também uma 
abordagem distinta da que é habitual, analisando conjuntamente as correlações entre cada um 
daqueles factores de variação, as propriedades da microestrutura e o comportamento das 
argamassas. Esta abordagem não invalida a necessidade da primeira na medida em que a 
consideração das propriedades microestruturais representa por si só um enorme campo de 
trabalho. O objectivo deve ser o de progressivamente permitir a integração de conhecimentos 
e tornar assim possível a realização de intervenções no património edificado cada vez mais 
informadas. 

 

Com base nos pressupostos anteriores, julgou-se oportuno o desenvolvimento de um trabalho 
de investigação que pudesse avaliar a forma como se relacionam a granulometria das areias, 
as propriedades microestruturais e o comportamento das argamassas. Este foi, portanto, o 
objectivo inicialmente estabelecido. As hipóteses que lhe estão associadas são as seguintes: (i) 
a variação da dimensão das partículas de areia e do seu volume de vazios tem implicações na 
porosidade e na porometria das argamassas; (ii) estas distinções microestruturais dão origem a 
diferenças de comportamento. 

Foram inicialmente preparadas 24 composições de argamassa a que correspondem 6 areias de 
diferentes granulometrias e 4 ligantes - cal aérea, cal hidráulica, cimento branco e um ligante 
misto composto por cal aérea e cimento Portland corrente. Os resultados desta primeira fase 
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lançaram as bases para o aprofundamento do tema. Por outro lado, foi identificado um 
conjunto de tendências que revelou existir uma diferenciação de fundo entre ligantes aéreos e 
ligantes hidráulicos, sobretudo no que se refere à absorção de água por capilaridade. 

O prosseguimento do estudo avaliou com maior detalhe o conhecimento adquirido na fase 
preliminar, tendo-se ainda definido um novo objectivo, complementar do primeiro: avaliar de 
que forma as propriedades microestruturais são influenciadas pelo processo de endurecimento 
de ligantes aéreos e hidráulicos. O novo desenvolvimento experimental considerou 26 
composições de argamassa fabricadas com 13 areias de granulometria distinta e 2 ligantes - 
cal aérea e cimento branco. 

Como se pode verificar, apenas foram considerados, enquanto factores de variação, a 
granulometria das areias e o tipo de ligante. Julgou-se que a introdução de outros aspectos, 
como o traço e o processo de cura, poderia não permitir um aprofundamento adequado no 
âmbito de um trabalho como o presente e, deste modo, dificultar o estabelecimento de 
conclusões relevantes. Por outro lado, a avaliação da influência dos procedimentos de 
aplicação e das características do suporte configura um trabalho aplicado de grande 
envergadura, pelo que a sua consideração parece ainda prematura. 

Finalmente, pelos objectivos enunciados, pode ainda observar-se que não são considerados os 
aspectos químicos e mineralógicos das argamassas. As propriedades microestruturais 
analisadas são portanto as que dizem respeito à morfologia da rede porosa, i.e. à dimensão, à 
quantidade e à forma dos poros. 

Organização do texto 

O texto está organizado em duas partes: análise do conhecimento existente e desenvolvimento 
experimental. 

A primeira parte inclui três capítulos que se destinam a sintetizar o estado actual dos 
conhecimentos. O capítulo 1 descreve o conceito de estrutura porosa e apresenta os principais 
métodos utilizados na sua caracterização. O capítulo 2 é dedicado às propriedades das areias, 
abordando os aspectos que influenciam a microestrutura morfológica das argamassas: a forma 
e a dimensão das partículas e o volume de vazios. O capítulo 3 incide sobre o modo como se 
relacionam os componentes, a estrutura porosa e o comportamento de argamassas. Em 
primeiro lugar, é considerada a influência das areias, dos ligantes, do traço e da cura nas 
propriedades microestruturais. Analisa-se, de seguida, a influência da estrutura porosa no 
comportamento das argamassas, sendo abordados o comportamento mecânico, a absorção 
capilar e a difusão do vapor de água. 

A segunda parte inclui igualmente três capítulos nos quais se descreve o trabalho 
experimental realizado. O capítulo 4 aborda a descrição dos diversos procedimentos de ensaio 



Introdução 

4 

adoptados na caracterização dos componentes (areias e ligantes), no fabrico das argamassas e 
na caracterização das argamassas endurecidas. O capítulo 5 descreve a fase experimental 
preliminar e discute os resultados obtidos. O capítulo 6 incide sobre o desenvolvimento 
experimental aprofundado. Começa por abordar algumas questões relacionadas com a 
granulometria das areias, propondo-se novos parâmetros que se julga contribuirem para uma 
caracterização numérica mais detalhada do que tem sido habitual; é deste modo facilitada a 
consideração da granulometria das areias no estabelecimento de comparações com as 
propriedades microestruturais das argamassas. Posteriormente, o capítulo 6 apresenta e 
discute, de um modo detalhado, os resultados obtidos nesta segunda fase. 

Finalmente, são apresentadas as conclusões do trabalho e propostos temas de investigação 
para o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos. 
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1 Estrutura porosa de argamassas 

O estudo da influência da estrutura porosa no comportamento de argamassas deve começar 
por compreender o conceito de estrutura porosa e a forma como pode ser analisado, 
representado e quantificado. 

Apresentam-se, neste capítulo, os diversos aspectos que contribuem para definir e caracterizar 
a estrutura porosa de argamassas endurecidas. Antes de mais, são abordadas as propriedades 
macroscópicas e as microscópicas daquela estrutura, definindo-se assim o seu conceito. No 
que diz respeito à sua caracterização, são referidos os métodos mais comuns: a porosimetria 
de mercúrio, o processamento digital de imagens micrográficas e um conjunto de 
desenvolvimentos recentes que englobam algumas propostas de modelação numérica. 

1.1 Definição de estrutura porosa 

A nível laboratorial, a estrutura porosa de argamassas é o resultado de um conjunto de opções 
tomadas no seu fabrico e cura. Os materiais, o traço, a quantidade de água, o processo de 
amassadura e o tipo de cura (duração e condições ambientes) determinam em conjunto as 
características da estrutura interna do material, de que resultam diversas propriedades. Por sua 
vez, estas últimas serão responsáveis pelo comportamento da argamassa endurecida face às 
solicitações a que venha a estar sujeita. No que diz respeito a argamassas aplicadas, dois 
outros factores adquirem particular relevância: o suporte [51] e o processo de aplicação [113, 
59]. De facto, composições iguais amassadas da mesma forma poderão dar origem a materiais 
endurecidos distintos em função destas duas variáveis. 

A estrutura porosa de uma argamassa pode ser caracterizada segundo aspectos químicos, 
mineralógicos ou morfológicos. No âmbito deste trabalho, são analisados os descritores 
morfológicos. Antes de apresentar as diversas propriedades que contribuem para caracterizar 
a estrutura porosa sob este ponto de vista, importa definir um material poroso. Segundo 
Dullien [38], um material poroso pode ser definido como aquele que cumpre pelo menos uma 
das seguintes condições: 

- contém espaços intersticiais não preenchidos por matéria sólida (poros), distribuídos na 
matriz sólida ou semi-sólida; estes espaços são geralmente ocupados por um fluido como 
ar, água ou vapor de água; 

- é permeável ao fluxo de diversos fluidos, assumindo neste caso a designação de material 
poroso permeável. 
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Note-se que todos os sólidos contêm espaços intersticiais da ordem de grandeza molecular, 
sendo portanto penetráveis por alguns tipos de moléculas através de um mecanismo de 
difusão molecular. Deste modo, a expressão fluxo acima empregue é determinante na 
distinção entre um sólido poroso e um não-poroso. 

Podem ser identificados dois tipos de propriedades relacionadas com a estrutura porosa: as 
macroscópicas e as microscópicas. As primeiras dizem respeito às características globais do 
material, definindo o seu comportamento integrado. As segundas estão relacionadas com a 
escala atómica e molecular. Considere-se, como exemplo, um ensaio de absorção de água por 
capilaridade num provete de argamassa. O provete, de forma prismática geralmente com 
16x4x4cm3, é colocado sobre uma lâmina de água apoiado num dos lados de menor dimensão. 
Na sequência do ensaio, são analisadas a velocidade inicial de absorção capilar e a quantidade 
total de água absorvida pelo provete. Para efeitos práticos, importa conhecer de que forma o 
material, encarado como uma entidade global, se comporta face à acção da capilaridade. Esta 
análise, dita macroscópica, apenas considera a direcção vertical. No entanto, se for estudada 
uma entidade de volume substancialmente inferior ao do provete, alterando portanto a análise 
para a escala do poro, a ascenção capilar não é convenientemente analisada apenas numa 
direcção. De facto, a esta escala, a complexidade da rede porosa é determinante. A análise 
deve ser feita considerando as variações respeitantes à forma e à dimensão dos poros, bem 
como à direcção dos seus eixos principais, assumindo um carácter microscópico. O 
comportamento macroscópico é então o resultado dos inúmeros comportamentos 
microscópicos. 

Facilmente se infere que os resultados obtidos experimentalmente num determinado material 
podem variar em função do volume do provete. Importa pois definir qual a fronteira entre as 
dimensões microscópica e macroscópica. A dimensão macroscópica é aquela em que o valor 
da propriedade analisada não apresenta variação ainda que se altere o volume do provete [38]. 
Deste modo, um provete é dito macroscópico quando o seu volume é igual ou superior ao 
volume a partir do qual o valor da propriedade analisada não apresenta variação. Neste caso, o 
comportamento do provete representa satisfatoriamente o comportamento do material à escala 
macroscópica. Pode pois concluir-se que, para cada propriedade em estudo, o volume 
macroscópico mínimo eventualmente variará. 

Como referido, as propriedades1 dos materiais são o resultado da sua estrutura interna, pelo 
que podem ser utilizadas para a caracterizar. 

 

                                                 
1 Reforça-se a distinção entre propriedade e comportamento. A primeira é o resultado da estrutura porosa do 
material (por exemplo, porosidade aberta); o segundo é o resultado do conjunto de propriedades (por exemplo, 
comportamento face à acção da capilaridade). 
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1.1.1 Propriedades macroscópicas 

As propriedades macroscópicas mais importantes, no contexto deste trabalho, são a 
porosidade, a área superficial específica, a permeabilidade e a difusividade. Refira-se que 
enquanto as duas primeiras são características intrísecas da estrutura porosa, as duas últimas 
são propriedades de transporte que dependem da porosidade e da área superficial específica, 
mas também das propriedades microscópicas. Neste sentido, a permeabilidade e a 
difusividade caracterizam a estrutura porosa, no nível macroscópico, de uma forma indirecta. 
No entanto, considerando a complexidade das propriedades intrínsecas da estrutura porosa 
(sobretudo das microscópicas), o potencial de transporte constitui uma caracterização 
macroscópica prática muito útil. 

A porosidade - também designada por volume de vazios - é a fracção do volume aparente que 
corresponde aos poros. Em argamassas correntes, o seu valor pode genericamente variar entre 
20% e 40%. Podem distinguir-se dois tipos de porosidade: a porosidade aberta, constituída 
pelos poros que comunicam entre si, formando uma rede contínua de vazios; a porosidade 
fechada, constituída por poros, ou agrupamentos de poros, isolados no interior do material, 
estando portanto excluídos daquela rede contínua. Naturalmente, apenas a porosidade aberta 
contribui para o transporte de fluidos através do material. Deve ainda distinguir-se, na 
porosidade aberta, um tipo específico de poros: os chamados poros cegos que apenas 
contactam com a rede porosa aberta contínua por uma das suas extremidades. Apesar de 
serem frequentemente penetrados na progressão de um fenómeno de transporte, os poros 
cegos contribuem de forma relativamente pouco importante para o fluxo através do material 
[38]. Geralmente, considera-se que a percentagem de porosidade fechada de argamassas é 
negligenciável. 

Em materiais compostos como as argamassas, a porosidade pode ainda ser classificada de 
acordo com a sua localização no interior do material. Os poros que se encontram entre a 
matriz de pasta de ligante e as partículas de areia formam a porosidade de interface; os poros 
que se encontram no interior da pasta formam a porosidade de matriz. Estes dois tipos de 
porosidade podem incluir zonas abertas e zonas fechadas. Numa perspectiva puramente 
teórica, dever-se-ía também considerar a porosidade respeitante às partículas de areia, que se 
designa por porosidade intrapartícula [46]. No entanto, numa argamassa, a dimensão destas 
partículas é muito reduzida pelo que se considera que a sua porosidade pode ser desprezada. 
A porosidade de matriz é a mais complexa. Compreende espaços intersticiais entre os cristais 
do ligante, geralmente de dimensão muito reduzida, e outro tipo de poros de maiores 
dimensões essencialmente resultantes da evaporação do excesso de água [15] (figura 1.1). A 
zona correspondente à porosidade de interface é frequentemente chamada de ITZ (interfacial 
transition zone). É geralmente aceite que as zonas de interface são mais porosas que as zonas 
de matriz. 
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a  
Figura 1.1 - Representação esquemática da estrutura porosa de uma 

argamassa (1 - matriz de ligante que inclui os poros entre cristais; 2 - 
partícula de areia; 3 - poro de interface; 4 - poros de matriz resultantes 

da evaporação do excesso de água; 5 - poro cego; 6 - poro fechado) 

Nalguns casos específicos de argamassas muito compactas, a porosidade total é extremamente 
reduzida. Deste modo, existe uma maior dispersão dos poros no interior do volume poroso2. O 
significado desta dispersão condiciona o potencial de degradação, na medida em que 
determina os mecanismos de transporte. Nestes casos, recorre-se habitualmente a um outro 
parâmetro que tem como objectivo caracterizar a distribuição espacial dos poros: o valor 

médio das meias-distâncias entre cada poro e o que lhe está mais próximo, L  [29]3. 

 

A área superficial específica ou simplesmente, superfície específica, é definida como a área da 
superfície das paredes dos poros. É geralmente expressa por unidade de massa (S) ou de 
volume aparente (Sv). Por vezes, encontra-se também expressa por unidade de volume 
absoluto (S0). A superfície específica desempenha uma importante papel no transporte de 
humidade sobretudo porque determina a capacidade de adsorção de moléculas de vapor de 
água. 

 

O termo permeabilidade é usado para caracterizar a condutividade de um meio poroso 
relativamente à permeação por um fluido Newtoniano, considerando um fluxo laminar. Neste 
sentido, o termo tem pouca utilidade na medida em que não depende apenas do material, mas 
também das propriedades do fluido e do mecanismo de permeação em causa. Por esta razão, 
faz-se recurso ao conceito de permeabilidade específica k que mede a contribuição do material 
para aquela condutividade, independentemente das propriedades do fluido e do mecanismo de 

                                                 
2 Note-se que apenas estão em causa os poros de retracção da matriz e os poros de interface. 
3 Esta publicação refere duas normas que definem procedimentos para o cálculo deste parâmetro (AFNOR NF 
EN 480-11 e ASTM C 457-90). 
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permeação. Deste modo, o valor de k depende exclusivamente da estrutura porosa do material 
[38]. A permeabilidade específica pode ser expressa na unidade darcy. Um material poroso 
tem um valor de k igual a 1 se uma diferença de pressão de 1atm provoca um fluxo de 1cm3/s 
de um fluido com 1cP de viscosidade através de um cubo com 1cm de lado (1cP = 
10-3 Ns/m2). O conceito de permeabilidade específica é definido pela lei de Darcy. 
Considerando um fluxo unidireccional em regime estacionário, 







 ∆⋅







 ⋅
−=

L
PAkQ

η
 (1.1) 

em que, 
Q: fluxo volumétrico 
k: permeabilidade específica 
A: área da secção do provete 
η: viscosidade do fluido 
∆P: diferença de pressão 
L: comprimento do provete no sentido do fluxo macroscópico 

 

A difusividade é representada por um coeficiente de transporte relacionado com a difusão de 
um fluido (líquido, gás ou ião) sob um determinado gradiente de concentração aplicado ou 
existente [15, 48]. Um exemplo de fenómeno comum relacionado com a difusividade em 
argamassas, é a difusão do vapor de água [15], habitualmente representado através da 
determinação do chamado coeficiente de permeabilidade ao vapor de água. Julga-se que este 
coeficiente seria mais correctamente denominado de coeficiente de difusão do vapor de água, 
como aliás surge referido por Coutinho e Gonçalves [15], na medida em que o mecanismo de 
transporte que o rege é de facto a difusão e não a permeabilidade. 

O coeficiente de difusão é definido como a constante D na primeira lei de Fick [15, 49, 84]: 

xd
cdDJ ⋅−=  (1.2) 

em que, 
J: fluxo 
c: concentração do fluido 
dc/dx: gradiente de concentração 

1.1.2 Propriedades microscópicas 

A estrutura porosa de uma argamassa assume uma enorme complexidade na dimensão 
microscópica, essencialmente resultante da sua variabilidade. Três aspectos contribuem para a 
sua caracterização: a dimensão e a forma dos poros e a sua conectividade. Deste modo, as 
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propriedades microscópicas de uma argamassa são a porometria e a geometria da rede porosa, 
sendo que esta última engloba a forma dos poros e o modo como se interligam. Tendo em 
conta aquela variabilidade, a análise da porometria é geralmente baseada em distribuições que 
agrupam os poros cuja dimensão está incluída em determinados intervalos. Quanto à 
geometria, é habitual a sua classificação de acordo com tipos de forma e com um de dois 
parâmetros que representam a conectividade: o número genus (G) e o limiar de percolação. 

A determinação do número genus resulta da aplicação das noções da topologia. Genus pode 
ser definido como o maior número de cortes que é possível executar nas partes de 
determinada forma sem desconectar totalmente cada parte do todo [38]. O sólido da figura 
1.2a pode ser representado esquematicamente da forma que se apresenta na figura 1.2b. Pode 
verificar-se que é composto por seis segmentos que se unem em quatro nós. 

a b  
Figura 1.2 - Ilustração do conceito de genus (com base em [38]) 

Um dos teoremas gerais da topologia enuncia que 

1+−= nbG  (1.3) 

em que, 
G: número genus 
b: número de segmentos 
n: número de nós 

No caso do sólido da figura 1.2, o número genus é então igual a 3. Uma das combinações 
possíveis para os três cortes está representada na figura. 

A interligação entre poros também pode ser representada através da teoria da percolação4 (um 
dos ramos da topologia), na medida em que o seu conceito principal está precisamente 
relacionado com a noção de conectividade [48]. Tome-se o exemplo referido por Garboczi 
[48]: considere-se uma determinada estrutura em construção no interior de uma caixa através 
da união aleatória de pequenas peças a um núcleo central pré-existente. A teoria da percolação 
pretende responder à seguinte questão: a que ponto a estrutura transpõe a caixa? Uma forma 

                                                 
4 De acordo com Garboczi e Bentz [50], a teoria da percolação foi formalmente organizada por Hammersley, em 
1957 (HAMMERSLEY, J. M., Proc. Cambridge Phil. Soc. 53, 642,1957). 
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alternativa desta questão, para uma estrutura que já transponha a caixa, pode ser: se forem 
removidas aleatória e progressivamente as pequenas peças, quando se dá a ruína da estrutura? 
A teoria da percolação permite então definir um valor limiar, correspondente a um certo 
parâmetro (por exemplo, fracção de volume), que determina o ponto no qual a estrutura 
adquire ou perde continuidade através da caixa. Este valor limiar é denominado limiar de 
percolação. 

 

Quanto aos dois primeiros conceitos, persiste a dificuldade de definição de dimensão e forma, 
na medida em que a irregularidade do volume de um poro não permite analogias directas com 
geometrias padronizáveis. Há pois que recorrer a modelos que representem os poros e tornem 
possível o estabelecimento dos padrões indispensáveis para a realização da análise. 

A rede porosa respeitante à porosidade aberta é um meio contínuo no qual os poros de 
maiores dimensões contactam entre si através dos poros mais pequenos; no entanto, os 
modelos de poro mais comuns consideram um agrupamento de poros individuais de 
dimensões distintas. Neste contexto, uma distribuição da dimensão de poros equivale a uma 
distribuição da dimensão de partículas. Consequentemente, o volume atribuído a cada poro 
depende do método experimental e do modelo de estrutura porosa utilizados. 

Estão definidos diversos parâmetros alternativos que se destinam a representar a dimensão 
dos poros por analogia à dimensão de partículas. Os mais frequentemente utilizados são [38, 
96]: 

- o diâmetro de volume equivalente, Dv, correspondente ao diâmetro de uma esfera com 

volume igual ao do poro; ( )3 /6 πVDv = , onde V é o volume do poro; 

- diâmetro de superfície equivalente, Ds, correspondente ao diâmetro de uma esfera com 

superfície igual à do poro; ( )π/SDs = , onde S é a superfície do poro; 

- diâmetro de superfície específica equivalente, Dsp, correspondente ao diâmetro de uma 
esfera com superfície específica (área superficial por unidade de volume) igual à do poro; 

( )SVDs /6= , onde V/S é a relação entre o volume e a superfície do poro; 

- diâmetro hidráulico médio, ( )SVDH /4= , onde V/S é a relação entre o volume e a 

superfície do poro. 

Quanto à sua dimensão, os poros são geralmente classificados em três intervalos. No caso das 
rochas, Fitzner [46] resumiu esta classificação com base em três fontes distintas num quadro 
que se reproduz de seguida. 
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Quadro 1.1 - Classificação dos poros de acordo com a sua dimensão (diâmetro) [46] 

De Quervain (1967) DIN 66131 (1973) Klopfer (1985) 

microporos < 5µm microporos < 0,002µm microporos < 0,1µm 

poros finos 5µm - 200µm mesoporos 0,002µm - 0,05µm poros capilares 0,1µm - 1000µm 

poros grosseiros 200µm - 2000µm macroporos > 0,05µm macroporos > 1000µm 

grandes poros > 2000µm     

 

Referindo-se à porosidade do betão, Coutinho e Gonçalves [15] indicam a seguinte 
classificação: poros "do cimento hidratado (...) com dimensões da ordem do nanómetro (...); 
poros capilares, com dimensões de 10-2 a 10 µm (...) que resultam do excesso de água de 
amassadura; (...) os grandes poros, com dimensões superiores a 10 µm, devidos à 
granulometria e aos métodos de mistura e de compactação". 

Sing [105] e Dullien [38] referem uma distinção no grupo dos microporos que podem assim 
ser sub-agrupados em ultramicroporos e supermicroporos. Não explicitam, no entanto, os 
valores de diâmetro correspondentes; Sing menciona apenas que os ultramicroporos são 
aqueles cuja dimensão não excede ≈ 1 nm. 

A figura 1.3 esquematiza estes dados, permitindo uma análise mais intuitiva. 

1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04

diâmetro [µm]

De Quervain (1967) DIN 66131 (1973)
Klopfer (1985) Coutinho & Gonçalves (1994)

 
Figura 1.3 - Representação esquemática da classificação do quadro 1.1 

(o limite superior de 3000 µm é arbitrário) 

Uma das explicações possíveis para a enorme discrepância que se verifica reside no objectivo 
que presidiu à definição dos critérios de classificação. Se, por exemplo, o fenómeno da 
capilaridade for determinante, então os poros com dimensões superiores a 1000 µm e 
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inferiores a 0,1 µm não têm significado5,6. Por outro lado, se for importante a inclusão de 
fenómenos de movimento molecular, os poros com dimensões compreendidas entre 0,1 µm e 
0,05 nm devem ser considerados7. Em relação a este aspecto, Fitzner [46] refere que os 
microporos devem ter um limite inferior de diâmetro de 2 Å, na medida em que poros mais 
pequenos não são acessíveis aos agentes de degradação relevantes. Deste modo, os valores 
limite dos intervalos correspondentes a cada classificação dependem daquilo que se quer 
avaliar. 

A relevância da dimensão dos poros para os diversos fenómenos de transporte levou Meng a 
propor, em 1994, o novo conceito de porosidade efectiva [85]. O seu trabalho teve como 
objectivo a caracterização da estrutura porosa de arenitos de forma diferenciada de acordo 
com três tipos de transporte: difusão, permeabilidade e fluxo capilar. O método proposto pode 
ser sintetizado da seguinte forma: com base nos limites de dimensão que são relevantes para 
cada tipo de transporte, selecciona-se a porosidade relevante numa distribuição da dimensão 
dos poros do material face à porosidade, em que os dois eixos têm uma escala logarítmica 
(esta distribuição resulta da conjunção de curvas de adsorção, intrusão de mercúrio e 
processamento digital de imagens). A porosidade relevante é posteriormente corrigida por um 
factor de regularidade, obtendo-se a porosidade efectiva. O factor de regularidade desconta o 
conjunto de poros cegos que não contribuem para o transporte; o seu valor é determinado com 
base numa análise fractal da geometria dos poros no intervalo de dimensão em questão. A 
característica dimensional que permite o estabelecimento de relações com o fenómeno de 
transporte é o raio efectivo, sendo este o raio correpondente ao valor mediano da porosidade 
relevante naquela distribuição. Numa publicação subsequente [84], o autor determina 
coeficientes de transporte com base nos diferentes raios efectivos, tendo obtido uma boa 
correpondência com os valores determinados experimentalmente. 

 

É geralmente aceite que, numa determinada argamassa, os poros de maiores dimensões são os 
que correspondem à porosidade de interface. Os poros de matriz resultantes da evaporação da 
água têm dimensões variáveis, sendo a maioria menor que os de interface, podendo existir 
uma quantidade pouco significativa com dimensão da mesma ordem de grandeza ou, 
inclusivamente, superior; apenas no caso de argamassas especiais - por exemplo com 
introdutores de ar - alguns poros de matriz apresentam elevadas dimensões. Os poros entre 
cristais da matriz são espaços intersticiais de dimensões muito reduzidas, não contribuindo 
para os diversos fenómenos geralmente avaliados (figura 1.1). Uma outra característica 
importante da porosidade de interface é a maior conectividade entre poros, como observado 

                                                 
5 Segundo um esquema original de Snethlage, adaptado por Charola (SNETHLAGE, R. - "Steinkonservierung" 
Arbeitsheft 22. Bayerisches Landesamt fuer Denkmalpflege, Munich 1984). 
6 Julga-se que a designação de "capilares" atribuída por Coutinho e Gonçalves diz respeito à forma dos poros e 
não ao seu contributo para a ascenção de água por capilaridade. 
7 Idem nota 5. 
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por Scrivener e Nemati [102]. 

Pode agora comentar-se que o valor da porosidade de uma argamassa depende da quantidade 
e da dimensão dos seus poros. Em abstracto, podem imaginar-se dois materiais de igual 
porosidade, mas em que um tem apenas um poro de grandes dimensões e outro tem diversos 
poros de pequenas dimensões. Facilmente se compreende que estes dois materiais imaginários 
terão comportamentos absolutamente distintos, pelo que a estrutura interna do material não 
pode ser apenas caracterizada pela porosidade. 

Note-se que aquela definição relativa à distribuição geográfica da dimensão dos poros não 
considera a possibilidade de existirem distinções de acordo com o tipo de ligante (aéreo ou 
hidráulico). Uma explicação possível para este facto reside na quantidade da produção de 
conhecimento científico sobre cimentos e materiais cimentícios, muito superior à que 
tradicionalmente se verificou acerca de ligantes aéreos, nomeadamente a cal [59]. No entanto, 
acredita-se que poderão existir diferenças significativas resultantes das especificidades dos 
respectivos processos de endurecimento. Este assunto será aprofundado no sub-capítulo 
respeitante à influência dos ligantes na estrutura porosa (vd. 3.2.2). 

No que diz respeito à classificação dos poros de acordo com a sua forma, podem distinguir-se 
os esféricos, os cilíndricos, os alongados, os intersticiais e os poros-fissura [46], [88]. 

Das propriedades que foram descritas para caracterizar a estrutura porosa, duas assumem 
particular relevância: a porosidade aberta e a porometria. Note-se que, neste contexto, a 
porometria deve assumir um carácter macroscópico, representando uma noção global acerca 
da dimensão dos poros. Das propriedades intrínsecas da estrutura porosa, estas são as que 
mais facilmente permitem o estabelecimento de relações entre estrutura e comportamento; 
embora a conectividade desempenhe um papel determinante, a sua quantificação é 
extremamente complexa, dependendo da análise conjunta de resultados de ensaios de 
transporte (como a capilaridade e a difusão do vapor de água) e de observações de micrografia 
que permitam detectar a forma como os poros se interligam. Por outro lado, a conectividade é 
de alguma forma caracterizada pelo valor da porosidade aberta. Quanto à área superficial, 
refira-se que não tem uma influência decisiva no comportamento das argamassas face às 
solicitações mais comuns, sendo sobretudo importante nos fenómenos que dependem da 
fixação de moléculas e/ou iões nas paredes dos poros. 

1.2 Métodos de caracterização da estrutura porosa 

A caracterização científica da estrutura interna de materiais porosos, baseada em meios 
experimentais, teve início por volta dos anos trinta do século XX, após o notável 
desenvolvimento, no século XIX e princípio do século XX, do conhecimento dos princípios 
gerais da capilaridade, da difusão e do fluxo de fluidos [105]. Desde cedo foram 
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desenvolvidas duas técnicas que ainda hoje são amplamente utilizadas: a adsorção de 
moléculas de nitrogénio nas paredes dos poros e a intrusão de mercúrio. Pelas suas 
características, a primeira tem aplicação em materiais cuja estrutura porosa é formada por 
poros de dimensões muito pequenas, e a segunda em materiais cujos poros são de maiores 
dimensões [38, 46, 105] (figura 1.4). Uma argamassa cabe maioritariamente nesta última 
classificação, pelo que a adsorção de moléculas de nitrogénio não é uma técnica pertinente 
para o seu estudo. De facto, a aplicação desta técnica não permitiria a detecção de um 
conjunto significativo de poros. 

Posteriormente, foram realizados alguns estudos de caracterização da estrutura porosa de 
materiais através do seu comportamento à acção da capilaridade. Pode destacar-se, em 
Portugal, o estudo de Castro [11] sobre mármores. 

Mais recentemente, com o desenvolvimento dos sistemas informáticos, tem sido aplicada uma 
técnica que se baseia no processamento digital de imagens obtidas através de microscopia 
(óptica ou electrónica) (figura 1.4). É deste modo possível a quantificação de um conjunto de 
aspectos como a porosidade, a dimensão dos poros e a sua forma. 

Microscopia óptica

Microscopia electrónica

Intrusão de mercúrio

Adsorção de nitrogénio

Método de caracterização
Limites de medição (µm)

1 10 100 10000.0001 0.001 0.01 0.1

 
Figura 1.4 - Capacidade de medição dos diversos métodos de 

caracterização [46] 

Os diversos métodos referidos permitem essencialmente a determinação da dimensão e/ou da 
superfície específica dos poros. Como refere Sing [105], os meios de caracterização de 
materiais porosos deverão evoluir para a possibilidade de serem avaliadas propriedades como 
a forma exacta dos poros e a rugosidade da superfície. 

Tendo em conta as características de cada uma das técnicas disponíveis, é hoje geralmente 
aceite que a caracterização da estrutura porosa de materiais do tipo das argamassas deve ser 
efectuada através da combinação da porosimetria de mercúrio com os métodos de 
processamento digital de imagens. Este sub-capítulo sintetiza estes dois procedimentos, 
indicando o seu campo de aplicação bem como as suas vantagens e limitações. 

A determinação da dimensão dos poros através do comportamento do material à acção da 
capilaridade não é desenvolvida porque a sua aplicabilidade pressupõe que, no decorrer do 
processo de absorção de água, os poros vão ficando saturados, o que se julga não ocorrer em 
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argamassas. 

No final deste sub-capítulo, são abordados os principais modelos numéricos disponíveis que 
se destinam a caracterizar a estrutura interna de materiais porosos compostos do tipo das 
argamassas. 

1.2.1 Porosimetria de mercúrio 

As considerações que se seguem têm por objectivo descrever a porosimetria de mercúrio 
enquanto técnica de caracterização da porometria dos materiais. Deste modo, o processo de 
ensaio propriamente dito será abordado de uma forma generalista. As opções tomadas nos 
ensaios realizados no âmbito do presente trabalho estão descritas e justificadas no sub- 
-capítulo 4.6.3. 

A porosimetria de mercúrio baseia-se no princípio físico que determina que a pressão 
necessária para provocar a intrusão de um líquido que "não molha" (vd. 3.4.2) num capilar de 
secção circular é inversamente proporcional ao diâmetro do capilar e directamente 
proporcional à tensão superficial do líquido (referente ao interface líquido-gás) e ao ângulo de 
contacto do líquido (sendo que a superfície sólida é a que delimita o capilar) (vd. 3.4.2). Esta 
relação deriva do trabalho publicado em 1921 por Washburn que modela a taxa de penetração 
capilar num meio poroso (vd. 3.4.2). A determinação do diâmetro D de um conjunto de poros 
através da porosimetria de mercúrio é então expressa por: 

P
D θσ cos4 ⋅⋅−
=      [m]  (1.4) 

em que, 
σ: tensão superficial do mercúrio [N/m] 
θ: ângulo de contacto entre o mercúrio e as paredes dos poros [º] 
P: pressão exercida [Pa] 

Este princípio foi utilizado em 1945 por Ritter e Drake para o fabrico de um instrumento de 
medição de poros baseado na intrusão. O mercúrio é o líquido mais frequentemente utilizado 
porque constitui um líquido que "não molha" em relação à maior parte dos materiais sólidos 
[114]. 

Nos dias de hoje, são diversos os equipamentos disponíveis para a realização deste tipo de 
ensaios. Alguns importantes progressos têm-se feito notar, nomeadamente no que diz respeito 
ao rigor de medição do volume de mercúrio introduzido e à operacionalidade dos 
instrumentos. De uma forma geral, estes equipamentos podem ser divididos em dois grandes 
tipos de acordo com a pressão máxima que é possível exercer, podendo assumir, 
simplificadamente, os valores de 230 MPa e 400 MPa. 

O provete a ensaiar é colocado na cápsula de um penetrómetro após secagem e 
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desgasificação. O ensaio é iniciado por uma redução significativa da pressão no penetrómetro, 
seguindo-se a intrusão da quantidade de mercúrio necessária para o preenchimento da cápsula 
e da haste do penetrómetro, circundando o provete. O instrumento inicia então o processo de 
aumento gradual de pressão que provoca a intrusão de mercúrio na estrutura porosa do 
provete, geralmente por patamares pré-definidos. Este processo é separado em duas fases, 
correspondendo a primeira a uma pressão máxima um pouco superior à pressão atmosférica e 
a segunda à pressão máxima indicada pelo operador. Após atingido o valor máximo, a pressão 
desce por patamares até à pressão atmosférica, naquilo que se designa por extrusão. O 
programa informático regista a série de pares de valores patamar de pressão / volume de 
mercúrio introduzido (ou extrudido). Considerando que o volume de mercúrio que penetra no 
provete corresponde ao volume de poros acessíveis, os dados registados podem ser tratados de 
forma a obter-se o conjunto de volumes de poros que têm um determinado diâmetro através 
da aplicação da equação 1.4. É usual a apresentação de gráficos que representam o volume de 
mercúrio em ordenadas e a dimensão dos poros em abcissas. Para além destes dados básicos, 
é também possível obter um vasto conjunto de informação adicional através de diversos 
métodos de redução. Podem destacar-se as massas volúmicas aparente e específica (neste 
último caso, desprezando a eventual porosidade fechada), a porosidade aberta e a área 
superficial dos poros, bem como alguns parâmetros relacionados com a tortuosidade e a 
geometria fractal8 dos poros. Alguns destes métodos baseiam-se no confronto entre as curvas 
de intrusão e extrusão que são geralmente distintas. Este facto pode dever-se à retenção de 
pequenas quantidades de mercúrio ou a diferenças entre os ângulos de contacto de avanço e 
de retrocesso. 

O método de ensaio tem sido amplamente utilizado para determinação da porometria de 
alguns materiais de construção porosos como rochas, cerâmicos e materiais baseados no 
cimento (pastas, argamassas e betões). 

A experiência já adquirida pela comunidade científica na realização de ensaios de 
porosimetria de mercúrio torna possível a detecção e compreensão de algumas limitações 
inerentes ao processo de ensaio. De facto, através de diferentes tipos de análises 
comparativas, têm sido reportadas por diversos autores dificuldades específicas que 
aconselham uma abordagem muito criteriosa aos dados obtidos. Dois aspectos fundamentais 
merecem destaque: a discrepância entre a forma de poro assumida pelo modelo e a que 
realmente ocorre nos materiais e a distribuição heterogénea de poros de dimensões muito 
variadas. Estes dois aspectos implicam uma determinada margem de erro associada ao 
tratamento dos resultados de ensaio que, todavia, parece não assumir o mesmo significado em 
todos eles. 

Quanto à forma dos poros, note-se que o modelo utilizado assume um poro cilíndrico. Este 

                                                 
8 O termo fractal diz respeito a uma "forma geométrica complexa, de aspecto fragmentado, que pode ser 
subdividida indefinidamente em elementos que parecem cópias reduzidas do todo" [61]. 
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facto advém do recurso à teoria desenvolvida por Washburn, geralmente considerada como a 
forma "mais simples" de modelar a taxa de penetração capilar num meio poroso [38]. Ora 
facilmente se percepciona que a forma dos poros de uma argamassa não é cilíndrica mas sim 
definida por contornos geométricos complexos. A observação de imagens com diferentes 
escalas obtidas por microscopia óptica e electrónica (publicadas em inúmeros estudos 
científicos) evidencia desde logo que um poro apresenta um perímetro progressivamente mais 
complexo à medida que se reduz a área de observação. 

A distribuição heterogénea de poros de dimensões muito variadas pode ser representada 
através da imagem da figura 1.5. 

 
Figura 1.5 - Imagem SEM de uma argamassa com cal, apresentada por 

Mosquera et al. [88] (a escala representa 1,0 mm) 

A imagem documenta claramente a existência de poros de maiores dimensões apenas 
acessíveis através de poros de menores dimensões que se encontram mais perto da superfície 
do provete. Este facto, que ocorrerá sempre em materiais porosos como as argamassas, 
implica que o mercúrio apenas será introduzido nos poros de maiores dimensões do interior 
do provete após ter penetrado nos poros mais pequenos que se encontram mais perto da 
superfície. Considerando que a pressão necessária para a intrusão dos poros menores é 
superior à que seria exercida para os poros maiores, estes últimos serão representados como 
tendo uma dimensão equivalente à dos primeiros. É pois razoável assumir que os resultados 
da porosimetria de mercúrio apresentam valores de diâmetro de poros inferiores aos que na 
verdade existem. 

O efeito destas limitações é conhecido desde há longo tempo. Recentemente, Diamond 
publicou um trabalho que quantifica o erro que lhes está associado para pastas de cimento 
Portland [32]. Seguiram-se a publicação de dois textos a comentar o seu trabalho [115, 17] e 
as respectivas réplicas [35, 34]. Este conjunto de publicações recentes sintetiza de forma 
muito eficaz aquilo que tem vindo a ser reportado nos últimos anos. 

Parece existir unanimidade quanto ao facto de a forma dos poros e a sua distribuição 
heterogénea dar origem a resultados erróneos, embora se considere que o primeiro aspecto 
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tem menos importância que o segundo. Note-se que a elaboração de um modelo que considere 
a forma real dos poros não se afigura como uma tarefa com utilidade prática na medida em 
que existe uma enorme variabilidade em jogo. Cada tipo de material (pasta, argamassa, betão, 
entre outros) necessitaria de um modelo próprio que, por sua vez, permitisse as adaptações 
específicas ditadas pela alteração de componentes, traços, etc. Este facto não invalida, no 
entanto, que seja pertinente a procura de um modelo que melhor represente os materiais. 
Recorde-se que a teoria da capilaridade está muito desenvolvida incluindo processos de 
modelação de considerável complexidade. 

Já no que se refere à heterogeneidade da distribuição da dimensão dos poros, parece existir 
uma adulteração apreciável da realidade. Willis et al. [116] referem que as “curvas de 
distribuição da dimensão dos poros” apresentam “volumes erroneamente elevados de poros 
mais pequenos e volumes erroneamente baixos de poros maiores”. No seu estudo de pastas de 
cimento Portland [32], Diamond compara resultados de porosimetria de mercúrio com outros 
obtidos através do tratamento digital de imagens recolhidas por microscopia electrónica. 
Embora a microscopia tenha limitações quanto à abrangência de diâmetros detectáveis numa 
mesma imagem, os dados analisados por este meio correspondem fielmente à realidade uma 
vez que se baseia no processamento de uma fotografia do material. A comparação mais 
significativa que o autor apresenta, quanto a este aspecto, refere que uma pasta de cimento 
Portland com 28 dias de cura e uma relação água/cimento de 0,40 é caracterizada pela 
porosimetria de mercúrio como tendo a maior parte dos poros com diâmetro inferior a 0,15 
µm, embora seja visível na imagem SEM um vasto conjunto de poros cujo diâmetro se situa 
na ordem dos vários microns. Na origem desta discrepância estará o carácter específico da 
conectividade entre poros das pastas de cimento. Com a progressão da sua maturidade, a 
hidratação dos silicatos de cálcio dá origem à formação de uma rede porosa policristalina [14- 
-vol. 1] em que alguns poros assumem dimensões muito pequenas (podendo atingir 1 a 3 nm 
de diâmetro [115]). Deste modo, o acesso aos poros de maiores dimensões está fortemente 
condicionado. 

No seu estudo, Willis et al. [116] submeteram provetes de argamassas com cimento à intrusão 
de liga de Wood9 derretida a cinco valores de pressão progressivamente mais elevados. Uma 
vez que este material solidifica quando submetido a temperaturas inferiores a 65,5 ºC, é 
possível a sua retenção na rede porosa para posterior observação de secções do provete em 
microscopia electrónica. Na área envolvente de um grão de cimento não hidratado, 
verificaram que não ocorre intrusão à pressão que corresponde ao diâmetro de 0,03 µm. Este 
facto é atribuído à baixa porometria da rede de silicatos de cálcio hidratados que se formou 
numa idade mais avançada. Efectivamente, nas áreas hidratadas anteriormente deu-se 
intrusão. 

                                                 
9 A liga de Wood, desenvolvida por um investigador do Massachusetts Institute of Technology (MIT) de mesmo 
nome, é uma liga eutéctica composta, em massa, por 50.0% bismuto, 26.7% chumbo, 13.3% estanho e 10.0% 
cádmio. 
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Já em 1970, Winslow e Diamond tinham detectado um fenómeno que parece encontrar 
explicação no diâmetro progressivamente menor dos poros da rede de silicatos de cálcio que 
hidratam a idades mais avançadas. Publicaram um estudo10 no qual notaram que "as curvas 
resultantes de porosimetria de mercúrio de pastas de cimento endurecidas apresentam um 
diâmetro limiar que corresponde a uma pressão abaixo da qual se regista muito pouca intrusão 
no provete e imediatamente acima da qual se verifica a maior parte da intrusão" [32]; o 
diâmetro limiar diminui com a idade da pasta. Aquele facto dá origem a curvas de intrusão 
cumulativas que apresentam um segmento de declive muito acentuado ladeado por segmentos 
aproximadamente horizontais. Esta representação leva a crer que a estrutura porosa do 
material é caracterizada por um diâmetro dominante, i.e. que a variabilidade das dimensões 
dos poros é praticamente nula. Ora, a observação de imagens micrográficas contradiz esta 
hipótese. A explicação para este fenómeno reside naqueles poros muito pequenos que se 
encontram no "caminho" que o mercúrio tem que percorrer até aos poros maiores. Deste 
modo, o tal diâmetro limiar parece corresponder a um determinado valor de diâmetro dos 
poros muito pequenos. Por outro lado, Dullien refere uma outra característica das curvas de 
intrusão de mercúrio [39] que se julga muito pertinente: o ponto de inflexão inferior. Este 
ponto corresponde ao momento em que volta a verificar-se pouca intrusão, após o acréscimo 
considerável relacionado com o diâmetro limiar. Pode deste modo definir-se o diâmetro de 
inflexão, que corresponde ao menor diâmetro significativo dos poros do material. 

Deve notar-se que estes dados não podem ser directamente aplicados a argamassas, uma vez 
que a incorporação de areia altera consideravelmente a rede porosa. Embora o diâmetro limiar 
também surja nos ensaios de argamassas, o próprio autor reconhece que o seu efeito é 
atenuado, o que atribui à existência de microfissuração e outro tipo de canais que se formam. 
Verifica-se, inclusivamente, que uma “modesta mas não negligenciável proporção da intrusão 
total se dá a pressões baixas" inferiores à pressão limiar [32]. Outros autores reportam o 
mesmo efeito em ensaios de argamassas, confirmando que não é tão significativo como em 
pastas de cimento. De facto, a zona de interface entre a pasta de ligante e as partículas de 
agregado assume características particulares, tendo poros de maiores dimensões (vd. 1.1.2). 

Para além das duas limitações já descritas, os dados obtidos a partir da porosimetria de 
mercúrio devem ainda ter em conta alguns outros aspectos, embora o seu significado seja 
menos relevante. Resumem-se, de seguida, os mais importantes: o processo de preparação dos 
provetes, o valor do ângulo de contacto, eventuais danos causados na estrutura interna do 
material pela intrusão de mercúrio e o aumento de temperatura resultante de elevados valores 
de pressão. 

O processo de preparação dos provetes pode provocar alterações na microestrutura do 
material. Os provetes a ensaiar devem ser secos com o objectivo de remover, tanto quanto 

                                                 
10 Winslow, D. N.; Diamond, S. - A mercury porosimetry study of the evolution of the porosity in portland 
cement, Journal of Materials (ASTM) 5, 1970 (cit. em [32]). 
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possível, a humidade presente no material. Qualquer substância que ocupe o volume poroso 
induzirá alterações na intrusão de mercúrio, alterando deste modo a fiabilidade dos resultados. 
É conhecido o fenómeno de retracção que ocorre nalguns materiais sujeitos a secagem 
forçada, geralmente em condições de temperatura consideravelmente superior à temperatura 
ambiente. Esta retracção poderá provocar alterações na microestrutura do provete que, deste 
modo, se torna num material distinto daquele que se pretende analisar. Esta limitação não 
recolhe unanimidade quanto ao seu significado [17, 34]. As pastas de cimento (um dos 
materiais mais analisados por esta técnica) requerem condições de secagem por vezes muito 
severas porque os seus poros podem assumir dimensões muito reduzidas. No caso das 
argamassas, as condições de secagem podem ser menos intensas porque os seus poros têm 
dimensões superiores, pelo que os efeitos da preparação dos provetes podem ser considerados 
negligenciáveis, nomeadamente quando comparados com os efeitos dos outros factores 
referidos. 

O valor que se atribui ao ângulo de contacto do mercúrio tem uma influência directa no 
cálculo do diâmetro dos poros a partir da pressão de intrusão. O método mais comum para 
determinação do ângulo de contacto de um lote de mercúrio com determinado material utiliza 
um angulómetro de mercúrio. O processo baseia-se na intrusão de mercúrio num orifício de 
dimensões conhecidas feito no provete. Através do registo da pressão à qual se deu a intrusão, 
é possível a determinação do ângulo de contacto pela aplicação da equação 1.4. A partir deste 
método (ou de outros semelhantes), têm sido realizados trabalhos que se destinam a averiguar 
a variabilidade deste parâmetro. No que diz respeito a pastas de cimento, é já conhecido que 
depende de factores como o tipo específico de cimento, o processo de cura ou o grau de 
hidratação [3]. Considerando este tipo de dificuldades, é corrente a utilização dos valores de 
130º ou 140º. Pode verificar-se, pela análise da equação 1.4, que o erro associado à utilização 
de um ou outro dos dois valores indicados varia entre 17% a 25% no valor do diâmetro 
calculado, de acordo com a pressão considerada. 

No que diz respeito a eventuais danos causados pela intrusão de mercúrio na estrutura interna 
do material, alguns autores (citados em [116] e [3]) têm reportado a detecção da quebra de 
ligações frágeis da microestrutura de pastas de cimento a partir de determinado valor de 
pressão de intrusão. Este fenómeno ocorre para valores de pressão muito elevados, sendo 
geralmente detectável através de um aumento comparativamente significativo do volume de 
mercúrio introduzido. 

Em relação ao efeito do aumento de temperatura do mercúrio provocado por elevados valores 
de pressão, alguns autores referem que a diferença de volume daí resultante pode originar um 
erro na leitura da quantidade de mercúrio introduzido e, consequentemente, uma alteração dos 
resultados [3]. Este efeito não está contudo analisado em profundidade, pelo que não é 
conhecido o seu significado. 

Finalmente, julga-se pertinente a referência ao aspecto seguinte. É comum considerar-se que o 
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valor de porosidade aberta determinado no seguimento dos ensaios de porosimetria de 
mercúrio é menor do que o valor determinado por outros tipos de ensaio. Este facto é 
geralmente atribuído à existência de porosidade fechada ou de dimensão tal que seja excedida 
a capacidade de intrusão à pressão máxima que é possível exercer com os equipamentos 
comerciais disponíveis. No entanto, Cook e Hover [12] referem que, por vezes, se pode 
verificar o fenómeno inverso, i.e. a porosidade obtida no ensaio de porosimetria de mercúrio é 
superior à que se determina nos outros ensaios. Esta possibilidade resulta dos eventuais danos 
provocados na microestrutura do material ensaiado quando submetido a pressões muito 
elevadas. Deste modo, a quebra de ligações na rede porosa permite a intrusão de mercúrio em 
zonas que de outro modo não seriam acessíveis. 

1.2.2 Processamento digital de imagens micrográficas 

O processamento digital de imagens micrográficas baseia-se na recolha de imagens obtidas 
por microscopia óptica ou electrónica. O recurso a um destes dois tipos de observação 
depende da dimensão dos poros em análise: para poros de maiores dimensões, a microscopia 
óptica tem-se revelado adequada; caso seja previsível a existência de poros pequenos, a 
microscopia electrónica de varrimento (SEM) é incontornável. Em análises SEM, Scrivener 
[101] refere ser mais adequado o método da detecção de electrões retrodifundidos (SEM- 
-BSE); Ye et al. [117] recomendam a chamada microscopia electrónica de varrimento 
ambiental (ESEM), também pelo método da detecção de electrões retrodifundidos (ESEM- 
-BSE). Face aos tradicionais equipamentos SEM, os equipamentos ESEM têm como 
vantagem a possibilidade de controlo da humidade relativa na câmara de ensaio (nos SEM, a 
humidade relativa é muito baixa); deste modo, pode evitar-se uma eventual fissuração dos 
provetes resultante daquele ambiente seco, obtendo-se resultados mais correctos. 

A microscopia electrónica implica no entanto uma redução significativa da área de 
observação. Por outro lado, devem considerar-se alguns aspectos relacionados com o binómio 
ampliação/resolução: uma grande ampliação reduz significativamente a resolução digital da 
imagem pelo que pode pôr em causa a qualidade do processamento digital que permite 
quantificar os diversos parâmetros. Coster e Chermant [13] mencionam que a área de 
observação tem que ser suficientemente grande para permitir a detecção dos maiores 
elementos da estrutura porosa e a dimensão do pixel suficientemente reduzida para permitir a 
detecção dos mais pequenos detalhes. Consequentemente, a ampliação adequada será 
resultado de um compromisso. A este propósito, Chermant et al. [18] apresentam um exemplo 
em que a área de observação foi tal que cortou os poros de maiores dimensões e não permitiu 
a detecção dos poros mais pequenos. Neste caso concreto, aqueles autores obtiveram um valor 
de desvio padrão, relativo ao diâmetro médio, superior ao da própria média, o que diz bem da 
sensibilidade associada à escolha da escala de observação. 

O processamento digital das imagens obtidas em microscopia é efectuado com programas 
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informáticos que aplicam os princípios da estereologia quantitativa [38, 13]. Esta área do 
conhecimento lida com um conjunto de métodos para a exploração do espaço tri-dimensional 
a partir de informação bi-dimensional, aplicando probabilidades estatísticas à geometria do 
meio. 

 

A aquisição de imagens é geralmente feita através de meios informáticos que criam um 
ficheiro a partir da observação do microscópio. Quando estes meios não estavam disponíveis, 
um equipamento fotográfico tradicional ligado ao equipamento de observação permitia a 
obtenção de fotografias. As imagens obtidas11 são posteriormente tratadas em duas fases [13]: 
antes de mais, há que eliminar o chamado ruído digital pela aplicação de diversos tipos de 
filtros; em seguida, procede-se à segmentação da imagem no sentido de se obter uma 
distinção entre os elementos que se pretendem analisar (no caso da análise da dimensão dos 
poros, a segmentação é entre o volume de vazios e as restantes fases). Este procedimento 
começa com a transformação do conjunto de cores existentes para um conjunto de níveis de 
cinzento. Posteriormente, é definido o nível de cinzento que corresponde à transição entre 
fases, designado por nível limiar. Com a introdução deste dado, a imagem é seguidamente 
transformada num conjunto binário de preto e branco, em que, geralmente, o branco 
representa o volume de poros. Por vezes, pode revelar-se necessária uma terceira fase de 
filtragem e segmentação da imagem binarizada com o objectivo de melhorar as condições de 
aplicabilidade dos processos estereológicos; esta terceira fase recorre geralmente à morfologia 
matemática [13]. 

O processamento estereológico é então iniciado, medindo as quantidades relativas à contagem 
de diferentes entidades geométricas nas dimensões zero, um e dois [38]. A contagem de 
pontos pode basear-se em diversos critérios, sendo o mais frequente o que considera os pontos 
de uma grelha pré-definida que estão incluídos em cada fase. Determinam-se deste modo as 
respectivas fracções de número de pontos face ao número total de pontos da grelha, PP. A 
análise linear intersecta linhas de teste com a área de observação, determinando a fracção de 
cada linha que fica inserida em cada fase, LL. A análise superficial envolve a determinação da 
fracção de área que corresponde a cada fase, AA. A contagem de pontos também pode ser 
efectuada nas dimensões um e dois. Determinam-se respectivamente o número de 
intersecções por unidade de comprimento das linhas de teste que cruzam os limites dos 
elementos de cada fase, PL, e o número de pontos por unidade de superfície da área de 
observação que estão incluídos em cada fase, PA. Do mesmo modo, podem expressar-se as 
fracções das linhas de teste que ficam inseridas em cada fase por unidade de superfície da área 
de observação, LA (quadro 1.2). 

 

                                                 
11 No caso de fotografias, há que criar ficheiros informáticos por digitalização. 
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Quadro 1.2 - Medição e cálculo de quantidades estereológicas (adaptado de [38] e [13]) 

Unidades dos símbolos Elemento 
geométrico α0 α-1 α-2 α-3 

Pontos PP PL PA PV 

Linhas LL LA LV  

Superfícies AA SV   

Volumes VV    

 

No quadro 1.2, Vv é a fracção de volume, SV a relação entre a superfície e o volume, LV o 
comprimento das linhas por unidade de volume e PV o número de pontos de intersecção por 
unidade de volume. 

O processo de contagem conduz então a um conjunto de características quantificadas de 
pontos, linhas e superfícies. Assumindo um modelo de poro esférico, estas características são 
relacionadas através das equações da estereologia quantitativa. O resultado consiste na 
definição das características volumétricas (tri-dimensionais) da estrutura porosa. As equações 
básicas são [38]: 

PLAV PLAV ===    (1.5) 

( ) LAV PLS ⋅=⋅= 2/4 π    (1.6) 

AV PL ⋅= 2    (1.7) 

LAVVV PPSLP ⋅⋅=⋅⋅= 2
2
1    (1.8) 

Note-se que este procedimento assume que a imagem é representativa do material. No 
entanto, dificilmente esta premissa é verificada. Scrivener resumiu recentemente os três 
aspectos que contribuem para que os dados bi-dimensionais de uma secção do material 
originem erros na caracterização tri-dimensional [101]. Em primeiro lugar, deve ter-se 
presente que a secção não é geralmente equatorial, pelo que a espessura de alguns elementos 
como camadas será sobre-estimada (figura 1.6a). Em segundo lugar, e pelo mesmo efeito, a 
dimensão das partículas observadas será menor que a dimensão real (figura 1.6b); por outro 
lado, considerando que a probabilidade de as partículas mais pequenas serem seccionadas é 
menor, o erro associado à estimativa do número deste tipo de partículas pode ser significativo. 
Finalmente, a conectividade tri-dimensional de uma rede porosa não pode ser deduzida a 
partir de dados bi-dimensionais (figura 1.6c). O autor refere também que a única medida que 
pode ser directamente transposta das duas para as três dimensões é a área global de 
determinada fracção do material, uma vez que é equivalente ao volume dessa mesma fracção. 
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c

b

a

 
Figura 1.6 - Erros associados à caracterização tri-dimensional a partir 

de dados bi-dimensionais [101] 

Por outro lado, no mesmo trabalho, Scrivener menciona ainda uma outra dificuldade: o 
critério para a definição do nível de cinzento limiar. De facto, o contraste que as diversas 
fases sólidas e os poros assumem na imagem é por vezes pouco diferenciado, sobretudo para 
poros de menores dimensões. Deste modo, existe um juízo por parte do operador que é 
determinante nos resultados finais. 

Existem algumas adaptações da metodologia estereológica para a análise de elementos não- 
-esféricos. A mais recente foi desenvolvida por Sahagian e Proussevitch [100] que elaboraram 
um método baseado em diversos tipos de elipsóides; apresentam um novo conjunto de 
formulações que aplicam determinados coeficientes de conversão 2D→3D. Os autores 
aplicaram o método à análise de basaltos vesiculares, concluindo que o recurso a modelos 
elípticos permite reduzir a margem de erro associada à transposição dos dados entre as duas e 
as três dimensões. Não se conhecem aplicações deste método específico a materiais do tipo 
das argamassas, pelo que não é possível confirmar o seu sucesso nestes casos. As adaptações 
anteriores às de Sahagian e Proussevitch foram sobretudo dirigidas à análise de aglomerados 
de partículas, pelo que a sua adequabilidade em argamassas também não é conhecida. 

O processamento digital de imagens é também utilizado para a caracterização das diversas 
fases sólidas do material. No entanto, o tratamento de imagem que se destina à distinção entre 
os diversos compostos da matriz endurecida é extremamente complexo, na medida em que 
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pode ser muito ténue a diferença de tonalidade e/ou de contraste. Por esta razão, pode 
considerar-se que a distinção de fases sólidas é mais rigorosa se obtida pelos meios 
tradicionais como a análise termogravimétrica (TGA) e a difracção de raios-X (XRD) [101, 
18]. 

Como referido anteriormente, a microscopia constitui a principal fonte de imagens para 
processamento digital. No entanto, deve aqui referir-se um outro procedimento mencionado 
por Coster e Chermant [13] e aplicado, por exemplo, por Landis et al. [78]. No seguimento da 
observação de um provete por raios-X em equipamentos de microtomografia, é obtido um 
grande conjunto de radiografias 2D. Pela aplicação de processos matemáticos, é possível uma 
reconstrução 3D que não é mais do que o mapa da absorção de raios-X por parte das diversas 
fases do material. Deste modo, as imagens obtidas podem ser directamente relacionadas com 
a estrutura porosa do provete. Para a quantificação dos diversos parâmetros da estrutura do 
material, as imagens 2D passam por um processo de filtragem e segmentação semelhante ao 
que foi acima descrito. Posteriormente, pela análise sistemática de cada imagem, é possível 
obter a caracterizção tri-dimensional do material. Uma das grandes vantagens desta tecnologia 
é o facto de os resultados finais não dependerem de extrapolações 2D→3D. No entanto, esta 
técnica não parece adequada para uma aplicação de rotina e a sua resolução pode não ser 
suficiente para a detecção do intervalo global de dimensões de poros [117]. Por outro lado, a 
capacidade de penetração de raios-X permanece diminuta em materiais do tipo das 
argamassas pelo que não é por enquanto possível uma caracterização representativa [13]. Esta 
ideia é implicitamente confirmada por Landis et al., ao referirem que a análise de imagem que 
realizaram incidiu sobre um volume cúbico de 2,4x2,4x2,4mm3 extraído de uma análise 
microtomográfica a um cilindro de argamassa com 4mm de diâmetro e 4mm de altura. Julga-
se que este tipo de escala não permite a obtenção de resultados representativos no que diz 
respeito a argamassas correntes. 

1.2.3 Combinação da porosimetria de mercúrio com o processamento 
digital de imagem 

A combinação da porosimetria de mercúrio com o processamento digital de imagens tem sido 
utilizada nos últimos anos, mostrando um interessante potencial de análise. De facto, algumas 
das limitações da intrusão de mercúrio podem ser atenuadas com a análise de imagens 
micrográficas. A principal vantagem desta combinação diz respeito à máxima dimensão dos 
poros. Como já referido (vd. 1.2.1), a porosimetria de mercúrio atribui um volume 
erroneamente elevado de poros pequenos pelo facto de existirem poros maiores apenas 
acessíveis através dos mais pequenos. Ora a análise de imagens, se conduzida numa escala 
adequada, permite uma quantificação significativamente mais realista da dimensão dos poros 
maiores. 
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Conhecendo o diâmetro limiar definido na porosimetria de mercúrio e a máxima dimensão 
dos poros determinada no processamento digital de imagens micrográficas, torna-se possível 
uma comparação mais correcta entre a estrutura porosa do material e o seu comportamento, 
nomeadamente no que à capilaridade diz respeito. 

Este procedimento foi aplicado por Dullien et al. [39] na definição de um modelo que calcula 
o diâmetro capilar aparente do material (vd. 3.4.2). Roels et al. [99] utilizaram 
comparativamente dados obtidos pelas duas técnicas para a determinação numérica da curva 
de secagem de uma rocha calcária oolítica com base na curva de molhagem. 

Os dados do processamento de imagens também permitem a obtenção de curvas de 
distribuição da dimensão dos poros, uma vez que são determinadas as suas dimensões e 
respectivas fracções de volume. Deste modo, podem comparar-se directamente os resultados 
da porosimetria e da estereologia. Diversos autores referem existir uma diferença que pode 
variar entre as duas e as três ordens de magnitude. Diamond [32] e Lange et al. [79] 
apresentam esta comparação para determinadas pastas e argamassas com cimento. Para além 
daquela diferença, pode notar-se uma característica interessante: as curvas obtidas pelas duas 
técnicas têm formas muito aproximadas. A diferença nos intervalos de dimensão dos poros é 
tal que a curva obtida pela análise de imagens não considera o diâmetro limiar da curva de 
intrusão de mercúrio. Ora facilmente se depreende que este facto constitui um erro na 
estimativa da dimensão dos poros. De facto, apesar das limitações já discutidas, o diâmetro 
correspondente ao valor limiar da intrusão de mercúrio existe inequivocamente no material. 
Deste modo, a análise de imagem parece provocar uma sobre-estimativa dos poros de maiores 
dimensões. Julga-se que este facto advém da escala de análise que, para poder considerar os 
poros maiores, não inclui os de menores dimensões. A curva de distribuição da dimensão dos 
poros correcta terá portanto um desenvolvimento gráfico entre o limite inferior da curva de 
intrusão e o limite superior da curva obtida pelo processamento de imagem. 

1.2.4 Modelos numéricos 

A modelação numérica da estrutura porosa de materiais cimentícios começou a ser 
desenvolvida há cerca de vinte anos, dando origem à publicação de diversos estudos. Pode 
resumir-se este historial de acordo com um texto recente de Ye et al. [117]. 

Jennings e Jonhson (1986)12 foram pioneiros na representação numérica da estrutura porosa 
de uma pasta de cimento, baseando o seu modelo em partículas esféricas de cimento 
envolvidas por silicatos de cálcio hidratados. 

                                                 
12 JENNINGS, H. M.; JONHSON, S. K. - Simulation of microstructure development during the hydration of a 
cement compound. Journal of the American Ceramic Society 69 (1986) pp. 790-795 (cit. em [117]). 
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Em 1996, Navi e Pignat13 reportaram um modelo integrado de cinética das partículas; esta 
simulação da evolução da estrutura do material adoptou um sistema de partição da fase porosa 
para caracterizar aspectos tri-dimensionais como a distribuição das dimensões dos poros, a 
relação entre volume e superfície e a fracção de poros interligados. 

Em 1999, Stroeven14 desenvolveu uma aplicação informática de simulação que trouxe uma 
importante vantagem: através de um algoritmo específico, as partículas de cimento são 
distribuídas de uma forma mais realista, em contraste com a distribuição aleatória dos 
modelos anteriores. 

Uma abordagem alternativa foi desenvolvida por Bentz e Garboczi15, baseada na análise de 
imagens digitais; o modelo opera ao nível da sub-partícula, na medida em que cada partícula 
de cimento é representada por um conjunto de elementos (pixéis). Este procedimento 
contrasta com as demais abordagens em que as partículas são descritas por um determinado 
ponto e um grupo de valores de raio com centro nesse ponto. Deste modo, é possível uma 
representação directa de partículas de cimento multi-fase, multi-dimensionais e não-esféricas. 

Em 2002, Ye et al. apresentaram um novo modelo que permite a quantificação de parâmetros 
topológicos, nomeadamente o genus [117, 118]. Pode assim considerar-se um aspecto 
importante na influência da estrutura porosa no comportamento do material: a conectividade 
entre poros. Para tal, foi criado um novo algoritmo de seccionamento do volume poroso, 
associado a um critério de sobreposição; o processo analisa secções sucessivas do material 
simulado, identificando as áreas correspondentes aos poros e a sua interligação nas direcções 
paralela e perpendicular ao plano de seccionamento. 

Os modelos aqui referidos estão evidentemente validados por resultados experimentais. São 
reportadas boas concordâncias, pelo que a estrutura porosa de pastas de cimento diversas pode 
ser adequadamente avaliada por este tipo de meios. Julga-se aliás, que podem constituir 
instrumentos de grande utilidade na medida em que, no contexto dos seus limites de 
variabilidade, permitem a obtenção de resultados de uma forma rápida e muito prática. 

No que diz respeito aos materiais que incorporam agregados, como os betões e as argamassas, 
há ainda um longo caminho a percorrer. Enquanto que o fenómeno de hidratação do cimento e 
as suas consequências microestruturais são bem conhecidos dos pontos de vista químico, 
físico e mineralógico, a incorporação de agregados introduz factores de variabilidade 
                                                 
13 NAVI, P.; PIGNAT, C. - Simulation of cement hydration and the connectivity of the capillary pore space. 
Advanced Cement Based Material 4 (1996) pp. 58-67 (cit. em [117]). NAVI, P.; PIGNAT, C. - Three-
dimensional characterization of the pore structure of a simulated cement paste. Cement and Concrete Research 
29 (1999) pp. 507-514 [90]. 
14 STROEVEN, M. - Discrete numerical modelling of composite materials. Dissertação de Doutoramento 
apresentada na Universidade Técnica de Delft, 1999 (cit. em [117]). 
15 BENTZ, D. P.; GARBOCZI, E. J. - A digitised simulation model for microstructural development. Advances 
in Cementitious Materials, S. Mindess ed. Westerville (Ohio, EUA): American Ceramic Society, 1989, pp. 211-
226 (cit. em [117]). BENTZ, D. P.; GARBOCZI, E. J. - Three-dimensional computer simulation of Portland 
cement hydration and microstructure development. Journal of the American Ceramic Society 80 (1997) pp. 3-21 
(cit. em [117]). 
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extremamente complexos. Por outro lado, falta também o desenvolvimento das capacidades 
de modelação associadas à variação do ligante (cimento, cal hidráulica, cal aérea, etc.). 

Pode pois concluir-se que a modelação numérica do desenvolvimento da estrutura porosa dos 
materiais ainda não atingiu um patamar que permita a sua aplicação a diversos tipos de 
argamassas. Considera-se todavia importante a referência a este tipo de procedimento de 
caracterização, essencialmente pelas potencialidades que encerra e que permitem antever um 
futuro prometedor. 

 

Os diferentes métodos de caracterização da estrutura porosa aqui abordados têm naturalmente 
as suas limitações. Como referido, podem usar-se complementarmente alguns deles no sentido 
de obter resultados mais aproximados da realidade. A parametrização exacta de todas as 
características que compõem a estrutura interna de um material não é ainda possível; julga-se, 
inclusivamente, que esta capacidade não passa por enquanto de uma eventualidade de longo 
prazo, sobretudo se forem consideradas a complexidade e a variabilidade da estrutura de 
materiais como as argamassas. Todavia, o enorme progresso que se tem feito notar nas 
tecnologias de análise e observação científicas, nos níveis microscópico e nanoscópico, 
permite adivinhar a obtenção futura de meios de caracterização com grandes potencialidades. 

No que diz respeito aos assuntos tratados neste trabalho, deve no entanto notar-se que a 
obtenção de informação microestrutural não é um fim em si mesmo, mas constitui um meio 
que contribui para uma compreensão mais detalhada do comportamento das argamassas. 
Neste sentido, importa essencialmente a possibilidade de se definirem parâmetros que possam 
ser directamente relacionados com as diversas propriedades dos materiais e o seu 
comportamento face às acções a que estão sujeitos. 
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2 Caracterização de areias para argamassas 

Dos materiais que constituem uma argamassa, a areia é aquele a que corresponde a maior 
quantidade. Por esta razão, influencia de forma muito significativa a estrutura porosa do 
material endurecido. Deste modo, a par com o recurso a eventuais adjuvantes, a variação do 
tipo de areia constitui uma das formas mais eficazes de provocar variações estruturais em 
diferentes argamassas cujo comportamento se pretende avaliar e comparar. Foi este o 
procedimento adoptado no desenvolvimento experimental deste trabalho. Julga-se portanto 
pertinente uma abordagem geral à caracterização de areias, como forma de estabelecer as 
bases que permitam uma análise de resultados mais completa. Note-se que, neste contexto, 
não são abordadas as questões relacionadas com a tipologia mineralógica e química das 
areias, mas apenas aquelas que dizem respeito à forma e à dimensão das suas partículas, na 
medida em que são estes os parâmetros que influenciam mais directamente a estrutura porosa 
do material de cujo fabrico fazem parte. Citado em [1], Bessey16 indica que os principais 
factores que influenciam a qualidade de uma areia destinada ao fabrico de argamassas são: a 
dimensão média das partículas, a amplitude do intervalo das dimensões das partículas, a 
forma das partículas e as impurezas contidas na areia, especialmente o conteúdo de argila. 

2.1 Aspectos gerais 

Uma areia é uma rocha sedimentar detrítica móvel [5]. Nos documentos normativos referentes 
a agregados, areia é definida como agregado "de menores dimensões em que D é menor ou 
igual a 4 mm" [62], representando D a sua maior dimensão (vd. 2.3.1). Como se pode 
observar, não é referido qualquer limite inferior para a dimensão das partículas das areias. Por 
outro lado, a dimensão aproximada de 0,06 mm surge em duas outras definições normativas: 
o termo finos corresponde à "fracção de partículas de um agregado que passa no peneiro de 
0,063 mm" [62]; o termo fíler significa "agregado cuja maior parte passa no peneiro de 0,063 
mm (...)" [62]. É pois introduzida uma distinção entre areia e fíler com base no valor de 0,063 
mm relativo à dimensão das partículas. Assume-se então que uma areia é definida por um 
conjunto de partículas cuja dimensão está compreendida, maioritariamente, entre 0,063 e 4 
mm. 

A mesma norma [62] faz ainda uma distinção de acordo com a forma de obtenção dos 
agregados, introduzindo definições para agregados naturais, artificiais e reciclados. Os 
primeiros são "de origem mineral" tendo apenas sido sujeitos "a processamento mecânico"; os 
segundos são "de origem mineral resultante[s] de um tratamento industrial compreendendo 

                                                 
16 BESSEY, G. E. - Current developments affecting the design and use of mortars for building purposes. Journal 
of Applied Chemistry 16 (1966) pp. 313. 



2. Caracterização de areias para argamassas 

34 

modificações térmicas ou outras"; os terceiros resultam "da transformação de materiais 
inorgânicos anteriormente usados na construção". Quanto a este aspecto, a definição de areia 
incluída na referida norma faz notar que "a areia pode provir da alteração natural das rochas 
e/ou da sua britagem ou do tratamento de agregados artificiais". 

As areias mais correntemente utilizadas em argamassas são as naturais recolhidas de jazidas 
ou do leito de rios, passando posteriormente por processos de lavagem e crivação. Deve no 
entanto referir-se que já existem disponíveis no mercado diversos tipos de areias que resultam 
da britagem de partículas de maiores dimensões, em geral provenientes da exploração de 
pedreiras. Este último tipo de areia tem implicações ainda mal conhecidas no comportamento 
das argamassas, essencialmente resultantes da forma muito angular das suas partículas. A 
distinção entre estes dois tipos de areia natural é usualmente feita através das designações de 
areia natural e areia britada. 

As areias naturais são o resultado da desagregação de rochas mais antigas, podendo ser de 
sedimentação hidráulica (os constituintes detríticos são transportados pela água) ou de 
sedimentação eólica (os constituintes detríticos são transportados pelo vento) [61]. 

Quanto à sua composição mineralógica, as areias mais comuns são as de origem siliciosa, 
constituídas por quartzo, um dos polimorfos17 da sílica. 

2.2 Forma 

A forma das partículas de areia desempenha um papel importante no comportamento das 
argamassas. Influencia a aderência da pasta de ligante ao agregado, a trabalhabilidade do 
material fresco e a compacidade do material endurecido. Por outro lado, a forma é 
determinante no valor da superfície específica da areia; deste modo, influencia a quantidade 
de água de amassadura e, indirectamente, as variações de comportamento que lhe estão 
associadas. 

Coutinho apresenta os aspectos mais importantes relacionados com a classificação de 
partículas de acordo com a sua forma [14-vol. 1]. Tendo em conta a dificuldade de 
caracterizar tri-dimensionalmente um determinado corpo, são definidos certos parâmetros 
geométricos. Os mais comuns "são as três dimensões de uma partícula: espessura, largura e 
comprimento". As dimensões de um paralelepípedo rectangular que circunscreva a partícula 
correspondem às três dimensões referidas. O comprimento pode ainda ser definido como o 
diâmetro de uma esfera na qual a partícula é circunscrita. A relação entre os volumes da 
partícula e do paralelepípedo permite classificar aquela segundo diversos tipos de forma: 
cúbica, achatada ou alongada. Uma partícula achatada é aquela "em que a relação 

                                                 
17 Polimorfo, neste contexto, significa forma cristalina de determinado mineral [61]. 
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espessura/largura é menor que 0,5" e uma alongada aquela "em que a relação 
comprimento/largura é superior a 1,5". Quando a relação de volumes compreende a esfera em 
vez do paralelepípedo, a partícula é classificada em diversos graus de esfericidade. Popovics 
[96] menciona ainda outras definições para o conceito de esfericidade, das quais se pode 
destacar a relação entre o diâmetro de uma esfera de volume igual ao da partícula (d) e a 
maior dimensão da partícula (a): addeesfericida /= . 

A figura 2.1 mostra partículas com reduzida ou elevada esfericidade, introduzindo uma 
distinção de acordo com a maior ou menor angularidade que aquelas podem assumir. 

 
Figura 2.1 - Grau de angularidade de partículas com reduzida e 

elevada esfericidade (esquema atribuído a Tucker18, reproduzido de 
[1]). 

Pode pois afirmar-se que as características de forma dos agregados dependem da forma 
volumétrica (esfericidade) e da forma superficial (angularidade). No entanto, uma 
caracterização completa da forma exigiria a introdução de um terceiro conceito: a textura 
superficial. De facto, para além da esfericidade do volume e da angularidade da superfície, a 
textura pode influenciar a ligação pasta de ligante/partícula e a quantidade de água de 
amassadura. Quanto a este aspecto, a classificação e o modo de determinação são vagos. 

Popovics [96] refere dois grupos de classificações: 

- rugosa, semi-rugosa, lisa, muito lisa; 
- alveolar, cristalina, rugosa, granular, lisa, vítrea (esta última classificação está definida na 

norma britânica BS 812). 

A determinação da angularidade e da textura superficial pode ser realizada de forma 
qualitativa através da observação do material, no caso dos agregados grossos, e de 
microscopia, no caso das areias. Quanto à classificação do tipo de forma ou da esfericidade, a 
maneira mais rigorosa de a obter consiste na medição individual de cada uma das suas 
                                                 
18 TUCKER, M. E. - The field description of sedimentary rocks. Open University, Milton Keynes, 1982. 
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partículas. Este procedimento é extremamente laborioso, revelando-se impraticável no caso 
das areias. 

Para fazer face a esta dificuldade, pode recorrer-se a métodos que quantificam outras 
propriedades de uma areia e que permitem, de forma indirecta, a caracterização da 
esfericidade das suas partículas. Os métodos mais frequentes são a determinação da superfície 
específica e a determinação do volume sólido (complementar do volume de vazios). 

A relação entre a superfície específica de determinada fracção de areia e a superfície 
específica de esferas uniformes com igual dimensão granulométrica pode definir a 
esfericidade das partículas da areia. O valor da superfície específica pode ser calculado a 
partir do coeficiente de permeabilidade de uma camada da areia a determinado fluido, pela 
aplicação da equação de Kozeny-Carman [14-vol. 1]: 

( )2

3

1
114

e
e

P
S

−⋅
⋅⋅=
ηρ

 (2.1) 

em que, 
S: superfície específica 
ρ: massa volúmica da areia 
P: coeficiente de permeabilidade da camada de areia ao fluido 
e: volume de vazios da areia 
η: viscosidade do fluido 

Por sua vez, o coeficiente de permeabilidade da areia é determinado segundo um esquema 
similar ao do conhecido procedimento definido por Blaine para cimentos (1943)19. Este ensaio 
foi adaptado por Shacklock e Walker em 195820, tendo usado água em vez de ar como fluido 
que atravessa a camada de areia [14-vol. 2]. 

Coutinho refere ainda um método simplificado proposto por Duriez e Arrambide21 [14-vol. 2]; 
segundo estes investigadores, a superfície específica de uma dada fracção granulométrica 
d1/d2 pode ser expressa por: 

δ⋅⋅
=

21

625,6
dd

S  (2.2) 

em que, 
δ: massa volúmica da areia 
d1 e d2: limites da fracção granulométrica 

 

                                                 
19 BLAINE, R. L. - A simplified air permeability finess apparatus. Am. Soc. Test. Mat. Bull., Agosto 1943. 
20 SHACKLOCK, B. W.; WALKER, W. R. - The specific surface of concrete aggregates and its relation to the 
workability of concrete. Cem. Conc. Assoc., Res. Rep. nº 4, 1958. 
21 DURIEZ e ARRAMBIDE - Nouveau traité de matériaux de construction. Tomo II, 2ª edição. Paris: Ed. 
Dunod, 1961. 



2. Caracterização de areias para argamassas 

37 

A avaliação da forma das partículas através do volume sólido da areia baseia-se no facto de a 
arrumação de partículas de dimensão uniforme depender da sua forma; por seu lado, a 
arrumação das partículas condiciona a compacidade do conjunto e, portanto, o seu volume 
sólido. Quanto maior for este parâmetro, maior é a capacidade de arrumação e maior será a 
esfericidade das partículas. O volume sólido máximo de um volume de partículas uniformes 
corresponde a um conjunto de esferas de igual diâmetro arrumadas de tal forma que cada uma 
seja tangente a doze outras esferas (o centro de cada esfera ocupa o vértice de um tetraedro) 
[14-vol. 1]. Neste caso, a percentagem do volume sólido é de 74%. Este arranjo não existe na 
prática, pelo que norma BS 812 "toma para percentagem do volume sólido do material mais 
arredondado que já foi possível encontrar o valor de 0,67" [14-vol. 1]. A avaliação da forma 
das partículas segundo o procedimento do volume sólido considera o valor que resulta de 
subtrair a 0,67 o valor da percentagem do volume sólido da areia em estudo. Este valor 
corresponde ao excesso de volume de vazios em relação ao melhor arranjo possível pelo que 
caracteriza a esfericidade das partículas. Coutinho refere que este valor está geralmente 
compreendido entre 0 e 0,12. Note-se que o procedimento descrito depende do grau de 
compactação da areia aquando da determinação do volume sólido; considerando que se 
pretende avaliar a forma das partículas em função da sua arrumação, o ensaio deve ser 
realizado com a máxima compactação possível. 

2.3 Dimensão 

A dimensão das partículas de areia tem uma influência decisiva na estrutura porosa e no 
subsequente comportamento de uma argamassa. Considerando que não é viável (nem seria de 
grande utilidade) o conhecimento da dimensão de cada partícula, a caracterização desta 
propriedade recorre à determinação das fracções de areia cujas partículas têm uma dimensão 
compreendida entre dois limites pré-definidos. A distribuição destas fracções assume a 
designação de granulometria, sendo geralmente representada por um gráfico a que se chama 
curva granulométrica. Para além desta representação gráfica, existem ainda alguns parâmetros 
que se destinam a caracterizar a granulometria numericamente, dos quais se pode destacar o 
módulo de finura. 

Recentemente, Konow [73] propôs um novo índice para uma caracterização global da 
dimensão de uma areia. No seguimento deste trabalho, este índice será designado por índice 
Konow. 

Como já anteriormente referido, a parte experimental do presente trabalho faz recurso à 
variação do tipo de areia para a obtenção de diferentes estruturas porosas. Neste processo, 
houve necessidade de estudar em detalhe a dimensão das areias, tendo-se chegado à conclusão 
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que os parâmetros habituais não permitem uma caracterização adequada quando se torna 
necessária uma análise de pormenor. Essa constatação levou a que fossem propostos novos 
parâmetros cuja apresentação e discussão está incluída em 6.1. 

2.3.1 Granulometria e curva granulométrica 

A granulometria de uma areia corresponde "à distribuição das percentagens das partículas de 
determinadas dimensões" que a compõem [14-vol. 1]. No seu cálculo, é utilizada uma série de 
peneiros através dos quais se faz passar a areia, medindo-se a massa ou o volume das 
quantidades que ficam retidas em cada peneiro. Cada resíduo individual é composto por 
partículas da mesma dimensão granulométrica. Os peneiros são sobrepostos de forma a que a 
variação das aberturas das malhas seja decrescente no sentido descendente. As aberturas das 
malhas de dois peneiros consecutivos definem os limites da fracção correspondente na 
distribuição. Para além da abertura das malhas, é necessário estabelecer a sua forma e a 
diferença entre as aberturas de dois peneiros consecutivos. 

Tradicionalmente, a análise granulométrica de areias é realizada com a designada série de 
peneiros principal, cuja abertura varia segundo uma progressão geométrica de razão 2, tendo 
as respectivas malhas as aberturas indicadas no quadro 2.1. Existe um outro conjunto de 
peneiros, a série complementar, cujas aberturas variam segundo uma progressão geométrica 
de razão 1.2 até ao valor de 0,038mm; inclui deste modo peneiros intermédios em relação aos 
da série principal e peneiros de abertura mais pequena (quadro 2.1) 22. A designação do 
peneiro corresponde ao número de aberturas por polegada linear. 

Quando a massa volúmica de todas as partículas é idêntica, a análise granulométrica pode ser 
realizada determinando a massa de material retido em cada peneiro (em vez de volume). Os 
resultados do ensaio são registados e tratados de forma a serem obtidos os seguintes 
elementos: 

- massa retida em cada peneiro; 
- percentagem retida em cada peneiro (corresponde à relação entre a massa retida e a massa 

total da amostra); 
- percentagem total que passa através de cada peneiro (percentagem acumulada); 
- percentagem total que fica retida em cada peneiro (complemento para 100 dos valores 

anteriores). 

 
                                                 
22 Note-se que os valores de malha aqui referidos dizem respeito aos peneiros ASTM; recentemente, foi 
produzida normalização portuguesa que altera as especificações tradicionalmente utilizadas. Os aspectos 
relacionados com os procedimentos de ensaio e as características dos peneiros utilizados no âmbito deste 
trabalho são discutidos em 4.1.4. 
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Quadro 2.1 - Peneiros das séries principal e complementar 

Série 
principal 

Série 
compl. 

Designação 
do peneiro 

Abertura 
[mm] 

*  nº 4 4.750 
*  nº 8 2.360 
*  nº 16 1.180 
*  nº 30 0.600 
 * nº 35 0.500 
 * nº 40 0.425 
 * nº 45 0.355 

*  nº 50 0.300 
 * nº 60 0.250 
 * nº 70 0.212 
 * nº 80 0.180 

*  nº 100 0.150 
 * nº 120 0.125 
 * nº 140 0.106 
 * nº 170 0.090 

*  nº 200 0.075 
 * nº 230 0.063 
 * nº 270 0.053 
 * nº 325 0.045 
 * nº 400 0.038 

 

O quadro 2.2 mostra o tratamento dos resultados de uma análise granulométrica efectuada a 
uma das areias incluídas na parte experimental do presente trabalho. 

Os valores calculados permitem a elaboração de um gráfico que relaciona a dimensão das 
partículas com a percentagem de cada fracção. Este gráfico designa-se curva granulométrica, 
sendo de enorme utilidade para a compreensão da dimensão de uma areia. De facto, torna 
possível uma percepção rápida de dois aspectos importantes: a ordem de grandeza das maior e 
menor dimensões das partículas e a variabilidade entre as diversas fracções. Permite também 
uma comparação muito eficaz entre diversas areias. A figura 2.2 mostra a curva 
granulométrica do exemplo dado. 

A curva granulométrica é construída a partir da marcação dos pontos correspondentes às 
percentagens totais acumuladas que passam em cada peneiro (em ordenadas) e das aberturas 
dos peneiros em abcissas; esses pontos são unidos por segmentos de recta, o que representa 
uma aproximação cujo erro associado não é considerado significativo. Popovics [96] refere 
que este erro pode ser minorado pela aplicação da correcção de Sheppard, utilizada em 
probabilidades e estatística, embora tal não seja comum. O eixo das abcissas assume 
geralmente uma escala logarítmica como forma de facilitar a leitura do gráfico nas zonas 
correspondentes às menores aberturas de malha. 
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Quadro 2.2 - Exemplo de análise granulométrica 

Resíduo Acumulado Peneiro Malha 
[mm] [g] [%] Passado Retido 

4 4.750 0 0.0 100.0 0.0 
8 2.360 0 0.0 100.0 0.0 

16 1.180 211 21.1 78.9 21.1 
30 0.600 310 31.0 47.9 52.1 
35 0.500 111 11.1 36.8 63.2 
40 0.425 65 6.5 30.3 69.7 
45 0.355 40 4.0 26.3 73.7 
50 0.300 24 2.4 23.9 76.1 
60 0.250 24 2.4 21.5 78.5 
70 0.212 22 2.2 19.4 80.6 
80 0.180 28 2.8 16.5 83.5 
100 0.150 27 2.7 13.8 86.2 
120 0.125 43 4.3 9.6 90.4 
140 0.106 23 2.3 7.2 92.8 
170 0.090 26 2.6 4.6 95.4 
200 0.075 19 1.9 2.7 97.3 
230 0.063 15 1.5 1.1 98.9 
270 0.053 6 0.6 0.5 99.5 
325 0.045 3 0.3 0.3 99.7 
400 0.038 2 0.2 0.1 99.9 

Refugo 1 0.1 0.0 - 
Totais 1000.0 100.0 - - 

D23 = 2.36 d24 = 0.09 Ik
25 = 9.2 
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Figura 2.2 - Exemplo de curva granulométrica 

Um outro método de representação gráfica da granulometria consiste no recurso a diagramas 
triangulares [96]. Este processo não permite uma análise tão detalhada como a que é possível 
na curva granulométrica. No entanto, pela sua simplicidade, revela-se de alguma utilidade 
quando a areia possa ser separada em três intervalos de dimensão principais. Cada um dos 

                                                 
23 D representa a máxima dimensão do agregado; este conceito está definido no seguimento deste sub-capítulo. 
24 d representa a mínima dimensão do agregado; este conceito está definido no seguimento deste sub-capítulo. 
25 Ik representa o índice Konow (vd. 2.3.2). 
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lados do triângulo representa o passado acumulado relativo a cada um dos três intervalos de 
dimensão. 

Se a areia do exemplo anterior for separada em três grupos de dimensões definidos como 
parcela de finos (0,038 - 0,063 mm), parcela de areia fina (0,063 - 0,5 mm) e parcela de areia 
grossa (0,5 - 4,75 mm), a sua granulometria é representada pelo ponto P da figura 2.3. 
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Figura 2.3 - Exemplo de diagrama triangular 

Os resultados da análise granulométrica permitem ainda o cálculo de dois parâmetros de uso 
muito frequente: a máxima dimensão e a mínima dimensão da areia. Embora não representem 
a granulometria no seu todo, estes parâmetros dão uma indicação acerca dos valores das 
dimensões extremas das partículas da areia. Com o módulo de finura (vd. 2.3.2), formam o 
conjunto de parâmetros quantificados que tradicionalmente caracterizam uma areia do ponto 
de vista dimensional. 

A máxima dimensão, D, corresponde à "menor abertura da malha do peneiro da série através 
da qual passa uma quantidade de inerte igual ou maior do que 90%" [14-vol. 1]26. A mínima 
dimensão, d, corresponde à " maior abertura da malha do peneiro da série através da qual 
passa uma quantidade de inerte igual ou menor do que 5%" [14-vol. 1]. 

Considera-se, deste modo, que 10% das partículas da areia podem ter uma dimensão superior 
a D, e que 5% podem ter uma dimensão inferior a d. O processo de determinação destes 

                                                 
26 O conceito de máxima dimensão definido é o mais usual para caracterizar a dimensão granulométrica das 
partículas de maior dimensão de um agregado; como se verá, existem outros conceitos com idêntico objectivo, 
embora não sejam utilizados com frequência. 
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parâmetros é ilustrado na figura 2.427. É usual a designação da areia através das suas máxima 
e mínima dimensões, na forma D/d. 
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Figura 2.4 - Determinação das máxima e mínima dimensões 

Note-se que, de acordo com as definições apresentadas, os valores das máxima e mínima 
dimensões não correspondem às abcissas de ordenadas 90% e 5%, respectivamente, mas à 
malha dos peneiros que se situam imediatamente acima e abaixo destas ordenadas. 

Popovics [96] refere que pode ser conveniente a utilização da dimensão relativa, dr, definida 
como a relação entre a mínima e a máxima dimensões ( Dddr /= ). Este parâmetro dá uma 

indicação acerca da amplitude da curva granulométrica. 

O exemplo apresentado na figura 2.4 permite ainda verificar que a máxima dimensão (tal 
como foi definida) pode representar um valor que não tem correspondência prática nas 
partículas da areia. Note-se que, naquele caso, o primeiro peneiro no qual ficou retido material 
(21,1%) foi o de abertura 1,18mm. Assim sendo, o valor do passado acumulado neste peneiro 
é de 78,9%; por esta razão, o valor da máxima dimensão é o que corresponde ao peneiro de 
abertura 2,36mm. No entanto, não ficou retida qualquer quantidade de material neste peneiro, 
pelo que nenhuma partícula tem a dimensão granulométrica de 2,36mm. 

Faury28 (citado em [14-vol. 1]) desenvolveu uma outra definição para a máxima dimensão do 
agregado que permite obviar de forma razoavelmente satisfatória àquele problema: 

( )
2

1
211 r

rdddDF ⋅−+=  (2.3) 

em que, 
DF: máxima dimensão de Faury 
d1: abertura do peneiro no qual fica retida a primeira quantidade de material 
d2: abertura do peneiro seguinte a d1 
r1: percentagem de material retido no peneiro d1 

                                                 
27 Note-se que as escalas dos eixos das ordenadas representados na figura são parcelares de modo a facilitar a 
compreensão do processo ilustrado. 
28 FAURY - Le Béton. 3ª edição. Paris: Ed. Dunod, 1958. 
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r2: percentagem de material que passou pelo peneiro d1 e ficou retido no peneiro d2 

No caso do exemplo anterior, o valor de DF é de 1,58mm. Deve notar-se que, na verdade, não 
é possível saber se existem de facto partículas com esta dimensão. O método de Faury baseia- 
-se no pressuposto de que a tendência de variação da dimensão das partículas se mantém 
acima do primeiro peneiro no qual fica retido material, o que pode não ocorrer. No entanto, 
para casos em que exista uma fracção significativa de partículas de grandes dimensões, a 
máxima dimensão de Faury pode melhor representar o material. 

2.3.2 Caracterização numérica da granulometria 

Encontram-se definidos diversos parâmetros destinados a caracterizar numericamente a 
dimensão das partículas de uma areia. Embora não consigam abranger todos os aspectos 
relacionados com a granulometria, podem revelar-se de grande utilidade, na medida em que 
são expressos por um único valor. Deste modo, permitem comparações directas e 
quantificáveis com as propriedades estruturais e com o comportamento das argamassas. 

Os parâmetros numéricos mais comuns podem ser agrupados nos que fazem uso de conceitos 
estatísticos e nos que forem definidos numa base empírica [96]. O primeiro grupo é 
essencialmente constituído por diversos tipos de média das dimensões das partículas das 
fracções de areia. O seu cálculo requer que seja conhecida a função matemática que define a 
curva granulométrica. Geralmente, esta função apenas está disponível para granulometrias 
teóricas que se destinam a estabelecer limites referenciais para determinados fins específicos; 
nos casos de análises a areias existentes, a definição da função é extremamente complexa. Por 
esta razão, apenas serão abordados os parâmetros que formam o segundo grupo. Por outro 
lado, dos diversos parâmetros empíricos que existem, apenas merecerão referência aqueles 
que podem ser expressos matematicamente29. Nas expressões indicadas a seguir, d representa 
a média dos limites do intervalo entre dois peneiros consecutivos: ( )min5,0 dDd +⋅= , onde D é 

igual à abertura do peneiro superior e dmin é igual à abertura do peneiro inferior. 

A superfície específica de Edwards (1918) é definida por ds /6000= ; o módulo de finura de 
Abrams (1925) é definido por 75,3log32,3 +⋅≈ dm ; o valor de requisito de água de Bolomey 

(1930) é definido por ( ) 3/12/9 de = ; o número de distribuição de Solvey (1949) é definido por 

( )d1000log/1000 3=λ ; finalmente, o coeficiente de rigidez de Leviant (1966) é definido por 

d/19≈ρ para partículas de elevada esfericidade. 

Popovics [96] salienta que o critério principal para a aceitação de determinado parâmetro 
numérico deve estar relacionado com a variabilidade que granulometrias diferentes, mas de 
característica numérica igual, provocam nas propriedades dos materiais (betões e argamassas). 

                                                 
29 A descrição dos diversos parâmetros referidos encontra-se desenvolvida por Popovics [96]. 
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O autor acrescenta que os dados experimentais disponíveis apontam para que seja o módulo 
de finura o mais adequado dos parâmetros acima descritos, pelo que será aqui mais detalhado. 

Coutinho [14-vol. 1] refere uma outra forma de determinar o módulo de finura: o seu valor 
corresponde à "soma das percentagens totais que ficam retidas em cada peneiro, da série 
normal [ASTM], dividida por 100" excluindo o peneiro nº 200. O autor salienta que o módulo 
de finura pode ser interpretado como "a dimensão média ponderada do peneiro do grupo [da 
série principal] no qual é retido o material, sendo os peneiros contados a partir do mais fino". 
Uma areia cujo módulo de finura seja 4,0 tem então uma dimensão média ponderada de 
partículas correspondente ao peneiro nº 16, i.e. 1,18mm. 

O módulo de finura é também muito útil no cálculo relativo à mistura de areias. A soma dos 
módulos de finura das areias que se misturam, ponderada de acordo com a percentagem 
segundo a qual a mistura é feita, é igual ao módulo de finura da mistura. 

Julga-se, no entanto, que o módulo de finura, tal como é habitualmente utilizado para o estudo 
do betão, não constitui um parâmetro adequado no que diz especificamente respeito ao estudo 
da granulometria de areias para argamassas. A sua aplicação, nestes casos, não permite o grau 
de detalhe que se considera adequado30. 

Os parâmetros numéricos até agora definidos não permitem, isoladamente, a caracterização 
global da dimensão das partículas de uma areia. Uma forma de obviar a este problema 
consiste na consideração simultânea de dois ou mais parâmetros, embora seja complexa a 
escolha dos mais pertinentes. Note-se, por exemplo, que dificilmente a conjugação do módulo 
de finura com as máxima e mínima dimensões fornece um conhecimento completo, na 
medida em que estes valores não dão indicações claras no que diz respeito à variabilidade das 
diversas fracções. Um método proposto por Popovics em 1952, destinado à tecnologia do 
betão, compreende a máxima dimensão, o módulo de finura e a superfície específica 
(designado por método D-m-s). O método parte do pressuposto que a máxima dimensão e o 
módulo de finura controlam a fracção grossa do agregado e que a superfície específica 
controla a fracção fina. As bases para este pressuposto são as seguintes [96]: 

- diferentes granulometrias com idênticos valores de D e m podem ser distinguidas pela 
superfície específica no que diz respeito às propriedades do betão resultante; 

- para iguais proporções da mistura, idênticos valores de D, m e s dão origem a iguais 
propriedades do betão (fresco e endurecido) ainda que difiram os detalhes específicos da 
curva granulométrica. 

Segundo o autor, o método D-m-s apresentou resultados experimentais muito satisfatórios. 

No que diz especificamente respeito a argamassas, Konow propôs recentemente (2003) um 
novo índice IK para a caracterização global da dimensão de uma areia [73]. Este índice é 

                                                 
30 Este assunto está desenvolvido em 6.1.6. 
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definido pela expressão: 

( )
( )ab

bc
a

I K −
−

⋅=
1  (2.4) 

em que, 
a: abcissa da curva granulométrica que corresponde à ordenada de 10% 
b: abcissa da curva granulométrica que corresponde à ordenada de 50% 
c: abcissa da curva granulométrica que corresponde à ordenada de 80% 

O índice definido considera as dimensões limite e a dimensão mediana, dando particular 
atenção à percentagem de partículas mais finas (na parcela 1/a). Por outro lado, torna possível 
a consideração da variabilidade das diversas fracções (na parcela (c-b)/(b-a)). 

2.4 Baridade e volume de vazios 

Os aspectos de caracterização de areias já descritos - a forma e a dimensão das partículas - 
influenciam duas outras propriedades que se revestem de grande significado: a baridade e o 
volume de vazios. A baridade Ba é definida como a massa de um volume unitário de areia. 
Distingue-se da massa volúmica na medida em que esta última representa a massa 
correspondente à soma dos volumes das partículas individuais, não considerando portanto os 
espaços de ar entre partículas. A relação entre a baridade e a massa volúmica representa o 
volume de material sólido por volume unitário de areia (S): 

δ
BaS =  (2.5) 

O volume de vazios (Vv) representa a soma dos volumes de todos os espaços de ar entre 
partículas por volume unitário de areia: 

δ
BaSVv −=−= 11  (2.6) 

geralmente é expresso em percentagem do volume total de areia. 

Das expressões apresentadas, facilmente se infere que, para uma mesma areia (com massa 
volúmica constante), a baridade depende do volume de vazios. Ora este parâmetro não é 
constante, na medida em que varia de acordo com o grau de compactação da areia; será 
máximo para a compactação mínima. Por outro lado, a baridade também depende do teor de 
humidade da areia, na medida em que a quantidade de água adsorvida na superfície das 
partículas condiciona o grau de compactação. Por estas razões, um determinado valor de 
baridade de uma areia deve ser referenciado ao grau de compactação e ao teor de humidade. 

Os traços da composição de uma argamassa são geralmente definidos em volume. No entanto, 
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considerando a escala de trabalho própria de um laboratório, a selecção dos componentes por 
volume implicaria uma margem de erro significativa. Por esta razão, a quantidade dos 
materiais deve ser definida em massa, uma vez que é possível dispor-se de balanças de 
precisão. A transferência de volume para massa é efectuada através da baridade. 

O volume de vazios assume particular relevo porque é precisamente neste volume que se 
alojará o ligante e se formará a estrutura porosa de uma argamassa endurecida. 
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3 Relação entre estrutura porosa, componentes e comportamento 
de argamassas 

3.1 Considerações prévias 

Como foi já referido, os diversos componentes que fazem parte da constituição de uma 
argamassa preparada em laboratório, em conjunto com o traço utilizado e o processo de cura, 
determinam o tipo de estrutura porosa que se desenvolve no processo de endurecimento31. 
Note-se que os procedimentos laboratoriais referentes à amassadura, moldagem e 
compactação também condicionam as propriedades estruturais dos materiais [57]. 

A estrutura porosa resultante pode ser caracterizada por duas propriedades principais: a 
porosidade aberta e a porometria. Por sua vez, estas propriedades estruturais condicionam o 
comportamento do material endurecido em relação às diferentes acções a que pode estar 
sujeito. Podem destacar-se, pelo seu significado, o comportamento mecânico, o 
comportamento à absorção de água por capilaridade, o comportamento à difusão do vapor de 
água e o comportamento à acção de sais solúveis. 

Deve referir-se que, enquanto o comportamento relativo ao transporte de fluidos é 
essencialmente o resultado das características morfológicas da estrutura porosa [38], o 
comportamento mecânico depende ainda de dois outros aspectos: por um lado, da natureza 
mineralógica dos compostos que resultam do endurecimento da pasta de ligante e, por outro, 
da natureza mineralógica e da forma das partículas do agregado [109]. O primeiro aspecto é 
do conhecimento geral; de facto, é sabido que, por exemplo, uma argamassa com cal aérea 
tem valores de resistência mecânica consideravelmente inferiores aos de uma argamassa com 
cimento. A ordem de grandeza da discrepância que geralmente se observa não pode apenas 
ser justificada por eventuais diferenças na porosidade ou na dimensão e forma dos poros. 
Quanto ao segundo aspecto, Coutinho [14-vol. 1] refere que a tensão de rotura do inerte é 
parte importante da resistência mecânica do betão. Por outro lado, esta depende também da 
resistência da ligação pasta de ligante-agregado que, por sua vez, é função da rugosidade 
superficial e da natureza química e mineralógica das partículas de agregado. Parece todavia 
razoável assumir que as propriedades do agregado tenham maior influência no betão do que 
em argamassas devido à dimensão das partículas. Por outro lado, os tipos de areia mais 
comuns incorporadas em argamassas não divergem significativamente quanto à sua 
composição química e mineralógica. 

Pelas razões mencionadas, este trabalho não considera a natureza mineralógica das areias 

                                                 
31 Reforça-se a noção de que em argamassas aplicadas não pode ser desprezada a influência do tipo de suporte e 
do processo de aplicação. 
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como factor condicionante no comportamento mecânico das argamassas; serão apenas 
consideradas as propriedades da estrutura porosa, no contexto de cada tipo de ligante. Por 
outro lado, como refere Henriques [54], as resistências mecânicas não constituem o grupo de 
factores mais condicionante no comportamento das argamassas. 

No âmbito dos comentários anteriores, a forma mais adequada de descrever a relação entre 
estrutura porosa, componentes e comportamento de argamassas deve, antes de mais, 
considerar a influência dos componentes e da cura nessa estrutura para, posteriormente, 
abranger a influência da estrutura porosa no comportamento das argamassas. A influência do 
traço pode ser incluída no estudo acerca dos componentes, na medida em que a variação 
destes últimos assume maior significado do que a variação da sua quantidade relativa. 

No entanto, são poucos os estudos vocacionados para argamassas que incluem uma descrição 
detalhada da estrutura porosa. A maioria dos trabalhos publicados considera um processo 
distinto, apresentando a relação entre componentes e comportamento; embora seja frequente a 
consideração da porosidade aberta, apenas alguns daqueles trabalhos incluem dados relativos 
à porometria. Por outro lado, existem diversos estudos acerca da estrutura porosa de betões e 
pastas de cimento. Refira-se ainda que a influência do tipo de areia não está muito 
desenvolvida, ao contrário do que ocorre com os ligantes. 

Este capítulo faz uma análise integrada da bibliografia existente, seguindo aquela sequência 
que parece mais adequada: componentes e cura → estrutura porosa, estrutura porosa → 
comportamento das argamassas. Quanto aos componentes, não são considerados adições e 
adjuvantes, uma vez que este tipo de materiais não fez parte das composições preparadas para 
ensaio. Quanto ao comportamento das argamassas, não se aborda a acção de sais solúveis 
porque, na parte experimental deste trabalho, não foram realizados ensaios desta natureza; 
serão assim analisados separadamente os comportamentos mecânico, à absorção capilar e à 
difusão do vapor de água. Será também abordada, sucintamente, a forma como o traço e a 
cura condicionam a estrutura porosa. 

3.2 Influência dos componentes na estrutura porosa 

A análise da influência dos componentes na estrutura porosa pode considerar separadamente 
as areias e os ligantes. Embora existam inevitavelmente aspectos que dependem da 
combinação dos dois tipos de componentes, os dados disponíveis parecem apontar para que a 
forma como a areia condiciona globalmente as propriedades estruturais de uma argamassa não 
depende do tipo de ligante. De facto, as diferenças entre porosidade aberta e porometria de 
duas argamassas com a mesma areia e o mesmo traço mas ligante diverso, parecem resultar 
maioritariamente da variação do ligante. No que diz respeito aos ligantes, é possível 
estabelecer uma distinção entre ligantes aéreos e ligantes hidráulicos. 
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3.2.1 Areias 

As areias condicionam a estrutura porosa sobretudo pela forma e pela dimensão das suas 
partículas. Estes dois aspectos determinam o grau de compactação e, portanto, o volume de 
vazios disponível para o alojamento do ligante e da água no material fresco e da pasta de 
ligante resultante no material endurecido. Areias mais grossas, com menor volume de vazios, 
dão origem a argamassas com menor volume de pasta de ligante. 

A formação dos poros resulta essencialmente do excesso de água em relação à necessária para 
o processo de endurecimento; ao evaporar-se, permanecem os espaços por ela previamente 
ocupados. Nos momentos iniciais do material fresco, durante o assentamento dos sólidos, 
verifica-se existir a tendência para uma lacuna de partículas de ligante na zona envolvente das 
partículas de areia; esta lacuna conduz necessariamente a maiores concentrações de água 
junto dos agregados [36]. Coutinho e Gonçalves [15] acrescentam que a concentração de água 
se verifica sobretudo na superfície inferior das partículas de areia. Estes comentários 
justificam a opinião generalizada segundo a qual a zona de interface tem maior porosidade 
que a zona de matriz. Por outro lado, e como já referido (vd. 1.1.2), é também aceite que, na 
ausência de componentes especiais como adjuvantes, os poros de maiores dimensões são os 
que se formam na zona de ligação entre a pasta de ligante e as partículas da areia (a 
porosidade de interface) e os poros de menores dimensões, os que resultam do endurecimento 
do ligante (porosidade de matriz). A explicação para esta ideia, essencialmente baseada no 
estudo de materiais cimentícios, reside no progressivo crescimento dos cristais resultantes da 
hidratação do cimento que, deste modo, vão preenchendo os espaços de ar da porosidade de 
matriz [14-vol. 1, 15, 36, 48]. A menor quantidade de ligante junto das partículas de areia 
implica uma menor ocupação de espaço por aquela via na zona de interface. 

A dimensão das partículas de areia tem ainda uma influência importante no binómio 
quantidade/dimensão dos poros. É sabido que areias mais finas têm maior superfície 
específica e maior volume de vazios do que areias mais grossas. No entanto, a superfície de 
cada partícula é menor em areias mais finas do que em areias mais grossas. Deste modo, 
assumindo por agora a eventualidade de a dimensão dos poros de interface não depender da 
dimensão das partículas, pode então afirmar-se que, com areias mais finas, existe menor 
quantidade de poros de interface junto a cada partícula de areia. Por outro lado, como areias 
mais finas têm globalmente maior superfície específica, e no quadro da mesma assunção, 
pode ainda concluir-se que a quantidade total de poros de interface é maior nas argamassas 
com areias mais finas. De facto, uma superfície específica maior implica mais ligações entre a 
pasta de ligante e as partículas da areia. Pode aliás confirmar-se esta ideia através de uma 
observação comum no fabrico de argamassas: quanto mais fina for a areia, maior é a 
quantidade de água de amassadura necessária, o que se deve à superfície específica acrescida. 
Significa isto que, se a quantidade de água é superior, então o excesso de água face à 
necessária para o endurecimento (i.e. a água evaporável) é acrescido com areias mais finas. 
Consequentemente, existem mais poros. 
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Analise-se no entanto a assunção anterior: considerando que os poros de interface resultam 
essencialmente da evaporação de água concentrada junto às partículas de areia, parece 
razoável presumir que estes poros terão maiores dimensões em argamassas com areias mais 
grossas, na medida em que a maiores dimensões das partículas corresponderão maiores 
volumes individuais de água concentrada. Parece pois razoável a dedução de que o aumento 
da superfíce específica global da areia (o conjunto de partículas) faz aumentar a quantidade de 
poros de interface e de que o aumento da superfície específica individual (de cada partícula) 
faz aumentar a dimensão do mesmo tipo de poros. Assim sendo, uma argamassa com areia 
mais grossa terá poros de interface de maiores dimensões mas em menor quantidade. 

Note-se ainda que, pelo facto de apresentarem menor volume de vazios, areias mais grossas 
dão origem a argamassas com menor volume de pasta de ligante. Deste modo, com este tipo 
de areia, existe menor quantidade de poros de matriz. Um outro aspecto importante para esta 
discussão prende-se com uma observação apontada por Diamond [36] segundo a qual a 
estrutura porosa de matriz de um determinado betão não difere significativamente da estrutura 
porosa de uma pasta do cimento utilizado no betão. Significa isto que a presença de areia não 
parece influenciar as propriedades estruturais da pasta de cimento32. Será pois a relação entre 
a dimensão acrescida dos poros de interface em argamassas com areias mais grossas e a sua 
menor quantidade que parece condicionar o valor da porosidade aberta. 

Na avaliação preliminar incluída no presente trabalho, foi estudada a influência de seis 
granulometrias de areia no comportamento de argamassas com cal aérea, cal hidráulica, 
cimento branco e bastarda com cal aérea e cimento Portland. Foi verificada uma tendência 
generalizada, independente do tipo de ligante, que indica que areias mais grossas dão origem 
a menores valores de porosidade aberta. Parece assim poder concluir-se que, para o valor da 
porosidade aberta, a quantidade de poros de interface acrescida com areias mais finas assume 
maior significado do que a maior dimensão destes poros com areias mais grossas. 

A menor quantidade de poros em argamassas com areias mais grossas poderá ainda justificar 
um outro fenómeno que se observa sistematicamente: a retracção de secagem das argamassas 
é menor neste caso. 

Refira-se ainda que, se por um lado a estrutura porosa de matriz não difere significativamente 
e, por outro, areias mais grossas dão origem a poros de maiores dimensões e a menor volume 
de matriz, o aumento da maior dimensão das partículas de areia provoca uma variabilidade 
crescente da porometria. Por outras palavras, a influência da porosidade de matriz de uma 
argamassa com areia grossa será menos significativa do que a de uma argamassa com areia 

                                                 
32 É do conhecimento geral que a introdução de areia na mistura de uma argamassa destina-se, antes de mais, a 
reduzir a retracção de secagem de uma pasta de ligante. Deste modo, uma argamassa retrai menos do que uma 
pasta de ligante. Este facto não impede todavia que a estrutura porosa do volume de pasta endurecida de uma 
argamassa possa ser semelhante à estrutura porosa de uma pasta isolada. Note-se que o efeito da areia é reduzir a 
retracção do volume global de material (argamassa), embora os diversos volumes de pasta de ligante existentes 
entre as partículas de areia possam retrair por si de forma similar ao que ocorre num volume de pasta sem areia. 
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mais fina. A análise dos resultados apresentados por Lanas et al. [76], para argamassas com 
cal hidráulica natural, confirmam esta ideia: pode verificar-se que, à medida que aumenta a 
finura da areia, diminui a dispersão relativa aos valores de diâmetro dos poros. 

No que diz especificamente respeito à maior porosidade das zonas de interface, devem ainda 
abordar-se dois trabalhos recentes de Diamond e Huang [37, 2001] e Diamond [36, 2004]. 
Nesta segunda publicação, o autor elaborou uma síntese qualitativa sobre a caracterização da 
estrutura porosa de pastas de cimento e betões com base em observações de imagens 
microscópicas. É pertinente transcrever a seguinte afirmação33: "a motivação para a 
compilação da informação apresentada neste artigo advém da convicção de que a estrutura 
interna de pastas de cimento hidratadas e de betões é deficientemente compreendida pela 
maioria dos engenheiros e técnicos de betão e até por muitos investigadores". De acordo com 
as suas observações, Diamond e Huang notam que uma parte importante da zona de ligação 
entre a pasta de cimento e as partículas de agregado é preenchida por uma camada de 
hidróxido de cálcio de porosidade praticamente nula. Afirmam ainda que, onde não se verifica 
o depósito de hidróxido de cálcio, a porosidade da zona de interface parece similar à da matriz 
de pasta de cimento hidratada, o que ocorre devido ao crescimento dos cristais de silicato de 
cálcio hidratado. Concluem portanto que não parece confirmar-se, globalmente, que a zona de 
interface tenha maior porosidade que a zona de matriz. No entanto, Diamond deixa bem 
explícito que esta sua opinião é controversa, referindo aliás uma publicação de Scrivener que 
apresenta uma ideia distinta. De facto, este último trabalho [101] mantém a ideia da 
especificidade da zona de interface, referindo no entanto que a sua microestrutura é de difícil 
parametrização por apresentar uma variabilidade apreciável. A presença de depósitos de 
hidróxido de cálcio é também referida, mas alternando entre zonas de grande concentração e 
zonas de concentração praticamente nula. Apesar das dificuldades de caracterização, 
Scrivener refere que observações e medições efectuadas numa grande quantidade de imagens 
permitem afirmar que a zona de interface pode ter uma espessura da ordem dos 15 µm a 20 
µm, comparável à dimensão média dos grãos de cimento. O autor reforça ainda a ideia de que 
esta zona de interface não constitui uma região separada mas sim uma zona de transição 
gradual entre a superfície da partícula de agregado e a matriz da pasta de cimento34. O valor 
de 20 µm é também referido por Garboczi [48] como o que parece mais verosímil para 
argamassas com cimento Portland, nomeadamente no que diz respeito à contribuição das 
características da zona de interface para os fenómenos de transporte (difusividade e 
permeabilidade). 

Merece finalmente referência o estudo de Konow [73], no qual foram analisadas diversas 
argamassas com cal aérea com variações na granulometria da areia. Embora não sejam 
explícitos os dados referentes à porosidade aberta e à porometria, são apresentadas imagens 

                                                 
33 Tradução livre do original. 
34 A designação de interfacial transition zone (ITZ), mencionada no cap. 1.1.1, advém precisamente desta 
característica. 
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de micrografia óptica de quatro composições. As areias que lhes correspondem podem ser 
classificadas da seguinte forma: (a) uma areia notoriamente mais grossa, com poucas 
partículas finas, (b) uma areia intermédia, (c) uma areia semelhante à anterior mas com a 
incorporação de fíler calcário e (d) uma areia que resulta da mistura de areia calcária britada e 
fíler calcário, sendo a mais fina de todas. A observação das imagens permite retirar algumas 
conclusões: 

- os poros de matriz têm uma dimensão significativamente superior aos poros de interface; 
- existem sistematicamente dois tipos de poros de matriz: uns com forma aproximadamente 

circular, de maiores dimensões, e outros do tipo poro-fissura, bastante alongados, de 
abertura consideravelmente inferior à maior dimensão dos primeiros; 

- os poros circulares apresentam uma dimensão decrescente na seguinte ordem de 
granulometria das areias: a, c, b, d; 

- os poros-fissura apresentam uma dimensão decrescente na seguinte ordem de 
granulometria das areias: a, b, c, d; 

Embora a escala das imagens não permita uma análise detalhada da porosidade de interface, 
parece existir com frequência uma zona estreita muito porosa envolvendo as partículas de 
areia. 

Note-se que as conclusões acima referidas parecem entrar em contradição com a ideia 
segundo a qual os poros de interface apresentam globalmente maiores dimensões que os poros 
de matriz. Cabe portanto aqui uma referência ao facto de o conhecimento geral existente sobre 
esta matéria ser essencialmente baseado em materiais cimentícios. Existem alguns indícios, 
cujo significado não foi ainda completamente explorado, que parecem apontar para que a 
estrutura porosa de materiais com base em cal aérea assuma características distintas. Este 
assunto será mais detalhado no próximo sub-capítulo, acerca da influência dos ligantes na 
estrutura porosa. 

3.2.2 Ligantes 

A influência do tipo de ligante na estrutura porosa de uma argamassa torna-se essencialmente 
pertinente tendo em consideração as diferenças existentes no processo de endurecimento de 
pastas de ligantes minerais aéreos e hidráulicos35. 

Como já referido, o conhecimento existente está significativamente mais desenvolvido para os 
ligantes do que para as areias. Existem inúmeros trabalhos publicados que relacionam 
variações de ligante com o comportamento das argamassas, nos quais podem ser recolhidos 
alguns dados relativos à estrutura porosa. Recentemente, Rodrigues realizou um estudo muito 
detalhado em que considerou ligantes aéreos, hidráulicos e mistos [98], apresentando também 
                                                 
35 Não são considerados neste trabalho os ligantes de natureza orgânica (como os hidrocarbonetos e as resinas 
sintéticas [98]) por não serem correntemente utilizados em argamassas. 
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uma vasta recolha de informação bibliográfica. 

No que diz respeito ao tipo de ligante, as propriedades e o comportamento das argamassas 
podem ser definidos pelos dois limites correspondentes ao uso da cal aérea, por um lado e do 
cimento, por outro. Com características intermédias, existem as argamassas com cal aérea e 
componentes pozolânicos, cal hidráulica e bastardas com ligantes mistos (resultado da mistura 
de ligantes aéreos e hidráulicos) [98]. 

O endurecimento de uma pasta de cal aérea dá-se por carbonatação do hidróxido de cálcio, 
através da reacção com o dióxido de carbono disponível na atmosfera. A reacção dá origem à 
formação de carbonato de cálcio, vapor de água e calor [14-vol. 1, 98]. 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O + calor (3.1) 

A formação dos poros de uma pasta de cal resulta pois da evaporação da água utilizada na 
amassadura e da deposição progressiva dos cristais de carbonato de cálcio. 

No caso dos ligantes hidráulicos, e para além da evaporação da água, é a reacção de 
hidratação dos componentes anidros que determina a estrutura porosa de matriz. Como é 
sabido, os principais componentes anidros do cimento são [14-vol. 1]: o silicato tricálcico, o 
silicato bicálcico, o aluminato tricálcico e o aluminoferrato tetracálcico. Simplificadamente, 
nos cimentos, a reacção é dominada pela hidratação do silicato tricálcico, dando origem a 
hidróxido de cálcio e a silicato de cálcio hidratado. Enquanto que o hidróxido de cálcio se 
precipita nos poros preenchidos por água que se encontram entre os grãos de cimento, os 
cristais de silicato de cálcio hidratado depositam-se na superfície destes grãos [101]. Estes 
dois compostos também se formam na sequência da hidratação do silicato bicálcico. Por sua 
vez, a hidratação do aluminato tricálcico dá origem a aluminato tetracálcico hidratado e a do 
aluminoferrato tetracálcico, a aluminato tricálcico e a ferrato monocálcico; este último, 
reagindo com o hidróxido de cálcio, origina ferrato tricálcico [14-vol. 1]. Vão-se deste modo 
formando cristais que se unem, constituindo a massa sólida da matriz. Nas cais hidráulicas, a 
fase predominante é o silicato bi-cálcico, embora exista alguma quantidade de silicato tri- 
-cálcico. 

As pastas de ligante misto endurecem de acordo com um processo combinado de 
carbonatação do hidróxido de cálcio e de hidratação das fases hidráulicas anidras [98]. 

Pode pois verificar-se, como é aliás do conhecimento geral, uma enorme diferença entre os 
ligantes aéreos e os hidráulicos. Enquanto que nos primeiros a água de amassadura não 
assume qualquer papel no processo de endurecimento, nos segundos, parte da água é 
consumida nas reacções que dão origem ao endurecimento. 

Por outro lado, a cal aérea tem maior superfície específica do que o cimento corrente [98], o 
que provoca a necessidade de maior quantidade de água de amassadura. Este facto, associado 
à observação anterior, justifica a maior retracção de secagem que se verifica numa pasta de 



3. Relação entre estrutura porosa, componentes e comportamento de argamassas 

54 

cal quando comparada com uma pasta de cimento. Efectivamente, não só a cal aérea exige 
maior quantidade de água, como toda a água utilizada vai evaporar, dando lugar a volume 
poroso. Nos cimentos e ligantes hidráulicos em geral, a quantidade de água evaporada é 
inferior à quantidade utilizada, sendo esta à partida menor do que a necessária para a cal 
aérea. Esta diferença de retracção verifica-se apesar de, como é sabido, o volume dos 
componentes hidratados do cimento ser menor do que o volume conjunto dos componentes 
anidros e da água. 

Os comentários anteriores justificam ainda a observação de Coutinho e Gonçalves de que a 
cal aérea dá origem a poros de maiores dimensões do que o cimento [15] ou a de Peroni et al. 
de que as argamassas com cal aérea apresentam uma boa proporção de poros de grandes 
dimensões [95]. Também Balksten e Magnusson [9] afirmam que as argamassas hidráulicas 
apresentam maior quantidade de poros pequenos do que as argamassas com cal aérea. 

A relação entre a superfície específica dos componentes e a retracção é também naturalmente 
válida para as areias. Pelas razões agora referidas, uma argamassa com areia mais fina retrai 
mais do que uma argamassa com areia mais grossa, independentemente do tipo de ligante. 

 

Quanto à influência do tipo genérico de ligante na porosidade aberta das argamassas, a análise 
do trabalho de Rodrigues [98], considerando argamassas com a mesma areia, idêntico traço 
volumétrico (1:3) e igual processo de cura, confirma a tendência expectável. As argamassas 
com cal aérea hidratada (quer em pó, quer em pasta) apresentam valores que variam entre 
34 % e 39 %, enquanto que uma argamassa com cal hidráulica apresenta um valor de 28 %. 
As argamassas com ligante misto têm porosidades abertas intermédias, variando entre 31 % e 
33 %. 

Mais concretamente em relação a argamassas mistas, Rodrigues apresenta dados de três 
argamassas com cal aérea hidratada em pó e cimento Portland corrente, com traços 
volumétricos 1:1:6, 1:2:9 e 1:3:12. Como se pode observar, apenas estão em causa diferentes 
dosagens relativas de ligante, na medida em que o traço global ligante: areia é 1:3 nos três 
casos. Os valores de porosidade aberta reportados são, respectivamente, 31 %, 31 % e 33 %. 
Conclui-se, portanto, que parece existir uma ligeira tendência para que a porosidade aberta 
aumente à medida que diminui o teor em cimento. 

Igual tendência foi também reportada por Peroni et al. [95] e Mosquera et al. [88]. Este último 
estudo analisou a estrutura porosa de argamassas com cal aérea em pasta, mistas com a 
mesma cal e teor de cimento Portland progressivamente maior e ainda com cal hidráulica. O 
traço volumétrico global ligante:areia é de 1:3 em todas as argamassas, sendo também iguais a 
areia e o processo de cura. Os valores de porosidade aberta variam entre 27 % para a 
argamassa com cal aérea e 20 % para a argamassa bastarda com maior teor de cimento (1:1:6, 
cimento:cal aérea:areia). Os valores intermédios correspondem, por ordem decrescente, às 
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argamassas com traços 1:8:27 (26 %) e 1:2:9 (23 %) e à argamassa com cal hidráulica (22 %). 

No que diz respeito à porometria, estes últimos autores referem resultados que importa 
analisar detalhadamente. Antes de mais, a dimensão dos poros é maior na argamassa com cal 
aérea, diminuindo com o aumento do teor em cimento. Os poros da argamassa com cal 
hidráulica têm uma dimensão intermédia, sendo mais pequenos que os da argamassa com cal 
aérea e os da argamassa bastarda 1:8:27, e maiores que os das restantes bastardas. Por outro 
lado, a argamassa com cal aérea e a bastarda com menor teor em cimento apresentam uma 
distribuição da dimensão de poros bimodal. Esta característica é representada graficamente 
por dois eventos de grande amplitude. A representação relativa às restantes argamassas apenas 
tem um evento significativo. Quanto à dimensão a que correspondem estes eventos, podem 
também observar-se interessantes aspectos. Nas argamassas ditas bimodais, o primeiro evento 
ocorre aproximadamente, segundo os autores, para um diâmetro de 30 µm e de 10 µm, 
respectivamente nas argamassas com cal aérea e bastarda com menor teor em cimento. Este 
primeiro evento corresponde a 52 % da porosidade, no primeiro caso, e a 67 %, no segundo. 
Curiosamente, o segundo evento corresponde a um diâmetro de cerca de 0,30 µm para todas 
as argamassas com cal aérea e a um diâmetro ligeiramente superior para a argamassa com cal 
hidráulica. Deve ainda referir-se que o intervalo de dimensões de poros é reduzido nas duas 
argamassas bastardas com maior teor em cimento, tendo como valores limite 0,33 µm e 
0,02 µm. O intervalo correspondente à argamassa com cal hidráulica é mais lato, variando 
entre 1,50 µm e 0,05 µm. 

A característica bimodal da distribuição da dimensão dos poros de argamassas com cal aérea é 
também apresentada por Lanas e Alvarez [77], Magalhães et al. [81] e Peroni et al. [95]. No 
caso de argamassas com ligantes hidráulicos, e no universo das publicações consultadas no 
âmbito do presente trabalho, são apresentadas representações unimodais por Diamond [32], 
Feldman [45], Guerrero et al. [52], Lanas et al. [76], Lange et al. [79], Magalhães et al. [81], 
Mosquera et al. [89], Peroni et al. [95], Ramachandran e Beaudoin (editores, [3]), Reinhardt e 
Gaber [97], Suryavanshi et al. [108], Willis et al. [116] e Ye et al. [117]. 

Mosquera et al. apontam como justificação possível para os resultados observados a 
eventualidade de o cimento preencher os poros de maiores dimensões detectados nas 
argamassas com cal aérea. Esta observação parece pressupor que a maior dimensão dos poros 
de argamassas com cal aérea se deve à forma como se vão depositando os cristais de 
carbonato de cálcio; assim se justificaria o comentário dos autores que deste modo parecem 
assumir que a progressiva hidratação dos grãos de cimento de argamassas mistas ocupa 
aqueles espaços vazios. No entanto, a análise das imagens de micrografia electrónica 
apresentadas no mesmo trabalho permite uma outra dedução. As imagens estão reproduzidas 
na figura 3.1, de forma a facilitar a compreensão dos comentários que se seguem. 
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Figura 3.1 - Imagens SEM apresentadas por Mosquera et al. [88] 

a - cal aérea; b - mista 1:0,13:3,38; c - mista 1:0,5:4,5; d - mista 1:1:6; 
e - cal hidráulica (a escala representa 1,0 mm) 

Diamond [36] refere que, em pastas de cimento, os poros que resultam da evaporação do 
excesso de água apresentam uma forma irregular e estão geralmente interligados. Refere 
também a presença frequente de uma pequena quantidade de poros esféricos de dimensão 
muito superior à dimensão dos outros poros. Num outro trabalho [30], o mesmo autor reporta 
ainda um outro tipo de poros na matriz de uma pasta de cimento: os que resultam de um 
mecanismo particular de hidratação dos grãos de cimento. Este mecanismo, que se designa 
por hollow shell hydration36 ou Hadley grain hydration37, é caracterizado por um processo de 
formação de uma casca de cristais de silicato de cálcio hidratado à volta do núcleo da 
partícula de cimento anidra. Na fase de hidratação inicial, existe um anel oco com cerca de 1 a 
2 µm entre esta casca e o núcleo. A progressão da hidratação origina um aumento da 

                                                 
36 Hidratação do tipo casca oca (tradução livre). 
37 Este mecanismo de hidratação, ainda controverso, foi pela primeira vez reportado por David Hadley na 
sequência de uma investigação realizada em 1972. 
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espessura da casca e o desaparecimento do núcleo anidro deixando, no seu lugar, um espaço 
vazio. Os poros resultantes apresentam uma forma razoavelmente regular, do tipo oval ou 
triangular, assumindo uma dimensão da ordem de grandeza da que se detecta nos poros que 
resultam da evaporação da água em excesso. Estes poros representam pois espaços cuja 
origem está no interior - e não entre - alguns grãos de cimento. A porosidade de matriz de 
pastas de cimento é então constituída por quatro tipos de poros: os que se encontram entre 
cristais de cimento hidratado, os de forma irregular que resultam da evaporação da água, os de 
forma regular que resultam daquele mecanismo particular de hidratação e os esféricos de 
grande dimensão. Julga-se que a formação destes últimos poderá estar relacionada com uma 
observação de Coutinho e Gonçalves que referem que o "ar emulsionado com os 
componentes, durante a amassadura, fica retido no interior durante as operações de 
compactação (...), ocupando volumes que (...) podem ir de 10 a 50 litros por metro cúbico (1 a 
5% do volume do betão) ou mesmo mais, como no caso das argamassas" [15]. Este fenómeno 
pode justificar a forma esférica daqueles poros, na medida em que o ar permanece no seu 
interior quando a pasta já não é deformável. 

A fraca deformabilidade da pasta após o início do processo de endurecimento pode também 
justificar a forma irregular dos poros que resultam da evaporação do excesso de água. De 
facto Coutinho e Gonçalves [15] referem que, à retracção provocada pela evaporação da água 
opõem-se as ligações sólidas entre os cristais já desenvolvidos. Deste modo, geram-se 
"tensões de tracção que por insuficiente relaxação podem exceder a resistência, conduzindo 
ao aparecimento de fissuras (...)". Estes poros de forma dita irregular apresentam, de facto, 
uma forma do tipo fissura, estando portanto de acordo com o fenómeno da retracção. 

Voltando agora à análise das imagens apresentadas por Mosquera et al., note-se que em todas 
as argamassas existem poros de forma aproximadamente circular, embora de dimensão 
variável. Note-se também que os poros do tipo fissura não são detectáveis, a esta escala, nas 
argamassas c, d e e, i.e., nas argamassas com maior teor em cimento e na argamassa com cal 
hidráulica. No entanto, na argamassa com cal aérea e na argamassa mista de menor teor em 
cimento, são claramente visíveis espaços vazios com forma do tipo fissura, embora de 
dimensão consideravelmente menor no segundo caso. Esta observação leva portanto a crer 
que a retracção acrescida das argamassas com cal aérea, ou com predominância de cal aérea, é 
responsável pela formação de uma quantidade apreciável de poros-fissura de grandes 
dimensões que podem justificar a característica bimodal da distribuição porométrica reportada 
pelos autores. 

Como já referido, todas as argamassas analisadas naquele estudo apresentam uma dimensão 
de poros característica de cerca de 0,30 µm que, por sua vez, constitui o único evento 
significativo das representações gráficas das argamassas mais hidráulicas. Este facto leva a 
crer que, para além dos grandes poros-fissura, as argamassas com cal aérea e as mistas menos 
hidráulicas têm poros semelhantes aos das argamassas mais hidráulicas. Serão portanto 
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aqueles grandes poros de matriz que mais contribuem para o aumento da porosidade aberta 
típico das argamassas com ligantes aéreos. 

A análise das curvas de distribuição da dimensão dos poros de argamassas com cal aérea 
apresentadas por Lanas e Alvarez [77] parece poder confirmar a hipótese acima avançada. 
São apresentadas as porometrias de seis argamassas a que correspondem três traços e dois 
tipos de areia. As argamassas com maior teor em cal apresentam valores mais elevados de 
porosidade aberta e, aparentemente, um valor característico de diâmetro de poros mais 
pequeno. No entanto, à argamassa com maior teor em cal, corresponde um acréscimo 
significativamente superior de intrusão a partir do diâmetro limiar (vd. 1.2.1). Ora, este facto 
pode eventualmente indicar que um determinado grupo de poros de maiores dimensões 
apenas foi introduzido quando o mercúrio pôde penetrar nos poros com diâmetro igual ao 
valor limiar. Este grupo de poros de maiores dimensões pode corresponder a poros resultantes 
da retracção, que é superior em argamassas com maior teor em ligante. 

Existem ainda indicações segundo as quais a formação dos poros-fissura resultantes da 
retracção pode depender do traço. Hughes et al. [59] apresentam uma imagem de micrografia 
electrónica relativa a uma argamassa antiga com cal aérea que, de acordo com os autores, tem 
um baixo teor em cal. Como pode ser observado e é referido na legenda da figura, existem 
poros de grandes dimensões que não são do tipo fissura. Este facto parece aliás de dedução 
simples, na medida em que menos quantidade de cal dará origem a retracções menos 
significativas. 

Os comentários anteriores permitem o estabelecimento de uma distinção clara e determinante 
entre as propriedades da estrutura porosa de matriz de argamassas com ligantes aéreos e com 
ligantes hidráulicos. As características observadas nas imagens relativas a argamassas com cal 
apresentadas por Konow [73] (vd. 3.2.1) podem agora ser justificadas por esta distinção. 

Refira-se ainda que a microestrutura de pastas de ligantes endurecidos pode variar de acordo 
com diversos aspectos. Em relação aos cimentos, Diamond [36] refere o tipo e a finura do 
cimento, a relação água-cimento, o eventual recurso a adições e adjuvantes, variações no 
processo de amassadura, diferenças nas temperaturas de cura inicial e variações nas condições 
de hidratação. No entanto, como o autor também refere, a maior parte das pastas de cimento 
apresenta características comuns, pelo que a sua generalização não implica uma perda de 
informação significativa, sobretudo no contexto do tema do presente trabalho. No que diz 
respeito a argamassas com cal aérea, Hughes et al. [59] mencionam como factores 
condicionantes do processo de carbonatação a temperatura, a humidade, a porosidade, a 
permeabilidade e a concentração em dióxido de carbono. Note-se que, se por um lado a 
porosidade do material varia no decorrer da carbonatação, por outro também influencia o 
próprio processo de carbonatação na medida em que altera as condições de acesso do dióxido 
de carbono. 

O caso do cimento merece ainda uma nota importante. No mesmo trabalho [36], Diamond 
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reporta ainda a existência de alguma heterogeneidade na estrutura porosa de pastas de cimento 
de betões. O autor faz notar, ilustrando com imagens de micrografia electrónica, que 
coexistem zonas densas de baixa porosidade com zonas de porosidade bastante mais elevada. 
Segundo o autor, não parece existir um padrão para a delimitação dos dois tipos de zonas, 
podendo ocorrer na proximidade das partículas dos agregados ou no interior do volume da 
matriz, por vezes com uma linha de fronteira muito nítida. O mesmo tipo de fenómeno foi 
também observado por Diamond em argamassas com cimento [33]. 

No que diz especificamente respeito aos poros que se formam entre os cristais de ligante 
endurecido, não se julga pertinente uma descrição detalhada; efectivamente, e como já 
referido (vd. 1.1.2), a sua dimensão, "(...) da ordem do nanómetro (...)" [15], implica que não 
contribuam significativamente para os diversos fenómenos de transporte pertinentes para o 
comportamento das argamassas em condições de aplicação comuns38. 

3.2.3 Traço 

A influência dos componentes na estrutura porosa de argamassas foi até agora analisada 
separadamente para o caso das areias e o dos ligantes. Importa agora considerar até que ponto 
as variações da dosagem relativa entre areias e ligantes desempenham um papel significativo. 
São poucos os trabalhos disponíveis que permitem esta análise. A investigação recente de 
Rodrigues [98] fornece indicações que permitem uma tentativa de compreensão deste aspecto. 
São aqui apenas mencionados os dados referentes a diversos traços ligante:areia, uma vez que 
os relativos a variações no traço ligante:ligante em argamassas mistas foram já abordados no 
sub-capítulo anterior. 

A autora apresenta resultados de argamassas com cal aérea (hidratada em pó ou em pasta de 
quatro origens distintas) com os traços volumétricos 1:2 e 1:3. Podem assim comparar-se, 
quanto a este aspecto, os valores de porosidade aberta de cinco pares de argamassas, 
verificando-se que a variação do traço não implica variações significativas de porosidade 
aberta; de facto, este parâmetro assume o mesmo valor em três dos pares de argamassas (com 
cal em pó - 34 %, com pasta de cal em pó - 35 % e com pasta resultante da extinção de cal 
viva em pedra com oito meses de idade - 37 %), variando em apenas uma unidade percentual 
nas argamassas com pasta resultante da extinção de cal viva em pedra com dezasseis meses de 
idade (40 % para 1:2 e 39 % para 1:3) e com pasta resultante da extinção de cal viva 
micronizada com dois meses de idade (36 % para 1:2 e 35 % para 1:3). 

Resultados ligeiramente diferentes são apresentados por Feldman [45], no que diz respeito ao 
valor da porosidade aberta. O autor compara cinco argamassas com cimento de teor em areia 
progressivamente maior, a que correspondem os traços ponderais 1:1,5, 1:1,8, 1:2, 1:2,25 e 

                                                 
38 Coutinho [14-vol. 1], Diamond [36] e Scrivener [101] elaboraram excelentes sínteses acerca da microestrutura 
de pastas de cimento. 
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1:3. A porosidade aberta varia entre 35% para a argamassa com maior teor em ligante e 40% 
para a argamassa com maior teor em areia. Note-se no entanto que, de acordo com a 
experiência do autor do presente trabalho, os traços ponderais referidos correspondem a traços 
volumétricos aproximados entre 1:0,8 e 1:1,7, considerando cimento Portland corrrente e uma 
areia com distribuição granulométrica semelhante à areia de referência CEN definida na 
norma NP EN 196-1:1996 [70]. Mosquera et al. [89] reportam resultados que confirmam a 
tendência dos dados de Feldman. Comparando três argamassas com cimento e areia com 
traços ponderais de 1:3, 1:6 e 1:9, verifica-se que a porosidade aberta aumenta com o aumento 
do teor em areia. 

Lanas et al., numa análise de argamassas com cal hidráulica natural [76], verificam uma 
tendência oposta. Foram ensaiadas argamassas com cinco traços volumétricos (1:1, 1:2, 1:3, 
1:4 e 1:5) e quatro areias distintas. À medida que aumenta o teor em areia, diminui a 
porosidade aberta, para todos os tipo de argamassas. Os autores reconhecem que esta 
tendência é oposta face à que se verifica em cimentos, atribuindo esta discrepância ao facto de 
a cal hidráulica natural contribuir mais para a porosidade do que a areia, ao contrário do que 
ocorre nos cimentos, em que a areia terá maior contribuição. Num outro estudo acerca de 
argamassas com cal aérea, Lanas e Alvarez [77], obtêm a mesma tendência de diminuição da 
porosidade aberta com o aumento do teor em areia; neste caso, a explicação avançada é a de 
que uma pasta de cal é um material muito poroso, pelo que, aumentando o volume da pasta, 
aumentará a porosidade. 

No seu estudo, Feldman apresenta ainda resultados de porosimetria de mercúrio. Pode 
concluir-se que, à medida que aumenta o teor em areia, é maior o volume correspondente aos 
poros de maiores dimensões, em detrimento do volume correspondente aos poros de menores 
dimensões. O autor atribui este último facto à existência de maior superfície de interface, o 
que daria origem a mais poros de maiores dimensões. No entanto, julga-se poder ocorrer um 
outro tipo de fenómeno que foi reportado por Diamond [33]. Nota este último que a 
heterogeneidade da matriz de argamassas com cimento (vd. 3.2.2) aumenta com o aumento do 
teor em areia. Deste modo, o acréscimo de poros de maiores dimensões detectado por 
Feldman nas argamassas com mais areia pode dever-se ao facto de a pasta de cimento que 
constitui a matriz conhecer um aumento da dimensão dos seus poros à medida que diminui a 
sua concentração na mistura. Este fenómeno parece poder explicar-se da seguinte forma: o 
aumento do teor em areia implica uma maior dispersão da pasta de ligante; deste modo, por 
um lado, a aproximação dos cristais resultantes da hidratação é menos significativa e, por 
outro, existe maior volume de água evaporável. Consequentemente, os poros resultantes do 
endurecimento do ligante assumem maiores dimensões. Um fenómeno similar foi reportado 
por Lanas et al. [76], ao verificarem que o aumento do teor de areia em argamassas com cal 
hidráulica natural dá origem a um aumento da quantidade dos poros de maiores dimensões. 
Associando esta observação ao facto anteriormente referido de que, nos mesmos trabalhos, o 
aumento do teor em areia implica menor porosidade aberta, pode pois concluir-se que, nas 
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argamassas estudadas pelos autores, maior quantidade de areia dá origem a uma quantidade 
significativamente inferior de poros. 

3.3 Influência da cura na estrutura porosa 

A influência da cura na formação da estrutura porosa de argamassas depende naturalmente do 
tipo de ligante. No caso dos ligantes hidráulicos, está relacionada com a duração da 
disponibilidade de água para o processo de endurecimento; no caso dos ligantes aéreos, está 
relacionada com o acesso do dióxido de carbono. Coutinho [14-vol. 2] afirma que "o betão 
após a presa do cimento continua a ganhar resistência desde que não falte a água necessária 
para a continuação das reacções de hidratação. Portanto, a cura do betão é a última de todas as 
operações importantes da construção". O autor define ainda cura como "os diferentes meios 
que se empregam para impedir a evaporação de água de amassadura". Considerando que a 
evaporação da água constitui a principal causa da formação de poros numa pasta de ligante, 
compreende-se a importância da cura na estrutura porosa de uma argamassa. Por outro lado, 
Coutinho e Gonçalves [15] referem que uma cura húmida prolongada é necessária para se 
obter uma boa impermeabilização do betão; a propósito da permeabilidade à água, os autores 
mencionam posteriormente que a cura imersa parece fazer expandir o cimento e aumentar a 
quantidade dos produtos da hidratação, reduzindo o volume dos capilares e, 
consequentemente, diminuindo os acessos da água. Pode pois concluir-se que as condições de 
cura influenciam a porosidade aberta de betões e argamassas à base de ligantes hidráulicos. 

Quanto a argamassas com cal aérea, Rodrigues [98], citando Van Balen e Van Gemert39, 
refere que "a velocidade de carbonatação é influenciada pela presença de humidade na 
argamassa". A autora afirma também que "o teor em água óptimo para a carbonatação será o 
que corresponde à máxima absorção da superfície dos poros antes da condensação capilar e 
tem um papel importante na difusão do dióxido de carbono na argamassa de cal". Indica ainda 
que as condições de cura ideais para argamassas com cal aérea são as que correspondem a 
uma temperatura de 20 ºC e uma humidade relativa de 50 % - 70 %. Na medida em que, neste 
tipo de argamassas, a formação dos poros de matriz depende da carbonatação do hidróxido de 
cálcio, pode verificar-se que as condições de cura influenciam a estrutura porosa. 

Para além das condições de cura, a sua duração assume particular significado em argamassas 
com ligantes aéreos. É do conhecimento geral que a carbonatação completa do hidróxido de 
cálcio pode demorar alguns anos a verificar-se, ou até nunca ser obtida [95]. Lanas e Alvarez 
[77] referem que a progressão da carbonatação dá origem a uma diminuição da porosidade, na 
medida em que os cristais de calcite têm maior volume que os de portlandite. Moropoulou et 
al. [82] notaram que a estrutura porosa de algumas argamassas com cal aérea estava ainda em 
                                                 
39 VAN BALEN, K.; VAN GEMERT - Modelling lime mortar carbonation. Materials and Structures 27 (1994) 
pp. 393-398. London: Rilem, 1994. 
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desenvolvimento após quinze meses de cura. Pode pois assumir-se que a estrutura porosa do 
material vai sendo continuamente alterada, embora não se conheça o grau desta variabilidade. 
No caso dos ligantes hidráulicos, é expectável que o processo de hidratação esteja 
praticamente concluído ao fim de cerca de um mês, embora se admita que poderá haver uma 
ligeira progressão para além deste período [14]. Em relação a este aspecto, Charola afirma 
que a microestrutura do betão antigo40 é similar à de betões mais recentes [16]. 

No que diz respeito a argamassas com ligantes mistos, Peroni et al. [95] fazem notar que as 
condições de cura têm uma influência significativa nas características do material endurecido. 
Em situações de cura muito seca, a fracção hidráulica não hidrata convenientemente, podendo 
actuar como um fíler inerte; em situações de cura muito húmida, a fracção aérea não 
endurecerá ou endurecerá apenas parcialmente. Deste modo, o comportamento de argamassas 
com ligantes mistos é razoavelmente imprevisível. 

3.4 Influência da estrutura porosa no comportamento de argamassas 

Após se conhecer a influência dos componentes na formação da estrutura porosa, importa 
agora considerar a forma como as propriedades morfológicas desta última determinam o 
comportamento das argamassas. 

Este trabalho considera apenas os comportamentos mecânico, à acção da capilaridade e à 
difusão do vapor de água. Como já referido (vd. 3.1), o tipo de ligante utilizado tem uma 
influência directa no primeiro tipo de comportamento, pelo que serão abordados 
separadamente ligantes hidráulicos e aéreos. 

 

3.4.1 Comportamento mecânico 

O comportamento de materiais cimentícios é estudado cientificamente desde há várias 
décadas. Segundo Willis et al. [116], T. Powers e a Portland Cement Association (norte- 
-americana) começaram, em 1936, a desenvolver um trabalho cujo objectivo foi relacionar o 
processo químico de hidratação do cimento com a tecnologia do betão. Em 1947, Powers e 
Brownyard relacionaram a porosidade da pasta de cimento com a sua resistência mecânica. 

A resistência mecânica de determinado material é um conceito relacionado com a rotura desse 
material quando solicitado de uma forma específica. Coutinho e Gonçalves [15] fornecem três 
definições para rotura. Considerando os aspectos que mais interessam no âmbito do presente 

                                                 
40 A autora analisou duas amostras dos betões utilizados nos trabalhos de conservação do Erechtheion (1900-
1933) e na reconstituição de uma cariátide (ca. 1900), ambos na acrópole de Atenas. 
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trabalho, pode tomar-se como definição de rotura "a carga máxima suportada por uma peça 
solicitada de maneira geometricamente fixa". A rotura, por sua vez, está relacionada com o 
"equilíbrio das forças de atracção e de repulsão entre os átomos de um sólido", i.e. com a 
coesão [15]. Deste modo, verifica-se rotura quando as tensões aplicadas excedem as forças de 
coesão. Num material poroso, no entanto, verifica-se que a rotura experimental ocorre para 
tensões significativamente inferiores às que correspondem à energia das ligações entre os 
átomos. Segundo aqueles autores, este fenómeno é explicado pela teoria de Griffith. Em 1920, 
Griffith41 avançou a hipótese de imperfeições na estrutura interna do material (como fissuras 
ou descontinuidades) contribuirem para a rotura através de elevadas tensões concentradas nos 
seus limites. Note-se que estas imperfeições não dizem apenas respeito à porosidade, podendo 
também ocorrer à escala atómica. Como referem os autores, a rotura dá-se "ao nível 
microscópico, considerando as imperfeições nas ligações e soldadura entre os cristais dos 
componentes hidratados do cimento e entre eles e o inerte, e em escala macroscópica 
considerando os vazios e poros capilares deixados pela água em excesso (...)". 

As observações anteriores permitem concluir que a resistência mecânica de uma argamassa 
depende essencialmente de dois aspectos: o tipo de rede cristalina da matriz e o tipo de 
estrutura porosa. O primeiro está relacionado com o tipo de ligante e a forma como se deu o 
endurecimento da pasta. O segundo depende da quantidade, dimensão e forma dos poros. 
Aliás, como é sabido, a resistência mecânica é função da compacidade; por sua vez, a 
compacidade, sendo complementar da porosidade, depende da quantidade e da dimensão dos 
poros. 

Quanto a estes aspectos, é do conhecimento geral que, pelo menos em materiais cimentícios, a 
resistência mecânica depende dos seguintes factores [15]: 

- matriz: 
- tipo de cimento; 
- traço, na medida em que maior quantidade de ligante dá origem a maiores resistências 

mecânicas; 
- idade do material, i.e. o grau de hidratação; à medida que progride a hidratação, 

consolidam-se o crescimento e as ligações cristalinas, originando um aumento da 
resistência; 

- humidade, i.e. o tipo de cura; a disponibilidade da quantidade água influencia a 
progressão da hidratação; 

- a temperatura ambiente, podendo assumir-se, simplificadamente, que a elevação da 
temperatura acelera o desenvolvimento da resistência mas diminui a resistência final; 

- estrutura porosa (excluindo os poros que se encontram entre os cristais do cimento 

                                                 
41 GRIFFITH, A. A. - The phenomenon of rupture and flow in solids. Phil. Trans. Roy. Soc., A. London, vol. 
221, p. 163, 1920. (cit. em [15]). 
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hidratado)42: 
- granulometria dos agregados; 
- tipo de ligante; 
- traço; 
- quantidade de água de amassadura (que também pode ser expressa pela relação 

água/cimento); 
- grau de hidratação, na medida em que a progressão da hidratação dá origem à 

ocupação de parte dos vazios pelo crescimento cristalino; 
- tipo de cura, considerando a sua influência na taxa de evaporação da água em excesso; 
- processo de fabrico, moldagem e compactação, sobretudo no que diz respeito aos 

poros que resultam do ar emulsionado no interior do material. 

Em relação a materiais com base em ligantes aéreos, julga-se poder assumir que o seu 
comportamento mecânico depende dos mesmos factores, com a ressalva de que os aspectos 
relacionados com a hidratação devem agora ser aplicados à carbonatação segundo os 
princípios gerais definidos em 3.2.2, referente à influência dos ligantes na estrutura porosa. 

Deve notar-se que, contrariamente ao que sucede na tecnologia do betão, a máxima 
compacidade possível não constitui um objectivo essencial nas argamassas correntes na 
medida em que os requisitos de resistências mecânicas são diversos dos que se exigem a um 
betão estrutural. Aliás, e especificamente no que concerne a argamassas destinadas à 
conservação e reabilitação do património edificado, a questão que se coloca com frequência é 
a de limitar as resistências mecânicas de forma a tornar a argamassa mais compatível com os 
suportes antigos. Também por esta razão, entre outras, não são aconselháveis, neste tipo de 
aplicações, argamassas exclusivamente à base de ligantes hidráulicos. 

Para além destas considerações genéricas, importa agora analisar alguns estudos disponíveis 
que podem ser considerados como mais representativos no estabelecimento de relações entre 
a estrutura porosa e o comportamento mecânico43. 

Ligantes hidráulicos 

Em 2003, Kumar e Bhattacharjee publicaram um trabalho cujo objectivo era propor um 
modelo numérico que relacionasse a porosidade, a dimensão dos poros e a resistência 
mecânica de betões [74]. O trabalho experimental envolveu a moldagem de trinta e seis vigas 
das quais foram caroteados provetes para ensaios de resistência à compressão e de 
porosimetria de mercúrio. Todas as composições usaram os mesmos tipos de cimento 
Portland corrente e de areia de areeiro. Foram factores de variação, de forma a assegurar a 
obtenção de estruturas porosas distintas, os aspectos seguintes: 

                                                 
42 A forma como a estrutura porosa é condicionada pelos componentes está desenvolvida no cap. 3.2. 
43 O critério utilizado para a definição da representatividade dos diversos trabalhos disponíveis está relacionado 
com a disponibilidade de dados relativos à porosidade aberta e à porometria, essencialmente no contexto das 
publicações mais recentes. 
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- o traço cimento : areia : agregado grosso : relação A/C, tendo sido consideradas seis 
variações; 

- o agregado grosso, tendo sido utilizados dois tipos de máxima dimensão comum igual a 
20 mm: um derivado da britagem de rocha quartzosa e outro obtido no laboratório pela 
britagem de tijolos cerâmicos maciços; 

- o processo de compactação do betão nos moldes: através de vibração mecânica e através 
de apiloamento manual; 

- tempo de hidratação: alguns provetes foram ensaiados aos 28 dias e outros aos 84 dias de 
idade; 

- tipo de cura: a cura húmida foi de 1 dia nalguns casos e de 27, noutros; 
- ambiente de exposição, tendo sido considerados dois tipos de variação: ambiente normal e 

ambiente ácido de pH 4-5; variação da temperatura de exposição, nomeadamente 26 ºC, 
300 ºC e 600 ºC. 

 

As comparações de resultados que a seguir se comentam consideram o betão com agregado 
grosso quartzoso, os ensaios realizados aos 28 dias de idade, a cura húmida de 27 dias e os 
provetes provenientes de vigas submetidas às condições de exposição correntes. Deste modo, 
os factores de variação incluídos são o traço e o processo de compactação. 

Os seis traços considerados são progressivamente mais ricos em cimento, a que corresponde 
uma diminuição da relação A/C. A relação entre areia e agregado grosso de cada traço não 
varia significativamente, compreendendo valores entre 41 % e 52 %. 

Podem então ser comparados os resultados relativos a doze provetes, correspondendo aos seis 
traços compactados mecanicamente e aos seis traços compactados manualmente. 

No betão compactado mecanicamente, confirma-se a tendência de a resistência à compressão 
aumentar com a redução da porosidade aberta. O material mais resistente, com o maior teor 
em cimento, é o que tem os poros de menores dimensões. O betão menos resistente, com o 
menor teor em cimento, é o mais poroso, apesar de não ser o que tem os poros de maiores 
dimensões. Assume-se, portanto, que terá uma grande quantidade de poros. A porosidade 
aberta deste grupo de provetes varia entre 9 % e 13 %. 

Os dados relativos ao betão compactado manualmente não permitem o estabelecimento de 
tendências claras, denotando provavelmente o facto de a compactação manual ser menos 
eficaz e dar portanto origem a eventuais heterogeneidades na peça moldada. Neste grupo de 
provetes, a porosidade aberta varia entre 10 % e 14 %. Pode verificar-se que o material mais 
resistente é o que tem poros de menores dimensões, com uma porosidade aberta de 12 %, 
correspondendo ao segundo traço mais rico em cimento. O betão menos resistente, com o 
menor teor em cimento, tem uma porosidade aberta de 11 %. 
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Aquela tendência relativa à relação entre o teor em cimento, a porosidade aberta e a 
resistência à compressão é também reportada por Mosquera et al. num estudo acerca de 
argamassas destinadas a aplicações em edifícios antigos [89]. No que diz respeito à dimensão 
dos poros, O'Farrell et al. [91] notaram que a resistência à compressão de argamassas com 
cimento (introduzindo nalgumas delas pó de cerâmica) aumenta à medida que aumenta a 

percentagem de poros com diâmetro inferior a 0,1µm; como seria expectável, também neste 
caso a resistência diminui com o aumento da porosidade aberta. 

 

No que diz respeito à cal hidráulica, Henriques et al., na sua publicação acerca de argamassas 
com cal hidráulica [56]44, reportam resultados que merecem algumas considerações. Foram 
ensaiadas seis argamassas nas quais apenas variou o tipo de areia. As quatro primeiras 
incluíram areias monogranulares progressivamente mais finas e as duas últimas, misturas 
obtidas com algumas das areias monogranulares. 

Na figura 3.2 apresentam-se os resultados de porosidade aberta e de resistência à tracção por 
flexão, resistência à compressão e módulo de elasticidade. Os dados estão dispostos por 
ordem crescente de porosidade aberta. 

Como se pode verificar, não é possível o estabelecimento de uma correlação clara entre a 
porosidade aberta e a resistência mecânica, embora pareça existir uma ligeira tendência para 
que a resistência diminua com o aumento da porosidade aberta. 

Observe-se agora o mesmo conjunto de resultados, mas apresentados separadamente para as 
areias monogranulares e as misturas de areias. Para cada grupo, a disposição corresponde à 
ordem crescente da porosidade aberta (figura 3.3). 

No que diz respeito às resistências à tracção por flexão e à compressão, mantém-se a 
dificuldade de estabelecer uma relação evidente entre o seu valor e o da porosidade aberta. No 
entanto, o módulo de elasticidade diminui claramente com o aumento da porosidade aberta, 
para cada grupo de areias. 

 

 

 

 

                                                 
44 Esta publicação descreve parte da avaliação preliminar do presente trabalho. 
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Figura 3.2 - Comparação entre a porosidade aberta e as resistências 
mecânicas de argamassas com cal hidráulica [56] (ordem crescente de 

porosidade aberta) 
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Figura 3.3 - Comparação entre a porosidade aberta e as resistências 
mecânicas de argamassas com cal hidráulica [56] (ordem crescente de 

porosidade aberta, por tipos de areia) 
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Julga-se que estes resultados podem estar relacionados com dois aspectos de natureza distinta. 
Por um lado, admite-se que o ligante utilizado (cal hidráulica) possa conter adições e/ou 
adjuvantes cuja natureza se desconhece e que influenciam os resultados. O mesmo tipo de 
comportamento não expectável foi já reportado por diversos autores. Mosquera et al. [89] 
notaram que uma determinada argamassa pré-doseada apresentou elevados valores de 
resistência à compressão, apesar de também ter elevados valores de porosidade aberta; a 
explicação dada pelos autores foi precisamente a da eventual existência de componentes 
especiais na formulação do material. Num trabalho de Henriques et al. que estudou a 
resistência de argamassas industriais pré-doseadas à acção dos sais solúveis [55], pode 
verificar-se que um dos materiais analisados apresenta resistências mecânicas superiores às de 
uma argamassa com cimento e areia (com traço volumétrico 1:4) apesar de apresentar uma 
porosidade aberta de 41 %. Rodrigues [98] apresenta resultados de quatro argamassas 
industriais pré-doseadas cujas porosidades abertas variam entre 43 e 58 %, podendo verificar- 
-se que as suas resistências mecânicas são similares às de uma argamassa com cimento, cal 
aérea e areia, com o traço volumétrico 1:3:12, cuja porosidade aberta é de 33 %. 

O segundo aspecto que se julga poder explicar aqueles dados relativos às argamassas com cal 
hidráulica é a dimensão dos poros. Parece razoável assumir que a mistura de areias dê origem 
a estruturas porosas dintintas das que resultam de areias monogranulares. Veja-se, por 
exemplo, como as argamassas L1 e L5 (a primeira com areia monogranular e a segunda com 
mistura de areias) têm a mesma porosidade aberta mas comportamento mecânico 
consideravelmente distinto. 

O trabalho de Lanas et al. acerca de argamassas com cal hidráulica natural [76] apresenta 
resultados que contrariam a tendência expectável. De facto, pode verificar-se neste estudo que 
a resistência mecânica das argamassas aumenta com o aumento da porosidade aberta. Note-se 
no entanto, como já referido acerca deste trabalho (vd. 3.2.3), que as argamassas com maior 
porosidade são as que correspondem ao maior teor em ligante. O facto de maior quantidade de 
ligante dar origem a resistências mecânicas mais elevadas já está de acordo com a tendência 
expectável. Independentemente das razões que levam a que maior teor em ligante implique 
maior porosidade, os autores fazem notar que a porosidades mais elevadas correspondem 
processos de carbonatação mais completos; os autores consideram que, para além da 
contribuição dos compostos hidráulicos, a carbonatação dos hidróxidos de cálcio é importante 
para a resistência mecânica a longo prazo. Refira-se que os dados de porosidade aberta 
apresentados foram determinados após um ano de cura dos materiais. 

Ligantes aéreos 

No seu trabalho acerca de argamassas com cal aérea hidratada em pó [77], Lanas e Alvarez 
apresentam resultados que, à semelhança do estudo sobre argamassas com cal hidráulica 
natural [76], também contradizem a tendência genericamente expectável. Efectivamente, a 
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resistência mecânica das argamassas com cal aérea analisadas aumenta com o aumento da 
porosidade aberta. No entanto, e como já referido (vd. 3.2.2), as argamassas com maior 
porosidade são as que têm maior teor em cal aérea. Os autores consideram que a maior 
porosidade facilita o processo de carbonatação e, consequentemente, contribui para o aumento 
da resistência mecânica. É interessante verificar que o acréscimo de resistência mecânica nas 
argamassas com maior quantidade de cal acontece essencialmente a partir dos noventa dias; 
de facto, em momentos anteriores, não se detecta uma diferença significativa. Deve referir-se 
que a porosidade das argamassas com cal aérea foi determinada um ano após o fabrico. 

Os resultados apresentados por Rodrigues [98], relativos a argamassas com cal aérea, 
confirmam genericamente a tendência esperada: à medida que aumenta a porosidade, diminui 
a resistência mecânica (avaliada pelas resistências à tracção por flexão e à compressão e pelo 
módulo de elasticidade). Refira-se que, apesar de a tendência ser verificada, não se pode 
estabelecer uma correlação linear; note-se no entanto que estão a ser comparadas argamassas 
com diversos tipos de cal aérea, nomeadamente, hidratada em pó, pasta de cal hidratada em 
pó, pasta proveniente de cal viva em pedra e pasta proveniente de cal viva micronizada. 

Os dados de Lanas e Alvarez e de Rodrigues são aparentemente contraditórios. No entanto, 
julga-se que os dois trabalhos não podem ser directamente comparados. O segundo inclui dois 
traços volumétricos (1:2 e 1:3) para cada tipo de cal, não variando a areia. Como já referido 
(vd. 3.2.3), os valores de porosidade aberta para cada tipo de cal são iguais ou variam apenas 
em 1%, nos dois tipos de traço. Deste modo, as variações de porosidade apresentadas por 
Rodrigues serão essencialmente o resultado dos diferentes tipos de cal. No caso do primeiro 
trabalho, as variações resultam sobretudo dos diferentes traços utilizados. Por outro lado, 
note-se que os ensaios de Rodrigues cujos resultados são aqui comparados foram realizados 
aos sessenta dias de idade, enquanto que os de de Lanas e Alvarez foram realizados um ano 
após o fabrico dos materiais. Refira-se ainda que, de acordo com os dados apresentados no 
trabalho de Rodrigues, a variação de resistência mecânica aos sessenta dias é menor do que a 
reportada no trabalho de Lanas e Alvarez. 

 

Em relação a argamassas com ligantes mistos, os resultados de Rodrigues [98] indiciam que a 
contribuição da variação da quantidade do ligante hidráulico no comportamento mecânico 
seja mais significativa do que a porosidade aberta. 

3.4.2 Absorção capilar 

O fenómeno da capilaridade assume um significado de enorme importância no estudo de 
argamassas, sendo o factor privilegiado de penetração de humidade no estado líquido num 
reboco. Independentemente da sua origem, a absorção inicial da água é consequência da acção 
da capilaridade, quer isoladamente, quer em conjunto com outras acções como a pressão 
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exercida pelo vento em situações de chuva. Após a absorção de água inicial, que depende 
genericamente da acção da capilaridade, a transferência de massa é o resultado da migração 
simultânea das fases de vapor e líquida que dependem, respectivamente, dos fenómenos de 
difusão e convecção e da acção da capilaridade associada aos gradientes externos de pressão; 
deste modo, o transporte de humidade está associado à difusividade e à permeabilidade do 
material específicas para o fluido em questão. As condições de fronteira do elemento 
construtivo - temperatura, humidade relativa, precipitação, pressão do vento e radiação solar - 
variam no tempo [47], pelo que o transporte global de humidade adquire particular 
complexidade. 

Quanto a este aspecto, o objectivo deste trabalho é o de relacionar as características da 
estrutura interna do material com a absorção de água inicial. Alías, não poderia ser de outra 
forma, na medida em que a transferência de humidade num elemento construtivo depende de 
diversos materiais a que acresce a complexidade específica das condições de interface entre 
camadas. Por outro lado, considerando o caso mais comum de utilização de argamassas como 
material de revestimento, o seu comportamento face à capilaridade adquire particular 
significado. De facto, salvaguardando a contribuição de revestimentos finais como as tintas, é 
o comportamento das argamassas que determina a quantidade de água que estará em contacto 
com os demais materiais do sistema construtivo. 

Deve ainda considerar-se o efeito da presença de água nas próprias argamassas. 
Efectivamente, a água constitui a principal fonte de anomalias nos revestimentos de reboco. 
Importa pois analisar, ainda que de forma geral, a teoria da capilaridade aplicada a materiais 
do tipo das argamassas, como forma de melhor compreender a relação entre este fenómeno e 
a estrutura interna do material. 

As observações anteriores justificam portanto que a capilaridade mereça um destaque 
particular no âmbito deste trabalho. Julga-se pertinente uma abordagem prévia aos princípios 
gerais que regem a absorção de água por capilaridade em materiais porosos; estabelecem-se 
deste modo as bases que permitirão compreender qual a influência da estrutura porosa face a 
este fenómeno. 

Princípios gerais do comportamento capilar 

Considere-se um volume de um determinado gás45 - designado por G - inserido no interior de 
um volume de ar. A superfície que define o interface entre os dois fluidos assume uma 
determinada forma que depende, inicialmente, dos valores de pressão existentes no interior 
dos dois volumes. Para que o volume de G mantenha a sua forma, a sua pressão tem que ser 
superior à pressão do volume de ar. Deste modo, a superfície está sujeita a um efeito de 
"estiramento", i.e. a uma determinada tensão, designada tensão superficial, σ [N/m], que age 
                                                 
45 Por exemplo, uma bola de sabão, em que o gás pode ser dióxido de carbono. 
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de forma tangencial ao interface, podendo ser definida como a força por unidade de área que 
actua numa superfície contraindo-a até à configuração de menor área possível. O seu efeito é 
então o de reduzir a superfície de interface a menos que a diferença das pressões existentes 
nas duas fases seja suficiente para se lhe opor. O valor da tensão superficial depende da forma 
como as moléculas no interior do volume de cada substância atraiem as que se encontram à 
superfície, i.e. das forças intermoleculares. 

Assumindo que não existem variações de temperatura, a condição de equilíbrio em cada ponto 
da superfície é definida pela equação de Laplace 









+⋅=′−′′
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PP σ  (3.2) 

em que, 
P'': pressão no volume do gás G (no lado côncavo do interface) 
P': pressão no volume de ar (no lado convexo do interface) 
σ: tensão superficial 
r1 e r2: raios de curvatura principais da superfície de interface 

A equação de Laplace mostra que, devido à tensão superficial, o interface ar-G mantém a 
condição de equilíbrio mecânico entre os dois fluidos apesar das pressões serem distintas. 

Tome-se agora o exemplo de uma gota de um líquido que entra em contacto com a superfície 
de um sólido; neste caso, existem três zonas de interface: líquido-gás (em geral, o gás é o ar 
circundante), sólido-líquido e sólido-gás. Existe ainda uma fronteira sólido-líquido-gás 
descrita por uma linha. Em cada zona de interface actuam tensões superficiais que 
determinam o comportamento da gota sobre a superfície. 

A forma da gota é alterada à medida que as tensões actuantes nos três interfaces tendem para 
o equilíbrio. De acordo com o tipo de líquido em causa, a gota pode assumir, no limite, uma 
forma plana ou esférica de acordo com o ângulo formado entre as superfícies de interface 
sólido-líquido e líquido-gás em cada ponto da linha de fronteira sólido-líquido-gás. Este 
ângulo designa-se por ângulo de contacto e o seu valor caracteriza a tensão existente entre 
sólido, líquido e gás. 

Como referido, os interfaces entre fluidos funcionam do ponto de vista mecânico como 
membranas distendidas de espessura infinitesimal que separam dois meios homogéneos. 
Devido à imobilidade da superfície de um sólido, um interface sólido-fluido comporta-se de 
forma distinta da de um interface fluido-fluido. No entanto, a existência da tensão superficial 
num interface sólido-fluido é condição necessária para o equilíbrio das forças actuantes 
naquela linha de fronteira. Neste caso, a situação de equilíbrio no plano paralelo à superfície 
sólida pode ser descrita por [38] (vd. figura 3.4): 

slsg σσθσ −=⋅coslg  (3.3) 
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em que, 
σlg: tensão superficial líquido-gás 
σsg: tensão superficial sólido-gás 
σsl: tensão superficial sólido-líquido 
θ: ângulo de contacto 

Esta equação, apresentada pela primeira vez por Young, relaciona o ângulo de contacto com 
as tensões superficiais dos três interfaces. Segundo Morrow (referido em [38]) a sua aplicação 
directa não é apropriada quando a superfície sólida é deformável ou quando o sólido está 
parcialmente dissolvido nalguma das fases fluídas. 

líquido
θ

sólido

gás

σlg

σsg σsl

 
Figura 3.4 - Equilíbrio na linha de fronteira [38] 

Quando as forças intermoleculares de adesão (entre moléculas do líquido e do sólido) 
superam as de coesão (entre moléculas do líquido), a gota do líquido assume uma forma 
tendencialmente plana e o ângulo de contacto é inferior a 90º. Na situação inversa, a gota 
assume uma forma tendencialmente esférica e o ângulo de contacto é superior ou igual a 90º. 
No primeiro caso, o líquido pode assumir a designação de líquido que "molha", como a água 
(σ = 0,0728 N/m), enquanto que no segundo caso, de líquido que "não molha", como o 
mercúrio (σ = 0,485 N/m) (figura 3.5). 

≥ 90º< 90º

 
Figura 3.5 - Ângulo de contacto 

Um sistema dito capilar, no contexto de materiais como as argamassas, é composto pelas 
paredes dos poros (os capilares), a coluna de água no seu interior e o ar que preenche o 
volume de poro remanescente. Naturalmente, as superfícies de interface desempenham um 
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papel importante no estado físico-químico do sistema. De facto, a condição de equilíbrio 
mecânico depende não só da pressão hidrostática e da atracção da gravidade, mas também de 
forças associadas ao conceito de tensão superficial. 

As forças polares de adesão entre as moléculas de água e as moléculas da parede do poro 
superam as de coesão no volume de água. Deste modo, a superfície de uma coluna de água no 
interior de um capilar preenchido por ar - o menisco - assume uma forma côncava (figura 
3.6), o que resulta do facto de a água ser um líquido que "molha", i.e. o seu ângulo de 
contacto é inferior a 90º. Neste sistema, a água e o ar são dois fluidos imiscíveis, 
considerando-se o ar como um fluido que não "molha". 

água

σ

ar

Par

Pag

σ θ

 
Figura 3.6 - Coluna de água num capilar 

As forças de tensão superficial exercidas no perímetro do menisco podem ser extrapoladas 
para uma resultante que actua na superfície deste interface no sentido ascendente. Deste 
modo, o interface está sujeito a uma pressão superior à pressão do ar no interior do poro. A 
esta diferença de pressão dá-se o nome de pressão capilar, Pc. Existe portanto uma força de 
sucção que provoca a ascenção da coluna de água no interior do capilar até obtida a condição 
de equilíbrio. A esta ascenção opõe-se o peso que a coluna de água assume a cada momento. 
Quando as forças que motivam a ascenção de água são equilibradas pelo peso da coluna de 
água, o sistema entra na condição de equilíbrio. 

Considerando um capilar de secção circular (r1 = r2 = rm) e incluindo o efeito do ângulo de 
contacto, a equação de Laplace assume a forma 

c
m

agar P
r

PPPP =
⋅⋅

=−=′−′′
θσ cos2  (3.4) 

em que, 
Par: pressão do ar 
Pag: pressão da água 
σ: tensão superficial água-ar 
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θ: ângulo de contacto da água 
rm: raio de curvatura do menisco 

Pode observar-se que a pressão capilar é superior em poros de menores dimensões, o que 
resulta do facto de o raio médio de curvatura do menisco ser inferior o que, por sua vez, 
determina um ângulo de contacto inferior. 

Ora se a condição de equilíbrio é determinada pelo peso da coluna de água, então a pressão 
capilar correspondente à condição de equilíbrio é igual à pressão na base da coluna de água 
(equação 3.5). 

cc hgP ⋅⋅= ρ  (3.5) 

em que, 
ρ: massa volúmica da água 
g: aceleração da gravidade 
hc: altura da coluna de água na condição de equilíbrio 

Combinando as equações (3.4) e (3.5), obtém-se a equação de ascenção capilar 

m
c rg

h
⋅⋅

⋅⋅
=

ρ
θσ cos2  (3.6) 

O raio de curvatura do menisco pode ser equiparado ao raio do poro. De facto, a curvatura do 
menisco diminui com o aumento do diâmetro do poro. No limite, o menisco assume uma 
forma plana. Deste modo, a equação 3.6 é utilizada para calcular a ascenção capilar de acordo 
com a dimensão dos poros. Note-se que não se altera o ângulo de contacto, na medida em que 
se mantém o valor da tensão superficial. Embora o interface possa ser plano, a superfície da 
coluna de água é sempre curva na zona de contacto com a parede do poro (figura 3.7). 

ar

água

 
Figura 3.7 - Zona de contacto entre a superfície da coluna de água e a 

parede do poro 

Pode então concluir-se que a superfície da coluna de água atingirá uma altura superior em 
poros de menores dimensões, o que está de acordo com a observação anterior relativa ao 
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aumento da pressão capilar neste tipo de poros. 

Importa agora considerar o fenómeno de ascenção capilar em argamassas do ponto de vista 
dinâmico. Num sistema poroso deste tipo o fenómeno implica a deslocação do volume de ar 
contido nos poros pelo volume de água que ascende. Trata-se pois de um fluxo de dois fluidos 
imiscíveis, cabendo a sua análise rigorosa na teoria de fluxos multi-fase. No entanto, o estudo 
integrado de fluxos multi-fase a duas ou três dimensões assume uma considerável 
complexidade, dependendo do apoio de modelos muito elaborados. Por outro lado, em 
materiais como as argamassas, apenas tem interesse prático o estudo unidireccional, na óptica 
de uma abordagem macroscópica (vd. 1.1). A análise do transporte de água por capilaridade 
pode pois assumir a simplificação de um fluxo bi-fase unidireccional. Por outro lado, pode 
considerar-se que a resistência que o ar oferece à penetração de água é negligenciável devido 
ao baixo valor da viscosidade do ar comparado com o da água [38]. Deste modo, a penetração 
de água por capilaridade pode ser analisada de acordo com um fluxo mono-fase 
unidireccional. 

A este respeito, o modelo mais simples, e aquele que é mais frequentemente utilizado, é 
atribuído a Washburn (1921) [38]. 

Considere-se uma coluna de água preenchendo um capilar cujo eixo forma um ângulo α com 
a vertical. No caso geral, a força de sucção a que está sujeita a coluna de água pode ser 
representada pela diferença de pressão ∆P entre o menisco e a base da coluna por 

αρθσρ coscos2
⋅⋅⋅−

⋅⋅
=⋅⋅−=∆ lg

r
hgPP c  (3.7) 

em que, 
h: altura da coluna de água num dado momento 
r: raio do capilar 
l: comprimento do capilar 

Por sua vez, o fluxo do volume de um fluido no interior de um recipiente cilíndrico é 
proporcional à diferença de pressão existente ao longo da coluna do fluido, de acordo com a 
equação de Hagen-Poiseuille, 

L
Pr

dt
dV

⋅⋅
∆⋅⋅

=
η

π
8

4

 (3.8) 

em que, 
dV / dt: fluxo 
r: raio do cilindro 
η: viscosidade dinâmica do fluido 
L: comprimento do cilindro 

Considerando que o comprimento do cilindro pode ser equiparado à altura da coluna de água 
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no interior de um capilar (h) e que o volume pode ser expresso como dhrdV ⋅⋅= 2π , a 
equação de Hagen-Poiseuille assume a forma 

h
Pr

dt
dh

⋅⋅
∆⋅

=
η8

2

 (3.9) 

Substituindo ∆P pela equação 3.7 e considerando um capilar vertical, obtém-se a equação de 
Washburn: 

2cos2
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 (3.10) 

Esta equação relaciona a taxa de avanço do menisco com as demais propriedades do sistema. 
Note-se que são assumidas as seguintes simplificações [38, 94]: 

- os poros são cilíndricos; 
- no momento inicial, o meio poroso não está saturado pela fase líquida; 
- o fluxo é unidireccional; 
- a temperatura é constante; 
- a matriz sólida é rígida e macroscopicamente isotrópica e homogénea; 
- a água é um fluido Newtoniano; 
- existe equilíbrio termodinâmico entre a água e o vapor de água; 
- macroscopicamente, o ar no interior dos poros está à pressão atmosférica; 
- macroscopicamente, não existem condições de secagem; deste modo, não se considera a 

influência de fenómenos de transporte de humidade que incluem o vapor de água. 

Considerando que c
m

h
rg

=
⋅⋅

⋅⋅
ρ

θσ cos2  (equação 3.6), a equação de Washburn pode assumir a 

forma [39] 
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em que, 
hc: altura da coluna de água na condição de equilíbrio 
h: altura da coluna de água no momento t 

De acordo com Freitas et al. [47], a acção da gravidade pode ser desprezada quando a 
direcção de penetração da água é horizontal, como em paredes. Nas condições correntes de 
ensaio laboratorial em argamassas, a penetração de água é vertical; no entanto, Dullien et al. 
[39] verificaram que, em ensaios de capilaridade realizados em provetes de arenito, a 
influência da gravidade é significativamente inferior à pressão capilar. Este facto implica que 
a ascenção de água não seja equilibrada pela pressão hidrostática; deste modo, a determinado 
momento do ensaio, a água ocupará todos os poros a que possa aceder. Note-se que 
dificilmente haverá saturação completa por duas razões: (i) existem poros que apenas estão 
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abertos de um dos lados (poros cegos), pelo que a pressão capilar não é suficiente para 
deslocar o ar e portanto não são ocupados pela água; (ii) podem permanecer pequenos 
volumes residuais de ar e vapor de água adsorvidos nas paredes de alguns poros, volumes 
esses que não serão ocupados por água [38]. No entanto, em todos os ensaios de capilaridade 
realizados no âmbito do presente trabalho, verificou-se visualmente existir ascenção de água 
até ao topo dos provetes. Julga-se portanto poder afirmar que a influência da gravidade pode 
também ser desprezada no caso geral das argamassas46, no contexto de ensaios laboratoriais. 

Deste modo, resolvendo a equação 3.10 em ordem a h, desprezando a acção da gravidade, 
obtém-se 

trh ⋅
⋅

⋅⋅
=

η
θσ

2
cos  (3.12) 

Tomando como dimensão do poro o diâmetro D, então 

t
hD
⋅⋅

⋅⋅
=

θσ
η
cos

4 2

 (3.13) 

A equação 3.13 é geralmente utilizada para a determinação de um valor de diâmetro a partir 
de dados obtidos em ensaios de capilaridade. Note-se que este procedimento apenas é possível 
quando o sistema de ensaio permita a determinação rigorosa da progressão da altura do 
menisco no interior do provete. Por outro lado, apenas é aplicável se for assumido que, para 
cada altura, o provete está saturado. Aquele valor de diâmetro designa-se diâmetro capilar 
aparente [39]. 

Com base no conceito de diâmetro capilar aparente, Dullien et al. [39] desenvolveram um 
modelo que prediz o seu valor sem a necessidade do ensaio de capilaridade. O modelo 
considera uma unidade base que é repetida um grande número de vezes, formando um sistema 
poroso tri-dimensional macroscópico. Por sua vez, a unidade base é composta por diversos 
segmentos cilíndricos de diferentes diâmetros Dj (j=1, 2, ..., n). Os dados necessários para o 
modelo têm origem em ensaios de porosimetria de mercúrio e no processamento digital de 
imagens obtidas em micrografia. A expressão teórica desenvolvida para o diâmetro capilar 
aparente é 
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no qual se assume que: (i) o efeito da gravidade é negligenciável; (ii) o ângulo de contacto é 
igual a zero; (iii) o comprimento da unidade base é muito pequeno quando comparado com as 

                                                 
46 Refira-se que o mesmo facto foi observado na maior parte dos ensaios de capilaridade efectuados nos últimos 
anos pela equipa de investigação a que o autor pertence. Foram excepção algumas argamassas industriais 
destinadas a fins muito específicos nas quais se julga que os adjuvantes incorporados alteram o comportamento 
face à acção da capilaridade. 
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dimensões do sistema macroscópico; (iv) a água satura o material. 

No seu trabalho com arenitos, os autores chegaram à conclusão que o modelo obtém 
resultados muito aproximados aos que se verificam experimentalmente considerando uma 
unidade base com três segmentos cujos diâmetros correspondem aos seguintes valores: (i) 
como limite inferior, o diâmetro correspondente ao primeiro ponto de inflexão da curva 
cumulativa de intrusão de mercúrio (diâmetro limiar, vd. 1.2.1); (ii) como limite superior, o 
diâmetro máximo calculado a partir das imagens micrográficas; (iii) a média destes dois 
valores. 

O fenómeno da capilaridade em meios porosos tem merecido uma atenção crescente que se 
reflecte nos inúmeros trabalhos publicados. Alguns aspectos específicos têm sido estudados 
sobretudo com o objectivo de considerar as variáveis que, na abordagem mais generalista, são 
desprezadas por simplificação. Embora a grande maioria destes trabalhos não se dirija 
concretamente à análise dos materiais de construção porosos, as suas conclusões são muito 
relevantes para este campo de investigação, na medida em que se torna progressivamente 
mais conhecido o fenómeno nas suas diversas facetas. 

Segundo Lago e Araujo [75], algumas características da ascenção capilar não obedecem ao 
modelo de Washburn para períodos de análise prolongados. Em ensaios realizados com 
colunas de esferas de vidro (que pretendem representar partículas de solo), foi notada uma 
alteração do mecanismo de movimento do menisco a partir de determinado momento. Este 
facto sugere uma alteração da pressão capilar macroscópica cujo valor é considerado 
constante na equação de Washburn. Assim, este modelo parece não representar 
adequadamente a ascenção capilar para períodos de análise ditos prolongados47, embora se 
revele ajustado na primeira fase do processo. De acordo com o comportamento típico de 
argamassas correntes, poderia deste modo inferir-se que a equação de Washburn mantém a 
sua validade apenas no que diz respeito ao período correspondente à determinação do 
coeficiente de absorção capilar. O mesmo tipo de ensaios foi aplicado a arenitos de Berea 
(região de Cleveland, Ohio, EUA). É interessante verificar que aquela transição de regime não 
se verifica, mantendo o modelo de Washburn a sua validade ao longo de todo o ensaio. 

Lockington e Parlange [80] referem a mesma dificuldade de representação da capilaridade por 
parte da equação de Washburn para períodos prolongados. Indicam que esta equação prediz 
uma posição do menisco inferior à que se observa experimentalmente; a causa consiste no 
facto de aquele modelo desprezar os gradientes dinâmicos de saturação, assumindo uma 
saturação completa da fase líquida à medida que o interface progride. 

Um outro tipo de transição foi reportado por Hamraoui e Nylander num estudo que incluiu a 
ascenção capilar de água em tubos de vidro [53]. Os autores concluem que existem duas 
fontes de dissipação de energia durante a ascenção capilar: uma que se relaciona com a 

                                                 
47 Note-se que o período prolongado em questão corresponde a cerca de 28 horas. 
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viscosidade e outra com a fricção da água nas paredes do capilar. A primeira é dominante para 
raios pequenos enquanto que a segunda para raios maiores. Existe portanto um raio crítico rc 
que define o tipo de força dominante. No caso da água em capilares de vidro, o valor de rc é 
de aproximadamente 0,474 mm. De acordo com a bibliografia consultada, a generalidade dos 
poros de argamassas correntes tem menores dimensões. 

O ângulo de contacto também merece uma referência específica. A equação de Washburn 
considera-o constante, sendo usual atribuir-lhe o valor de 0º. Diversos autores têm referido a 
possibilidade de estes dois pressupostos poderem ser demasiado simplistas. Siebold et al. 
[104] realizaram testes de capilaridade de diversos líquidos (não estando incluída a água) em 
tubos de vidro e colunas de sílica em pó. Notaram que o ângulo de contacto é igual a zero 
apenas na situação de equilíbrio. Durante o movimento ascencional, o seu valor é sempre 
superior e depende fortemente da velocidade do fluxo. Esta ideia é confirmada por simulações 
de dinâmica molecular em larga escala realizadas por Martic et al. [83]. Por seu lado, 
Hamraoui e Nylander [53] referem que os efeitos de fricção associados ao movimento do 
menisco são responsáveis por variações no ângulo de contacto. 

Influência da estrutura porosa no comportamento capilar 

O comportamento de uma argamassa à acção da capilaridade depende essencialmente das 
características da sua estrutura porosa, i.e. da quantidade, dimensão e conectividade dos poros 
[48]. Deste modo, o tipo de ligante ou a natureza da areia não têm uma influência directa, 
como sucede com o comportamento mecânico. 

A síntese anterior, relativa à teoria da capilaridade, permite concluir que o modelo de 
Washburn, apesar das simplificações que assume, mantém uma adequabilidade significativa 
para o estudo da ascenção de água por capilaridade em materiais como as argamassas. Aliás, a 
mesma ideia é explicitamente defendida por Garboczi [49] ao afirmar que "a intrusão de 
mercúrio [cujo tratamento de dados também depende da equação de Washburn] pode ser 
considerada como geradora de uma rede efectiva de poros de secção circular, onde cada poro 
tem propriedades de transporte que são muito aproximadas das dos respectivos poros do 
material real"48. 

Considere-se então a equação 3.13, 
t

hD
⋅⋅

⋅⋅
=

θσ
η
cos

4 2

. 

Comparando o comportamento da ascenção de água em dois capilares hipotéticos de 
diâmetros distintos pode observar-se que o capilar em que o menisco demore mais tempo para 
atingir a mesma altura tem um diâmetro inferior e que o capilar em que o menisco atinge 
maior altura no mesmo espaço de tempo tem um diâmetro superior. De facto, a resultante das 

                                                 
48 Tradução livre do autor do presente trabalho. 
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forças relacionadas com o conceito de tensão superficial é maior em capilares de maior 
diâmetro, uma vez que o perímetro no qual aquelas são exercidas é maior. Após o momento 
em que a acção da gravidade não possa ser desprezada, a velocidade de ascenção de água vai 
diminuindo até o menisco atingir o ponto de equilíbrio. Nos capilares de menor diâmetro, a 
pressão capilar é maior e a pressão hidrostática da coluna de água é menor. Assim, nestes 
poros, a água chegará a uma altura superior (figura 3.8). 
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Figura 3.8 - Ascenção de água em capilares de diferentes diâmetros 

No caso dos ensaios laboratoriais, verifica-se geralmente que a absorção capilar é muito 
rápida inicialmente, adquirindo de seguida um ritmo consideravelmente mais lento até à fase 
de estabilização. Considerando poder aqui desprezar-se a acção da gravidade (como já 
justificado), esta diferença de ritmo parece encontrar explicação no facto de a água penetrar 
primeiro nos poros de maiores dimensões acessíveis, preenchendo posteriormente os poros 
mais pequenos (onde a absorção é mais lenta) e os poros cujo acesso depende destes mais 
pequenos. Esta hipótese foi apontada por Dullien et al. [39] ao tentarem explicar um aparente 
paradoxo. Os autores aplicaram valores de h2/t obtidos em ensaios de capilaridade na equação 
3.13 para obtenção do diâmetro capilar aparente de diversos provetes. Verificaram que os 
resultados são algumas ordens de magnitude inferiores aos valores de diâmetro 
correspondentes ao ponto de inflexão das respectivas curvas cumulativas de intrusão de 
mercúrio. Referem inclusivamente que estes resultados serão provavelmente inferiores ao 
menor diâmetro existente na rede porosa do material. Ora a quantidade de água que apenas 
tem acesso aos poros maiores através dos mais pequenos reduz consideravelmente a sua 
velocidade de ascenção quando passa destes para aqueles. De facto, uma quantidade de água 
correspondente a um pequeno diâmetro tem agora que preencher um volume muito maior 
(onde, além do mais, a pressão capilar é menor), demorando um tempo significativamente 
superior. Se a velocidade de ascenção diminui consideravelmente, o valor fornecido pela 
equação 3.13 é muito pequeno. Por outras palavras: enquanto que a resistência à ascenção 
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capilar é determinada pelos poros mais pequenos, a força motriz depende dos poros de maior 
diâmetro [39]. Em relação a este aspecto, Balksten e Magnusson [9] comparam os valores da 
porosidade aberta com os de um parâmetro a que chamam porosidade aparente, que 
corresponde à porosidade ocupada pela água no ensaio de absorção por capilaridade. As 
diferenças encontradas (o segundo parâmetro assume sempre valores inferiores ao primeiro) 
são justificadas pela presença de poros de grandes dimensões cuja massa de ar exige mais 
tempo para ser deslocada. 

As observações anteriores permitem concluir que os valores de diâmetro capilar aparente 
obtidos pela equação de Washburn não caracterizam a estrutura interna do material, o que 
resulta do facto de apenas ser considerado um único valor de raio (ou diâmetro). 
Efectivamente, se o material for constituído por poros de diâmetro constante, a expressão 
deverá fornecer resultados muito aproximados ao seu valor. Em materiais como as 
argamassas, o diâmetro capilar aparente é pois apenas um indicador do comportamento face à 
acção da capilaridade. 

Com base na equação de Washburn, Young desenvolveu recentemente uma nova equação que 
pretende determinar a progressão do interface em capilares de diâmetro variável [119]. Os 
dados que apresenta confirmam a hipótese avançada por Dullien. De facto, pode verificar-se 
que a velocidade de avanço do menisco diminui consideravelmente quando a água passa de 
um capilar pequeno para outro maior. Por outro lado, o autor compara a velocidade de avanço 
nos capilares de diâmetro variável com a que obtém em capilares de diâmetros uniformes 
correspondentes aos valores de diâmetro dos primeiros. Nota que o fluxo é sempre mais 
rápido nos capilares uniformes e que nestes, é mais rápido para capilares de maior diâmetro. 

A equação de Young é 
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em que, 
t: tempo necessário para que o interface atinja a posição h0 
h: posição onde se encontra o interface 
x: qualquer ponto do eixo longitudinal do capilar 
D: diâmetro 

 

Segundo alguns autores, a dimensão dos poros pode ainda ter um outro tipo de influência nos 
mecanismos de transporte e, nomeadamente, no fluxo de água através do material. Verbeck49, 
citado por Hughes [58], referiu que o espaço disponível para o fluxo é reduzido pela 
existência de água adsorvida relativamente imóvel. Deste modo, apenas os poros a partir de 
                                                 
49 VERBECK, G. - Pore structure - Significance of tests of properties of concrete and concrete aggregates. 
ASTM Special Technical Publication No. 169, pp. 136-142, 1965 (cit. em [58]). 
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determinada dimensão seriam significativos no transporte de humidade. A dimensão em causa 
é de aproximadamente 50nm (raio do poro), de acordo com Mehta e Manmohan50 e Goto e 
Roy51. Hughes nota ainda que, no entanto, outros autores contradizem esta hipótese. Por 
exemplo, Marsh52 realizou um estudo aprofundado sobre pastas de cimento com cinzas 
volantes, não tendo encontrado qualquer relação entre a permeabilidade e o volume de poros 
de raio superior a 50nm. 

 

Na prática, o comportamento das argamassas à absorção capilar é geralmente avaliado através 
da determinação experimental do coeficiente de capilaridade ([kg/m2.s0.5] ou [kg/m2.h0.5]), 
frequentemente reportado aos primeiros sessenta minutos de ensaio. Este coeficiente permite 
pois conhecer a velocidade com que a água é inicialmente absorvida pelo material. Um outro 
parâmetro assume particular significado: o valor assintótico da curva que relaciona a 
quantidade de água absorvida por unidade de superfície do provete [kg/m2] com o tempo 
[s0.5]. Este valor corresponde à quantidade máxima de água absorvida [kg/m2]. Em termos 
práticos, o seu significado está relacionado com a quantidade de água que será absorvida em 
períodos de exposição longa à fonte de humedecimento. Considerando que os processos de 
degradação de argamassas relacionados com a água dependem essencialmente da quantidade 
de água absorvida e da duração do humedecimento, o coeficiente de capilaridade não fornece 
uma indicação completa53. A importância da quantidade total de água absorvida é por 
exemplo reconhecida por Magalhães et al. [81], ao afirmarem que "a presença de uma grande 
quantidade de água na estrutura de um reboco, ou na alvenaria de suporte, pode originar 
destruição, em particular se o material está sujeito a diferentes ciclos, como 
humedecimento/secagem e gelo/degelo"54. 

Com base na descrição anterior acerca da relação entre absorção capilar e estrutura porosa, 
pode agora definir-se a relação expectável entre, por um lado, o coeficiente de capilaridade e 
o valor assintótico e, por outro, a estrutura porosa. 

Antes de mais, facilmente se infere que a maiores valores de porosidade aberta 
corresponderão maiores valores assintóticos; de facto, se existe mais espaço disponível, 
existirá maior quantidade de água absorvida. Pode inclusivamente esperar-se uma relação 

                                                 
50 MEHTA, P. K.; MANMOHAN, D. - Pore size distribution and permeability of hardened cement pastes. 7th 
International Congress on the Chemistry of Cement, Paris, 1980. Vol. 3, pp. VII 1-5. Paris: Editions Septima, 
1980 (cit. em [58]). 
51 GOTO, S.; ROY, D. M. - The effect of w/c ratio and curing temperature on the permeability of hardened 
cement paste. Cement and Concrete Research 11 (1981) pp. 575-579. Elsevier Science Ltd (cit. em [58]). 
52 MARSH, B. K. - Relationship between engineering properties and microstructural characteristics of 
hardened cement paste containing pfa as a partial cement replacement. Dissertação de doutoramento 
apresentada no Hatfield Polytechnic, 1984 (cit. em [58]). [nota do autor: o Hatfield Polytechnic é actualmente a 
Universidade de Hertfordshire, Reino Unido]. 
53 Para além dos trabalhos de Henriques e Rodrigues e do respectivo grupo de investigação (no qual se insere o 
autor), não se conhecem outras publicações especificamente vocacionadas para argamassas onde sejam 
apresentados os valores assintóticos referentes à absorção capilar. 
54 Tradução livre do autor do presente trabalho. 
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linear directa, na medida em que o valor assintótico é expresso independentemente do tempo; 
deste modo, pode variar o tempo que demora a ser atingida a absorção máxima, mas parece 
razoável assumir que esta última seja superior em argamassas com maior porosidade aberta. 
Note-se no entanto que esta assunção apenas tem validade no contexto de se poder desprezar, 
em laboratório, o efeito da atracção da gravidade. Efectivamente, não sendo assim, já pode ser 
considerado que o valor assintótico depende também da porometria, uma vez que a poros 
maiores corresponderá uma altura de ascenção menor; deste modo, parte da porosidade não 
seria preenchida, o que equivale a menor quantidade total de absorção. Já no que diz respeito 
ao coeficiente de capilaridade, a dimensão dos poros é determinante. Como acima referido, a 
velocidade de absorção inicial aumenta com o aumento do diâmetro dos poros, pelo que é 
expectável que argamassas com poros grandes apresentem um maior coeficiente de 
capilaridade do que argamassas com poros pequenos. 

Ainda no que diz respeito à dimensão dos poros, é importante considerar-se os limites que 
dizem respeito a cada tipo de fenómeno de transporte. Segundo um esquema original de 
Snethlage55, adaptado por Charola, pode observar-se que a absorção de água por capilaridade 
ocorre nos poros cujo diâmetro varia entre 1000 µm e 0,1 µm. 

 

Importa agora analisar os resultados laboratoriais apresentados por diversos autores. 
Recentemente, Magalhães et al. [81] analisaram quatro argamassas laboratoriais e sete 
amostras retiradas de edifícios antigos, tendo efectuado ensaios de porosimetria de mercúrio e 
de absorção de água por capilaridade. São apresentados valores de porosidade aberta, do raio 
médio dos poros (com base na relação entre volume e superfície, no modelo de poros 
cilíndricos) e do coeficiente de absorção capilar reportado aos primeiros cinco minutos de 
ensaio. Não é possível o estabelecimento de relações lineares entre a porosidade e o raio dos 
poros, por um lado, e a capilaridade, por outro; no entanto, pode observar-se uma tendência 
genérica no sentido de o coeficiente de capilaridade aumentar com o aumento da porosidade 
aberta e da dimensão dos poros. Os autores atribuem a não-linearidade a eventuais diferentes 
níveis de preenchimento dos poros na fase de saturação. 

Do trabalho de Rodrigues [98] foram seleccionadas e comparadas setenta composições de 
argamassas, com variação de ligante, traço, tipo de cura e tipo de componente pozolânico. 
Verifica-se igualmente uma tendência genérica para o aumento do coeficiente de capilaridade 
(neste caso, reportado aos primeiros sessenta minutos de ensaio) com o aumento da 
porosidade aberta. A autora também determinou os valores assintóticos, cuja evolução, 
comparada com a porosidade aberta, é similar. À semelhança do estudo de Magalhães et al., 
as relações entre capilaridade e porosidade aberta não são lineares. Note-se que a 
determinação da porometria não esteve no âmbito do trabalho de Rodrigues; julga-se que, 

                                                 
55 SNETHLAGE, R. - "Steinkonservierung" Arbeitsheft 22. Bayerisches Landesamt fuer Denkmalpflege, 
Munich 1984. 
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neste caso, a dimensão dos poros poderia fornecer indicações quanto à não-linearidade das 
relações analisadas. 

No trabalho de Henriques et al. acerca de argamassas com cal hidráulica [56], este tipo de 
relações entre a estrutura porosa e a capilaridade são mais evidentes. Na figura 3.9 estão 
representados os valores de porosidade aberta versus o coeficiente de capilaridade e o valor 
assintótico, respectivamente. 
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Figura 3.9 - Comparação entre a porosidade aberta e o comportamento 
à absorção de água por capilaridade de argamassas com cal hidráulica 

[56] (ordem crescente de porosidade aberta) 

Como pode ser observado, a tendência expectável é praticamente linear. A pequena 
discrepância relacionada com a argamassa L5 estará provavelmente relacionada com a 
dimensão dos poros. Esta argamassa inclui uma mistura de areias, pelo que terá poros de 
menores dimensões do que a argamassa L1, fabricada com uma areia grossa. Deste modo, 
seria de facto expectável que a velocidade de absorção fosse menor na argamassa L5, apesar 
de o valor da porosidade aberta ser idêntico nos dois casos. 
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Importa ainda mencionar um comentário de Veiga e Carvalho, relativo aos efeitos da 
incorporação de areia de areeiro: "(...) é nítida uma redução da capilaridade [o coeficiente de 
absorção capilar] com a introdução de areia amarela de Corroios nas argamassas" [112]. De 
facto, nas argamassas com este tipo de areia, pode esperar-de uma redução da dimensão dos 
poros devida ao conteúdo de partículas finas (nomeadamente argilosas), pelo que é expectável 
uma redução da velocidade de absorção inicial. 

Dos comentários anteriores, pode concluir-se que, genericamente, o comportamento de 
argamassas à acção da capilaridade, verificado experimentalmente, obedece aos princípios 
teóricos sintetizados. 

3.4.3 Difusão do vapor de água 

O transporte do vapor de água é parte integrante do fenómeno global de transporte de 
humidade nos materiais porosos. Como já referido (vd. 1.1.1), quando depende apenas de um 
gradiente de concentração, o movimento de vapor obedece às leis da difusão. A água 
absorvida por uma argamassa tende a secar por evaporação, num fenómeno de difusão do 
vapor de água. Este aspecto assume particular importância, na medida em que a taxa de 
secagem determina a duração do humedecimento, pelo que a caracterização do coeficiente de 
difusão do vapor de água constitui um dos indicadores relativos à durabilidade dos materiais. 
É neste sentido, e não enquanto parte integrante do transporte de humidade nos sistemas 
construtivos, que este trabalho considera o comportamento das argamassas à difusão do vapor 
de água. 

Embora o fenómeno da difusão assuma enorme complexidade, a sua relação com a estrutura 
porosa dos materiais, à escala macroscópica, é simples. É conhecido que a difusão em 
argamassas correntes depende essencialmente do volume de espaço disponível para a sua 
ocorrência, i.e. da porosidade aberta [50]. Deste modo, é expectável que o coeficiente de 
difusão do vapor de água aumente com o aumento da porosidade aberta. Por outro lado, a 
conectividade entre poros, entre as faces do material, é determinante, na medida em que o 
grupo de poros cegos não contribui para a passagem do gás. Neste sentido, os resultados da 
porosimetria de mercúrio podem revelar-se de grande utilidade [49]. Efectivamente, o 
diâmetro limiar (vd. 1.2.1) pode ser associado com o momento a partir do qual se verifica uma 
intrusão generalizada, pelo que a porosidade cumulativa associada ao diâmetro limiar pode ser 
considerada como a que mais contribui para o fenómeno da difusão. 

Analisando os resultados apresentados por Rodrigues [98], relativos a cinquenta e oito 
argamassas, pode confirmar-se genericamente a tendência expectável; a não-linearidade da 
relação entre os valores da porosidade aberta e do coeficiente de difusão do vapor de água 
pode eventualmente estar relacionada com a conectividade da rede porosa. Note-se que o 
conjunto de argamassas referido compreende diversos tipos de cais, traços, curas e 
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componentes pozolânicos, pelo que pode supor-se uma variabilidade considerável de 
estruturas porosas. Refira-se ainda que, se forem retiradas da análise as argamassas com 
componentes pozolânicos - permanecendo 10 composições nas quais varia o tipo de cal e o 
traço volumétrico (1:2 e 1:3) -, a relação assume uma quase-linearidade. 

Os dados de Mosquera et al. [89], relativos a 6 argamassas de diverso tipo, também 
apresentam uma relação do tipo da esperada, i.e. o coeficiente de difusão do vapor de água 
aumenta com o aumento da porosidade aberta. 

3.5 Síntese global 

Julga-se oportuna uma breve síntese que considere, de uma forma global, as relações entre 
estrutura porosa, componentes e comportamento de argamassas. 

As principais conclusões dos sub-capítulos anteriores podem ser resumidas da forma seguinte: 

- a elevada retracção própria das argamassas com cal aérea e das argamassas mistas com 
baixo teor em ligante hidráulico dá origem a poros-fissura de dimensão relativamente 
grande que parecem justificar valores elevados de porosidade aberta e uma porometria 
com duas dimensões características (bimodal); 

- o aumento da finura da areia implica uma porosidade de interface caracterizada por maior 
quantidade de poros de menores dimensões que parece justificar maiores valores de 
porosidade aberta do que os das argamassas com areia de maiores dimensões; 

- o aumento da maior dimensão das partículas de areia dá origem a maior variabilidade da 
porometria; 

- traços mais pobres em ligante originam um aumento dos poros de maiores dimensões e 
parecem implicar maiores valores de porosidade aberta; em relação a este último aspecto, 
note-se no entanto que é reportada a tendência oposta em dois trabalhos relativos a 
argamassas com cal hidráulica natural e cal aérea [76, 77], em que a porosidade foi 
determinada ao ano de idade; 

- à medida que progride o processo de endurecimento, é expectável a redução da porosidade 
aberta da argamassa, presumivelmente devida à redução da dimensão dos poros; 

- é geralmente aceite que as resistências mecânicas aumentam com a diminuição da 
porosidade aberta; uma vez mais, os dois trabalhos já mencionados [76, 77] indicam a 
tendência oposta, embora nestes casos as argamassas com maiores valores de porosidade 
aberta são as que têm maior quantidade de ligante, o que está em consonância com o 
aumento da resistência mecânica; 

- em relação à absorção de água por capilaridade, pode afirmar-se que a velocidade de 
absorção inicial (o coeficiente de capilaridade) depende essencialmente da dimensão dos 
poros - sendo superior em argamassas com poros de maiores dimensões, e que a 
quantidade total de água absorvida (o valor assintótico) depende sobretudo da porosidade 
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aberta - sendo superior em argamassas mais porosas. 
- o coeficiente de difusão do vapor de água parece depender essencialmente da porosidade 

aberta, sendo naturalmente superior nas argamassas mais porosas. 

Podem pois inferir-se, de uma forma geral, as observações seguintes: 

- à medida que aumenta a finura da areia utilizada diminuem a resistência mecânica e o 
coeficiente de capilaridade, e aumentam o valor capilar assintótico e o coeficiente de 
difusão do vapor de água; 

- a traços mais pobres em ligante correspondem a diminuição da resistência mecânica e o 
aumento do coeficiente capilar, do valor capilar assintótico e do coeficiente de difusão do 
vapor de água. 

Em relação ao primeiro aspecto deve no entanto referir-se que o tipo de ligante (aéreo ou 
hidráulico) é determinante. Apenas se pode afirmar que areias mais finas implicam uma 
redução do coeficiente de capilaridade no contexto de se poder considerar que este tipo de 
areias dá origem a poros de interface de menores dimensões (devido à menor área superficial 
de cada partícula). Ora, no caso dos ligantes hidráulicos, pode eventualmente esperar-se que a 
retracção acrescida que se verifica em argamassas com areias mais finas dê origem à 
formação de poros-fissura cuja dimensão pode ser superior à dos restantes poros; nesta 
hipótese, a tendência relativa ao comportamento capilar pode pois inverter-se. Por outro lado, 
no caso dos ligantes aéreos, não se conhece como se relacionam as dimensões dos poros-
fissura de retracção com a finura da areia; por outras palavras, há que saber se às maiores 
retracções típicas das argamassas com areias mais finas correspondem poros-fissura de 
dimensão maior, equivalente ou menor da dos poros-fissura das argamassas com areias mais 
grossas. 

Finalmente, importa uma breve referência aos comportamentos face à acção da capilaridade e 
da difusão do vapor de água. Tendo em consideração que o objectivo deverá ser o de diminuir 
a duração do humedecimento do material, argamassas com elevado coeficiente de 
capilaridade não são forçosamente desadequadas. Importa também analisar a quantidade total 
de água absorvida (expressa no valor capilar assintótico) e a facilidade de secagem (expressa 
no coeficiente de difusão do vapor de água). Efectivamente, pode ocorrer que determinada 
argamassa absorva água por capilaridade muito rapidamente (apresentando um elevado 
coeficiente de capilaridade) mas em pouca quantidade; se, adicionalmente, apresentar um 
elevado coeficiente de difusão do vapor de água, a secagem será rápida, pelo que a duração do 
humedecimento será pequena e, consequentemente, o potencial de degradação será minorado. 
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4 Descrição dos procedimentos de ensaio 

As metodologias aplicadas na campanha experimental seguiram as indicações de diversos 
tipos de documentos: fichas de ensaio do Departamento de Engenharia Civil da Universidade 
Nova de Lisboa (DEC/UNL) e normas portuguesas, europeias e norte-americanas. 

Este capítulo descreve os procedimentos de ensaio seguidos, justificando as opções tomadas. 
São abordadas as matérias-primas (areias e ligantes), a execução de amassaduras, as 
condições de cura, a determinação da consistência por espalhamento das argamassas frescas e, 
finalmente, o conjunto de ensaios e observações a que foram sujeitas as argamassas 
endurecidas. 

4.1 Areias 

As areias utilizadas foram sujeitas a três ensaios: baridade, volume de vazios e granulometria. 
Os valores da baridade são necessários para o cálculo das quantidades de areia a utilizar nas 
amassaduras. O volume de vazios e a granulometria permitem caracterizar as diversas areias, 
fornecendo valores e permitindo o cálculo de parâmetros que podem ser relacionados com as 
propriedades das argamassas com elas fabricadas. O ensaio do volume de vazios permite 
também a determinação da massa volúmica aparente. Descrevem-se, de seguida, cada um 
destes ensaios, após a descrição da metodologia de obtenção de provetes para ensaio. 

4.1.1 Obtenção de provetes 

Os procedimentos seguidos para a obtenção de provetes de areia estão definidos nas Normas 
NP EN 932-1:2002 [66] e NP EN 932-2:2002 [67]. A primeira diz respeito aos métodos de 
amostragem e a segunda aos métodos de redução de amostras laboratoriais. As areias 
utilizadas para o fabrico das argamassas foram adquiridas em sacas de 40 ou 50 kg (consoante 
o tipo de areia), pelo que se considerou que cada saca constituía uma recolha de material para 
redução, i.e. cada saca constituiu uma amostra. A redução desta amostra a uma amostra 
laboratorial foi realizada através da recolha de areia de vários locais da saca, previamante 
bem misturada, com uma pá. O conteúdo da amostra laboratorial foi armazenado em caixas 
com 30 litros de capacidade, até à sua redução em provetes, mediante a utilização de um 
separador com 20 ranhuras de 6.5 mm de largura. Antes da separação, o conteúdo da amostra 
laboratorial foi homogeneizado através de mistura com pá. Em cada processo de separação, 
apenas foi considerado como provete uma das duas divisões resultantes. A obtenção de 
provetes elementares (quantidade de material necessária a uma única determinação de cada 
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ensaio) foi realizada pela separação dos provetes de acordo com o mesmo procedimento. 
Igual metodologia foi também adoptada para a obtenção das quantidades de material 
necessárias ao fabrico das argamassas. 

4.1.2 Baridade 

A baridade das areias foi determinada com base na norma NP EN 1097-3:2002 [68]. Os 
provetes foram condicionados numa estufa ventilada a uma temperatura de 110 ºC até massa 
constante, i.e. até que os valores de duas pesagens sucessivas, com um intervalo de 24 horas, 
não diferissem mais do que 0.1 %56. Após o condicionamento referido, os provetes foram 
reduzidos a provetes elementares (vd. 4.1.1), ficando em repouso até atingirem a temperatura 
ambiente. O material a ensaiar foi cuidadosamente homogeneizado e posteriormente vertido 
para um recipiente cilíndrico impermeável através de um funil de sólidos apoiado, por sua 
vez, numa superfície horizontal com um orifício. O recipiente foi colocado de tal forma que o 
seu aro se encontrava a uma distância de 50 mm do bordo inferior do funil (figura 4.1). A 
superfície da areia contida no recipiente foi posteriormente nivelada com uma régua metálica, 
com o cuidado de a não compactar. De seguida, o recipiente preenchido foi pesado numa 
balança com precisão de 0.1 g. A massa do recipiente foi previamente registada na balança. O 
valor da baridade Ba foi calculado de acordo com a expressão 

V
mBa =      [g/cm3] (4.1) 

em que, 
m: massa do provete elementar [g] 
V: capacidade do recipiente [cm3] 

Foram realizadas, para cada areia, três determinações da baridade. 

A capacidade do recipiente foi determinada de acordo com a Ficha de Ensaio Fe 15 
(DEC/UNL) [19], cujo procedimento é mais detalhado do que as indicações da norma NP EN 
1097-3:2002. O recipiente foi totalmente preenchido com água (cuja temperatura foi medida) 
e tapado com uma chapa acrílica de forma a que não existissem bolhas de ar entre a superfície 
da água e a chapa. O conjunto foi pesado numa balança com precisão de 0.1 g, onde a massa 
do recipiente e da chapa foi previamente registada. A capacidade V foi calculada através da 
expressão 

ρ
mV =      [cm3] (4.2) 

 

                                                 
56 No seguimento do texto, a referência a "massa constante" corresponde a esta definição. 
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em que, 
m: massa da água [g] 
ρ: massa volúmica da água à temperatura ta [g/cm3] 

A massa volúmica da água, para quatro valores de temperatura, é dada no quadro 4.1. As 
variações de massa volúmica são lineares nos intervalos apresentados. 

Quadro 4.1 - Massa volúmica da água [19] 

Temp. [ºC] ρ [g/cm3] 
10 0.9997 
14 0.9993 
15 0.9991 
23 0.9976 

 
Figura 4.1 - Ensaio de baridade 

Foram utilizados dois recipientes de capacidades iguais a 2995.6±1.5 cm3 e 488.1±0.2 cm3, 
respectivamente, correspondentes à media dos valores obtidos em três ensaios de calibração. 
O segundo recipiente foi usado para determinar a baridade de três areias de granulometria 
muito fina (vd. 6.2.1). 

A norma NP EN 1097-3:2002 define ainda que "o valor do diâmetro interior do recipiente em 
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relação à sua profundidade interior deve estar entre 0.5 e 0.8" [68]. Deve referir-se que esta 
relação, nos recipientes utilizados, é de 0.89 para o de maior capacidade e de 0.54 para o de 
menor capacidade. 

Um outro aspecto merece ainda referência: segundo os procedimentos descritos, o estado de 
compactação das areias foi o que resultou da acção exercida pela massa de areia vertida nos 
recipientes através do funil, não tendo sido exercida qualquer outra forma de compactação. 
Esta opção está relacionada com o processo de recolha da areia para o fabrico das argamassas. 
A quantidade de areia a utilizar é determinada pelo volume dos moldes a preencher; de modo 
a tornar a recolha de material mais rigorosa, converte-se o volume em massa, mediante o 
conhecimento da baridade. Considerando o processo de compactação das argamassas frescas 
nos moldes (vd. 4.3), em que a própria areia sofre compactação, seria mais adequado que a 
baridade fosse determinada num estado de compactação semelhante ao que se verifica na 
compactação dos moldes. No entanto, não é possível reproduzir com areia seca o estado de 
compactação que se verifica numa areia que faz parte de uma mistura de areia, ligante e água. 
Por esta razão, foi decidido determinar a baridade no estado de compactação mínima. Esta 
opção implica que a baridade da areia incluída nas argamassas frescas compactadas foi 
superior à baridade determinada experimentalmente. No entanto, este facto não dá origem a 
qualquer tipo de incorrecção, tendo como única consequência a necessidade de se recolher 
uma quantidade de areia superior à que é calculada através do produto entre o volume a 
preencher e a baridade, de forma a garantir o total preenchimento dos moldes. 

4.1.3 Volume de vazios e massa volúmica aparente 

O documento normativo em vigor em Portugal que fornece indicações para a determinação do 
volume de vazios de agregados é a norma NP EN 1097-3:2002 [68]. A metodologia proposta 
consiste no cálculo do volume de vazios v através da relação entre a baridade e a massa 
volúmica, de acordo com a expressão 

100×
−

=
p

p Ba
v

ρ
ρ

     [%] (4.3) 

em que, 
ρp: massa volúmica [g/cm3] 
Ba: baridade [g/cm3] 

O valor obtido não é portanto o resultado directo de um procedimento experimental. 
Considerando que o volume de vazios é uma propriedade de grande importância no que diz 
respeito à utilização de areias em argamassas, considerou-se pertinente que a sua 
determinação resultasse da realização de um ensaio específico. Neste sentido, foi 
desenvolvida uma metodologia que tem por base as indicações da Ficha de Ensaio Fe 30 
(DEC/UNL) [20] - determinação do volume de vazios de areias - e da norma NP EN  
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1097-7:2002 [64] - determinação da massa volúmica do fíler pelo método do picnómetro. 

O processo baseia-se na determinação do volume de água necessário para preencher um 
recipiente de volume conhecido onde foi previamente colocado um volume de areia também 
conhecido. Para tal, foram usados dois picnómetros de capacidades iguais a 1203.0±0.2 cm3 e 
1203.1±0.3 cm3, respectivamente, correspondentes à media dos valores obtidos em três 
ensaios de calibração. 

Os provetes de areia foram condicionados numa estufa ventilada a uma temperatura de 110 ºC 
até massa constante. Após este condicionamento, os provetes foram reduzidos a provetes 
elementares (vd. 4.1.1), ficando em repouso até atingirem a temperatura ambiente. O material 
foi cuidadosamente homogeneizado antes da recolha para ensaio que, por sua vez, seguiu o 
procedimento anteriormente descrito para a baridade. O recipiente utilizado foi o de 
488.1±0.2 cm3 de capacidade. 

Em seguida, o material foi vertido para o picnómetro através do funil de sólidos, registando-se 
na balança (com 0.1 g de precisão) a massa do conjunto picnómetro+areia (incluindo a rolha 
com o tubo capilar). Foi adicionada a quantidade de água necessária para submergir a areia e 
agitou-se o conjunto de forma a misturar bem a areia e a água. Após se ter verificado o 
assentamento das partículas de areia, adicionou-se a quantidade de água necessária para o 
preenchimento do picnómetro até à marca existente no tubo capilar e determinou-se a massa 
do conjunto (figura 4.2). O volume de vazios v foi calculado de acordo com a expressão 

100×
−+

=
ar

picagar

V
VVV

v      [%] (4.4) 

em que, 
Var: volume de areia [cm3], correspondente ao volume do recipiente de recolha 
Vag: volume de água [cm3], correspondente à massa de água introduzida 
Vpic: capacidade do picnómetro [cm3] 

Foram realizadas, para cada areia, três determinações do volume de vazios. 

Note-se que o estado de compactação da areia misturada com a água no interior do 
picnómetro não corresponde ao estado de compactação da areia seca durante o ensaio de 
determinação da baridade. De facto, no picnómetro, a compactação da areia é consequência 
do assentamento das suas partículas no interior do volume de água, após a agitação do 
conjunto. O volume de vazios calculado segundo o procedimento descrito não é portanto igual 
ao volume de vazios do provete de areia do qual se calculou a baridade. 
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Figura 4.2 - Ensaio do volume de vazios 

O procedimento descrito para a determinação do volume de vazios permite ainda o cálculo da 
massa volúmica aparente Mvol através da expressão 

agpic

ar
vol VV

mM
−

=      [g/cm3] (4.5) 

em que, 
mar: massa de areia [g], correspondente à quantidade recolhida no recipiente 

4.1.4 Granulometria 

A metodologia seguida nos ensaios de análise granulométrica cumpriu, genericamente, as 
indicações da norma NP EN 933-1:2000 [65]. O processo consistiu, resumidamente, na 
pesagem das quantidades de areia retidas em cada um de 20 peneiros, dispostos de cima para 
baixo por ordem decrescente da dimensão das aberturas, após agitação mecânica durante 10 
minutos. Uma vez que o equipamento de agitação tem uma capacidade máxima de 7 peneiros 
simultâneos, o conjunto foi agrupados em três séries (7+7+6); o material retido no recipiente 
de fundo, após a agitação das duas primeiras séries, foi vertido para o peneiro de maior 
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abertura da série seguinte. Tomando em consideração que as areias utilizadas são lavadas 
antes da ensacagem, dispensou-se a lavagem do material preconizada na norma. Os provetes 
foram condicionados numa estufa ventilada a uma temperatura de 110 ºC até massa constante. 
Após este condicionamento, foram reduzidos a provetes elementares (vd. 4.1.1), ficando em 
repouso até atingirem a temperatura ambiente. O material foi cuidadosamente homogeneizado 
antes da sua colocação no peneiro de maior abertura. 

Os resultados de cada ensaio foram tratados conforme descrito em 2.3.1, de modo a serem 
obtidos os respectivos parâmetros numéricos e as curvas granulométricas. 

Os peneiros utilizados (figura 4.3), descritos no quadro 4.2, são os que estão definidos na 
norma E11-04 da American Society for Testing and Materials (ASTM) [6]. 

Quadro 4.2 - Peneiros utilizados na análise granulométrica 

Designação 
do peneiro 

Abertura 
[mm] 

nº 4 4.750 
nº 8 2.360 

nº 16 1.180 
nº 30 0.600 
nº 35 0.500 
nº 40 0.425 
nº 45 0.355 
nº 50 0.300 
nº 60 0.250 
nº 70 0.212 
nº 80 0.180 
nº 100 0.150 
nº 120 0.125 
nº 140 0.106 
nº 170 0.090 
nº 200 0.075 
nº 230 0.063 
nº 270 0.053 
nº 325 0.045 
nº 400 0.038 

 

Não foi possível a determinação da granulometria das areias A11 e A12 nos ensaios correntes 
com agitação de peneiros, o que se presume estar relacionado com a sua finura. Após o 
período de agitação, podiam observar-se, sobre a malha dos peneiros, aglomerados esféricos 
de partículas; deste modo, estas partículas não passaram para os peneiros inferiores. A 
granulometria daquelas duas areias foi determinada por difracção de raios laser com dispersão 
seca no laboratório central da firma Secil, tendo sido utilizado um granulómetro fabricado 
pela firma Malvern com a designação comercial Mastersizer 2000. 
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Figura 4.3 - Peneiros utilizados no ensaio de análise granulométrica 

4.2 Ligantes 

Os ligantes utilizados foram sujeitos a dois ensaios: baridade e granulometria por difracção de 
raios laser com dispersão seca. Para a determinação da baridade, seguiu-se o procedimento 
anteriormente descrito para as areias, tendo-se utilizado o recipiente com uma capacidade 
igual a 488.1±0.2 cm3. A determinação da granulometria foi determinada no laboratório 
central da firma Secil, através do equipamento anteriormente referido. O programa 
informático que gere este ensaio fornece também o valor da superfície específica do material. 

4.3 Fabrico de argamassas 

O procedimento geral utilizado no fabrico das argamassas foi baseado nas indicações da Ficha 
de Ensaio Fe 19 (DEC/UNL) [21] e da norma EN 1015-2 [41]. 

A areia foi condicionada numa estufa ventilada a uma temperatura de 110 ºC até massa 
constante, após o que foi colocada em repouso até atingir a temperatura ambiente. Em 
seguida, após homogeneização, foi recolhida a quantidade de areia necessária para a 
respectiva amassadura segundo a metodologia de separação descrita em 4.1.1, tendo a massa 
sido determinada numa balança com precisão de 0.1 g. Os ligantes foram condicionados em 
recipientes de material plástico com dois litros de capacidade e tampa vedante, por sua vez 
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armazenados num ambiente com 20±2 ºC de temperatura e 65±5 % de humidade relativa. A 
recolha dos ligantes foi efectuada directamente dos recipientes de condicionamento para o 
tabuleiro de mistura, colocado sobre a balança. 

A areia e o ligante foram cuidadosamente misturados a seco num tabuleiro metálico com a 
colher de pedreiro com traço volumétrico 1:3 (ligante:areia). Estes materiais foram de seguida 
colocados na cuba do misturador mecânico, para onde se verteu previamente a água de 
amassadura. O processo de mistura mecânica foi realizado com uma pá que efectua 
movimentos de rotação axial à velocidade de 120 r.p.m. e planetário de 60 r.p.m., com a 
duração total de 90 segundos, dividida em dois períodos de 45 segundos, separados por uma 
paragem de aproximadamente 30 segundos destinada à remoção do material aderente às 
paredes da cuba. 

Após realizada cada amassadura, foi determinado o respectivo valor de espalhamento segundo 
o processo descrito em 4.4. Foram de seguida preenchidos os moldes e compactadas as 
argamassas. Utilizaram-se dois tipos de moldes: uns de forma prismática com dimensões 
160x40x40 mm3 e outros de forma circular com 95 mm de diâmetro e 10 mm de altura (figura 
4.4). Os primeiros destinaram-se à obtenção de provetes para os ensaios de determinação do 
módulo de elasticidade dinâmico, da resistência à tracção por flexão e da absorção de água 
por capilaridade enquanto que os segundos, à obtenção de provetes para os ensaios de 
determinação da permeabilidade ao vapor de água. Note-se que os provetes para os demais 
ensaios e observações realizados nas argamassas endurecidas foram obtidos a partir de partes 
dos provetes prismáticos sujeitos ao ensaio da resistência à tracção (vd. 4.6.1). 

 
Figura 4.4 - Moldes utilizados 

O preenchimento dos moldes prismáticos foi executado em duas camadas, cada uma sujeita a 
vinte pancadas no compactador mecânico (figura 4.5). O excesso de argamassa na superfície 
dos moldes foi retirado na operação de alisamento mediante o recurso à aresta de uma 
espátula metálica com a qual se exerceram pequenos movimentos horizontais ao longo da 
maior dimensão dos moldes. Os moldes circulares foram preenchidos numa camada, com uma 
colher de pedreiro de pequenas dimensões O material foi compactado através da pressão 
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exercida pela face da colher em movimentos rotativos, repetidos quatro vezes. O excesso de 
argamassa foi também retirado na operação de alisamento, para a qual se utilizou a aresta da 
colher de pedreiro referida, exercendo igualmente pequenos movimentos horizontais sobre a 
superfície do material. 

 
Figura 4.5 - Compactador mecânico 

As argamassas preparadas são muito diversas, nomeadamente no que diz respeito à 
granulometria da areia utilizada. Deste modo, nalguns casos específicos, houve necessidade 
de fazer pequenos ajustes ao procedimento geral descrito no que diz respeito à duração da 
mistura mecânica e à compactação do material. O primeiro tipo de ajuste foi aplicado a duas 
argamassas com areia muito fina, nas quais foi visualmente perceptível que os dois períodos 
de 45 segundos não seriam suficientes. Presume-se que este facto se deva à elevada superfície 
específica das partículas de areia que exige mais tempo de mistura até se verificar uma boa 
homogeneização do material. Nestes casos, a mistura mecânica teve a duração total de 135 
segundos, dividida em dois períodos de 45 e 90 segundos, respectivamente, igualmente 
separados pela paragem de limpeza. Em relação à compactação do material, verificou-se que 
em três argamassas com cal e duas com cimento branco, todas com areia grossa, o processo 
mecânico produziu pouco efeito. Deste modo, foi efectuada uma compactação adicional com 
vintes pancadas por camada exercidas ao longo do comprimento dos provetes com um pilão 
cuja base quadrada tem 40 mm de lado, correspondente à forma de compactação usada em 
normalização mais antiga. Esta compactação foi também realizada no material incluído nos 
moldes circulares respectivos. 

A quantidade de água de cada amassadura foi calculada com base no valor de espalhamento 
das argamassas, tendo sido estabelecido como critério o intervalo 70-75 %. Antes do fabrico 
de cada argamassa, foram realizadas amassaduras de teste com 768 cm3 de volume 
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(correspondente a três provetes prismáticos) nas quais a água foi colocada na cuba após os 
materiais secos e com o misturador em funcionamento. Sempre que o espalhamento foi 
inferior ao intervalo definido, acrescentou-se água até se obter o valor pretendido. Nos casos 
em que a quantidade de água introduzida, quer no início, quer como acrescento, se revelou 
excessiva, repetiu-se a amassadura de teste. A quantidade de água adequada foi extrapolada 
para o volume de argamassa necessário para a obtenção dos provetes de ensaio. O objectivo 
desta metodologia foi o de permitir que as argamassas para ensaio fossem fabricadas numa 
única operação i.e., sem acrescentos de água sucessivos até à obtenção do valor de 
espalhamento pretendido. Ainda assim, refira-se que, nalgumas argamassas, a amassadura 
destinada a ensaio não cumpriu o critério de espalhamento; nestes casos, o material foi 
desprezado, tendo-se realizado nova amassadura. 

4.4 Argamassas frescas: consistência por espalhamento 

A determinação do valor de espalhamento das argamassas frescas teve como objectivo a 
aferição da sua comparabilidade no que diz respeito à influência da quantidade de água. Como 
foi referido, estabeleceu-se como objectivo o intervalo de 70-75 %. 

Os ensaios foram realizados segundo as indicações da Ficha de Ensaio Fe 25 (DEC/UNL) 
[22] e da norma EN 1015-3 [43]. Imediatamente após o seu fabrico, o material foi colocado 
no interior de um molde tronco-cónico (situado no centro da mesa de espalhamento), em duas 
camadas, cada uma compactada com 10 pancadas de um varão metálico com 15 mm de 
diâmetro. O molde foi retirado após se ter rasado a sua superfície, tendo-se de seguida 
provocado, através da manivela da mesa, 15 pancadas em 15 segundos. Com o auxílio de uma 
craveira, mediram-se os afastamentos d ′  [cm] entre pontos opostos da linha de contorno da 
argamassa segundo quatro eixos marcados na mesa. O valor de espalhamento foi obtido 
através da expressão 

100
10

10
×

−
=

dtoespalhamen      [%] (4.6) 

em que, 
d: média dos quatro valores d ′  
o valor 10 corresponde ao diâmetro interior da base do molde tronco-cónico, 
em cm 

Este procedimento foi realizado um mínimo de três vezes para cada argamassa. Após cada 
determinação, a argamassa situada sobre a mesa foi colocada na cuba de amassadura, 
homogeneizando-se o seu conteúdo com a colher de pedreiro antes de ser retirada a 
quantidade de material necessária para novo ensaio. 
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4.5 Condições de cura 

As condições de cura estão descritas na norma EN 1015-11:1999 [42]. O quadro 4.3 reproduz 
parte das indicações do quadro 1 da página 7 da norma. 

Quadro 4.3 - Condições de cura indicadas na norma EN 1015-11:1999 

Duração da cura à temperatura de 20±2 ºC [dias] 

humidade relativa 

95±5 % 
ou em saco de polietileno 65±5 % 

Tipo de 
argamassas 

provetes no 
molde 

provetes 
desmoldados 

provetes 
desmoldados 

Argamassas 
com cal aérea 5 2 21 

argamassas com 
cimento 2 5 21 

 

Pode verificar-se que as condições relativas a argamassas com cal aérea parecem de difícil 
cumprimento na medida em que não é expectável que este tipo de material tenha a 
consistência necessária para ser desmoldado ao fim de cinco dias, condicionado num 
ambiente de humidade relativa muito elevada. Julgou-se no entanto pertinente testar esta 
hipótese, pelo que as primeiras quatro argamassas com cal aérea fabricadas foram sujeitas às 
condições referidas na norma, utilizando sacos de polietileno para o período de cura húmida. 

Não foi possível desmoldar os provetes ao fim dos cinco dias em cura húmida. Após sete dias, 
as argamassas estavam ainda frescas, o que se verificou ao ser possível deformá-las com a 
pressão ligeira de um dedo. Os moldes foram então retirados dos sacos de polietileno e 
condicionados num ambiente com 20±2 ºC de temperatura e 65±5 % de humidade relativa. Só 
foi possível o desmolde ao fim de dez dias (sete em cura húmida e três no ambiente referido), 
ainda que com algumas dificuldades na medida em que alguns provetes ficaram danificados 
quando foram suavemente removidos dos moldes. 

Considerando a inexequibilidade das indicações normativas, foi tomada a opção de colocar os 
moldes no ambiente de 20±2 ºC e 65±5 % HR após o seu preenchimento. Os provetes foram 
desmoldados aos sete dias e condicionados no mesmo ambiente, sobre suportes plásticos, até 
à sua colocação em estufa para a secagem necessária à realização dos ensaios (figura 4.6). O 
período de cura foi de 60 dias para as argamassas com cal aérea e de 28 dias para as 
argamassas com cimento branco. 

Um outro aspecto deve ainda ser referido. Os ensaios de porosimetria de mercúrio e as 
observações na lupa binocular e no microscópio electrónico de varrimento não foram 
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realizados no seguimento dos restantes ensaios mas após decorrido um intervalo de tempo que 
variou entre 6 a 21 meses, consoante a argamassa em causa. Deste modo, é expectável uma 
alteração do material devida ao prosseguimento da carbonatação da cal aérea e da hidratação 
do cimento. De modo a tentar minorar-se os efeitos desta alteração, nomeadamente no que diz 
respeito às argamassas com cal aérea, os provetes destinados àqueles ensaios foram 
condicionados, após o período de cura referido, em embalagens de plástico sujeitas a sucção 
de ar e seladas a quente (figura 4.7). 

 
Figura 4.6 - Condicionamento dos provetes desmoldados 

 
Figura 4.7 - Condicionamento em embalagem plástica selada 

A idade a que as diversas argamassas foram ensaiadas está indicada no sub-capítulo onde se 
apresentam as argamassas executadas (vd. 6.2.2). 
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4.6 Argamassas endurecidas 

Descrevem-se de seguida os procedimentos relativos aos diversos ensaios e observações 
realizados nas argamassas endurecidas, começando pela metodologia de obtenção dos 
provetes destinados a cada tipo de ensaio. 

4.6.1 Obtenção de provetes 

Para cada composição de argamassa foram moldados seis provetes prismáticos e três provetes 
circulares. Estes últimos destinaram-se exclusivamente ao ensaio de difusão do vapor de água. 
Os provetes prismáticos sujeitos a ensaios destrutivos deram origem a novos provetes 
utilizados em ensaios consecutivos. A figura 4.8 apresenta um esquema que descreve a 
metodologia de obtenção de provetes. 

difusão vapor água capilaridade mód. elast. din.

resist. tracção

resist. compressão

3+3 provetes:
porosidade aberta e 

massa volúmica

porosimetria Hg
observação lupa binoc. e SEM

 
Figura 4.8 - Metodologia de obtenção de provetes 

4.6.2 Porosidade aberta e massa volúmica aparente 

A porosidade aberta e a massa volúmica aparente das argamassas foram determinadas com 
base nas Fichas de Ensaio Fe 02 [23] e Fe 01 [24] (DEC/UNL), respectivamente. Os 
procedimentos de ensaio foram comuns, tendo apenas variado a expressão segundo a qual se 
calcularam os resultados que, em ambos os casos, se baseou no método da pesagem 
hidrostática. Os provetes foram condicionados numa estufa ventilada a uma temperatura de 
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60 ºC até massa constante, após o que foram colocados num recipiente com sílica-gel até 
atingirem a temperatura ambiente. Depois de pesados numa balança com a precisão de 
0.001 g, foram colocados num exsicador cuja pressão foi diminuída até ao valor de 6500 Pa. 
Após decorridas 24 horas, fez-se penetrar lentamente no exsicador a quantidade de água 
necessária para a total imersão dos provetes, mantendo-se a pressão referida por mais 24 
horas. Os provetes foram posteriormente mantidos imersos, à pressão atmosférica, durante um 
novo período de 24 horas. Foram de seguida pesados em imersão e, depois de enxugada a sua 
superfície com um pano húmido, pesados de novo no prato superior da balança. Foi utilizada 
água da rede de abastecimento público. 

Os valores da porosidade aberta Pab e da massa volúmica aparente Mvol foram determinados 
de acordo com as expressões 4.7 e 4.8, respectivamente. 

100
23

13 ×
−
−

=
mm
mmPab      [%] (4.7) 

3

23

1 10×
−

=
mm

mM vol      [kg/m3] (4.8) 

em que, 
m1: massa do provete seco [g] 
m2: massa do provete saturado imerso [g] 
m3: massa do provete saturado [g] 

4.6.3 Porosimetria de mercúrio 

Os ensaios de porosimetria de mercúrio foram realizados num porosímetro fabricado pela 
firma Micromeritics Instrument Corporation (Norcross, Georgia, EUA), com a designação 
comercial de Autopore IV 9500 (figura 4.9). O equipamento dispõe de duas portas de baixa 
pressão e uma porta de alta pressão. 

Os provetes foram condicionados até massa constante numa estufa ventilada à temperatura de 
60 ºC, após o que foram colocados num recipiente com sílica-gel até atingirem a temperatura 
ambiente. Depois de pesados, foram introduzidos na cápsula do penetrómetro de ensaio, no 
bordo da qual se colocou uma pequena quantidade de óleo de selagem; a cápsula foi de 
seguida fechada com a respectiva tampa e colocou-se a quantidade adequada de um outro tipo 
de óleo na superfície exterior da haste do penetrómetro, numa zona compreendida entre 1 cm 
e 5 cm medidos a partir da extremidade (figura 4.10); determinou-se de seguida a massa do 
conjunto. Os óleos de selagem aplicados foram os indicados pelo fabricante do porosímetro. 
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Figura 4.9 - Porosímetro de mercúrio 

 
Figura 4.10 - Penetrómetro preparado para o início do ensaio 

Foram utilizados três penetrómetros para sólidos de características iguais, aos quais 
correspondem um volume interior de cápsula de 5 cm3 e um volume máximo de intrusão de 
1.716 cm3. 

Cada ensaio foi iniciado no módulo de baixa pressão. Após colocado o penetrómetro na 
respectiva porta, a pressão no interior do sistema de ensaio foi reduzida até ao valor de 
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50 µmHg (6.7x10-6 MPa). De seguida, foi introduzido o mercúrio até ao total preenchimento 
da zona envolvente do provete e da haste do penetrómetro. Iniciou-se então o processo de 
intrusão, subindo a pressão em 15 patamares pré-definidos entre os valores de 0.0138 MPa e 
0.2068 MPa (quadro 4.4). Após terminada esta primeira fase, a pressão no interior do sistema 
foi reduzida até ao valor da pressão atmosférica, retirou-se o penetrómetro e determinou-se a 
sua massa. Deu-se então início ao procedimento no sistema de alta pressão, o qual 
compreendeu 67 patamares de pressão de intrusão - entre os valores de 0.2758 MPa e 
206.8427 MPa - e 27 patamares de pressão de extrusão - entre os valores de 206.8427 MPa e 
0.1034 MPa (quadro 4.4). Em cada patamar de pressão, foi determinado um tempo de espera 
de 15 segundos na análise de baixa pressão e de 30 segundos na análise de alta pressão; após 
decorrido o tempo de espera, o equipamento registou o volume de mercúrio introduzido. 

Os diversos valores de massa acima referidos são necessários para que o programa 
informático possa efectuar os cálculos relativos ao volume de mercúrio introduzido e às 
determinações da porosidade aberta e da massa volúmica aparente do provete. 

Quadro 4.4 - Patamares de pressão pré-definidos no ensaio de porosimetria de mercúrio 

Baixa 
pressão 
[MPa] 

Alta pressão - intrusão [MPa] Alta pressão - extrusão 
[MPa] 

0.0138 
0.0207 
0.0276 
0.0345 
0.0414 
0.0483 
0.0552 
0.0621 
0.0689 
0.0862 
0.1034 
0.1207 
0.1379 
0.1724 
0.2068 

0.2758 
0.3447 
0.4137 
0.4826 
0.5516 
0.6205 
0.6895 
0.8618 
1.0342 
1.2066 
1.3790 
1.5513 
1.7237 
1.8961 
2.0684 
2.2408 
2.4132 

2.5855 
2.7579 
2.9303 
3.1026 
3.2750 
3.4474 
3.7921 
4.1369 
4.4816 
4.8263 
5.1711 
5.5158 
5.8605 
6.2053 
6.5500 
6.8948 
8.6184 

10.3421 
12.0658 
13.7895 
15.5132 
17.2369 
18.9606 
20.6843 
22.4080 
24.1316 
25.8553 
27.5790 
29.3027 
31.0264 
32.7501 
34.4738 
37.9212 
41.3685 

44.8159 
48.2633 
51.7107 
55.1581 
58.6054 
62.0528 
65.5002 
68.9476 
86.1845 

103.4214 
120.6582 
137.8951 
155.1320 
172.3689 
189.6058 
206.8427 

188.2269 
144.7899 
110.3161 
85.4950 
66.1897 
50.3317 
39.3001 
29.6475 
22.7527 
17.9264 
13.7895 
10.3421 
8.2737 
6.2053 
4.8263 
3.4474 
2.7579 

2.0684 
1.6547 
1.3100 
0.9997 
0.7584 
0.5861 
0.4482 
0.3447 
0.2068 
0.1034 

 

Na bibliografia consultada não existe qualquer referência aos valores de patamar de pressão 
com que foram realizados os ensaios de porosimetria de mercúrio cujos resultados são 
publicados. Deste modo, foram efectuados dois ensaios de teste: o primeiro com os valores 
que o fabricante do equipamento utilizado propõe como base de análise e o segundo com os 
valores indicados na tabela 4.4; estes últimos correspondem a um acréscimo significativo do 
detalhe de análise. Verificou-se que o detalhe acrescido do segundo tipo de ensaio permitia de 
facto a detecção de particularidades que não foram visíveis no primeiro caso. 
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Foram ainda considerados, como dados de ensaio, os seguintes valores: 

- ângulo de contacto de avanço: 140 º; 
- ângulo de contacto de retrocesso: 140 º; 
- tensão superficial do mercúrio: 0.485 N/m; 
- densidade do mercúrio: 13.5335. 

4.6.4 Observação na lupa binocular e obtenção de imagens digitais 

A observação dos provetes na lupa binocular foi realizada nos laboratórios do Núcleo de 
Materiais Metálicos do Departamento de Materiais do Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (NMM/DM/LNEC). 

A preparação dos provetes foi constituída, genericamente, pelo seguinte conjunto de 
procedimentos: 

- secagem em estufa ventilada à temperatura de 38 ºC durante aproximadamente 24 horas; 
- impregnação, sob vácuo, com resina pigmentada; 
- corte dos provetes com resina, numa serra de diamante, para a obtenção de uma superfície 

de observação totalmente impregnada; 
- polimento mecânico das superfícies de observação. 

A resina de impregnação utilizada é epoxídica, com a designação comercial de Epofix Resin, 
sendo fabricada pela firma Struers. A pigmentação foi realizada com um produto da mesma 
firma, designado por Epodye, com propriedades fluorescentes e de cor amarela. A resina e o 
pigmento foram misturados num agitador magnético durante 24 horas, de acordo com uma 
dosagem de 5 g de pigmento para 1 litro de resina. 

Após a secagem, os provetes foram submetidos a uma baixa pressão num equipamento 
específico para a impregnação durante um período que variou entre 3 e 6 horas (de acordo 
com os provetes em questão). Adicionou-se então o agente endurecedor (Epofix Hardener) à 
resina pigmentada, segundo uma dosagem de 5 partes de resina para 1 parte de endurecedor 
(em volume), após o que se deu início ao processo de impregnação; a bomba de vácuo do 
equipamento permaneceu ligada. O valor da pressão não foi uniforme em todos os processos 
de impregnação, podendo indicar-se, como referência, o valor de 0.1 mBar. 

O polimento foi efectuado num equipamento específico para este fim, durante 10 minutos; a 
velocidade de rotação do prato do equipamento, sobre o qual são dispostos os provetes, foi a 
correspondente a 70 r.p.m. Utilizou-se, como substância abrasiva, uma solução de Al2O3 com 
partículas de 15 µm e etilenoglicol. 

Nalguns casos, verificou-se que o processo de impregnação não tinha sido eficaz, havendo 
apenas uma fina camada de material impregnado. Não sendo deste modo possível a obtenção 
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de uma superfície de observação adequada, estes provetes foram sujeitos a uma segunda 
impregnação, segundo os procedimentos acima descritos. Ainda assim, nos provetes com 
areias mais finas, permaneceram algumas zonas em que a resina não penetrou. De modo a 
resolver esta dificuldade, foi tomada a opção de aplicar a pincel uma nova camada superficial 
de resina pigmentada. 

As superfícies dos provetes foram posteriormente observadas numa lupa binocular de marca 
Olympus. A aquisição das imagens digitais foi realizada através de um programa informático 
específico, designado por Omnimet Enterprise, produzido pela firma Buehler. 

4.6.5 Observação no microscópio electrónico 

A ampliação máxima a que foi possível observar os provetes na lupa binocular revelou-se não 
ser suficiente para uma compreensão adequada da microestrutura das duas argamassas 
fabricadas com a areia mais fina. Assim, estes dois materiais foram também observados no 
microscópio electrónico de varrimento (SEM). Uma vez mais, o processo foi realizado nos 
laboratórios do NMM/DM/LNEC. 

Os provetes utilizados foram os que tinham já sido submetidos à observação na lupa 
binocular. A preparação para SEM incluiu a secagem em estufa ventilada a 38 ºC e o 
recobrimento da superfície de observação com carbono em alto vácuo. 

O microscópio em questão foi fabricado pela firma Jeol, tendo a designação comercial de 
JSM-6400. As imagens captadas resultaram do processo de electrões retrodifundidos que se 
revelou mais adequado do que o de electrões secundários. 

O microscópio está equipado com um analisador de difracção de raios-X por dispersão de 
energia designado por Inca, fabricado pela firma Oxford Instruments. 

4.6.6 Absorção de água por capilaridade 

Os ensaios de absorção de água por capilaridade foram realizados de acordo com a Ficha de 
Ensaio Fe 06 (DEC/UNL) [25]. Os provetes foram condicionados numa estufa ventilada a 
uma temperatura de 60 ºC até massa constante, após o que foram colocados num recipiente 
com sílica-gel até atingirem a temperatura ambiente. 

O sistema de ensaio incluiu um recipiente estanque de material plástico, no fundo do qual se 
verteu a quantidade de água suficiente para criar condições de saturação. Foi colocado no 
interior do recipiente um tabuleiro metálico apoiado sobre quatro suportes com 15 cm de 
altura de forma a não contactar com a água existente no fundo. O tabuleiro continha uma 
lâmina de água corrente com 2 mm de espessura e uma camada de papel absorvente. Foi 
colada no perímetro interior da tampa do recipiente uma fita isoladora que teve como 
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objectivo melhorar as condições de estanquidade. 

Depois de registada a sua massa seca, os provetes foram colocados no tabuleiro, sobre o papel 
absorvente, apoiados numa das faces de menor área. A intervalos de tempo regulares foi 
determinada a massa dos provetes. O tempo de referência correspondeu ao momento no qual 
os provetes foram colocados no tabuleiro, tendo-se efectuado pesagens aos 5, 10, 15, 30, 60 e 
180 minutos e posteriormente a cada 24 horas, numa balança com precisão de 0.001 g. Após 
as pesagens, foi controlado o nível de água no tabuleiro, tendo-se acrescentado a quantidade 
necessária para a manutenção da espessura da lâmina (2 mm). Para cada uma das 
determinações de massa realizadas foi calculado o valor da quantidade de água absorvida mi, 
através da expressão 

S
mmmi

12 −=      [kg/m2] (4.9) 

em que, 
m1: massa do provete seco [kg] 
m2: massa do provete após decorrido o intervalo de tempo correspondente [kg] 
S: área da face em contacto com a água [m2] 

Com os valores obtidos, traçou-se um gráfico com abcissas expressas em termos de t  (em 
segundos) e ordenadas em kg/m2. O coeficiente de absorção de água por capilaridade, 
expresso em kg/m2.s0.5, corresponde ao coeficiente angular do troço inicial das curvas 
traçadas - em geral, um segmento de recta passando pela origem. Determinou-se também o 
valor assintótico das curvas de absorção, que se considerou atingido quando a diferença entre 
dois valores sucessivos, mi e mi-1, foi menor que 1 %. Nestas circunstâncias, mi é o valor 
assintótico, expresso em kg/m2. Deste modo, o ensaio considerou-se terminado quando se 
obteve este valor de mi. 

4.6.7 Difusão do vapor de água 

Os procedimentos relativos aos ensaios de difusão do vapor de água foram baseados nas 
indicações da Ficha de Ensaio Fe 05 (DEC/UNL) [26]. Os provetes foram inicialmente 
condicionados numa estufa ventilada a uma temperatura de 60 ºC até massa constante, após o 
que foram colocados num ambiente de 20±2 ºC e 65±5 % de humidade relativa até à 
realização do ensaio. 

Foi usado o método da cápsula seca, tendo sido utilizado, como substância condicionadora, 
cloreto de cálcio anidro em plaquetas com granulometria compreendida entre 2.36 mm e 
600 µm, condicionado numa estufa ventilada a 200 ºC durante 24 horas. Foi utilizada, em 
cada cápsula, uma camada de cloreto de cálcio com 1 cm de espessura. As cápsulas são 
metálicas. 
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O ambiente húmido de ensaio foi criado no interior de um recipiente estanque de material 
plástico através de uma solução saturada de cloreto de sódio, o que permite manter um 
ambiente com 75 % de humidade relativa. O perímetro da tampa do recipiente foi selado 
mediante a colagem de uma fita isoladora. De forma a garantir uma junção adequada entre a 
tampa e o recipiente, foram utilizados, nas zonas de canto, quatro pinças de aperto. 

Cada ensaio foi iniciado com o registo da massa dos provetes e a colocação da substância 
condicionadora no interior das cápsulas. De seguida, os provetes foram apoiados no rebordo 
das cápsulas e selou-se a respectiva junta com mastique. As cápsulas com os provetes foram 
depois colocadas no interior do recipiente, sobre uma superfície plástica perfurada apoiada 
por sua vez em oito segmentos de tubo plástico, de forma a não haver contacto entre as bases 
das cápsulas e a solução condicionadora. Foi efectuada a pesagem inicial de cada conjunto e, 
posteriormente, realizaram-se pesagens a intervalos de 24 horas. O processo de pesagem 
utilizado permitiu manter as cápsulas no interior do recipiente, o que tem como vantagem, 
face a outros métodos comuns, o facto de os provetes não serem submetidos a condições 
ambientes diversas. Para tal, foram executados furos na tampa do recipiente; através destes 
furos, e após retirada a rolha de borracha de selagem, foi introduzida uma haste em arame que 
permitiu a recolha das cápsulas e a sua suspensão no anel de pesagem inferior da balança. As 
cápsulas foram dotadas de um anel em arame que permitiu a sua recolha de forma eficaz 
(figura 4.11). O método de pesagem está ilustrado na figura 4.12. 

Os valores de temperatura e humidade relativa no interior do recipiente foram monitorizados 
através de um termo-higrómetro analógico. 

 

 
Figura 4.11 - Sistema de suspensão das cápsulas 
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Figura 4.12 - Ensaio de permeabilidade ao vapor de água 

O ensaio foi considerado terminado quando foi possível a realização de três pesagens em 
regime estacionário, definido pela expressão 
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em que, 
∆mi: diferença das massas determinadas nos limites do intervalo de tempo ti 
∆mi-1: diferença das massas determinadas nos limites do intervalo de tempo ti-1 

O fluxo de vapor G por unidade de tempo foi calculado a partir da média das diferenças de 
massa por unidade de tempo (em g/h), com os três valores obtidos em regime estacionário. O 
coeficiente de difusão do vapor de água π foi determinado de acordo com a expressão 

51036..
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eGπ      [kg/m.s.Pa] (4.11) 
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em que, 
e: espessura do provete [m] 
S: área de ensaio do provete [m2] 
∆P: diferencial de pressão do vapor de água entre os dois lados do provete [Pa] 

A área de ensaio do provete - 0.00442 m2 - corresponde a um diâmetro de 7.5 cm, na medida 
em que a selagem com mastique ocupa uma largura de 1 cm. O diferencial de pressão ∆P foi 
calculado através da expressão 

100100
i

s
e

sie
HrPHrPPPP ×−×=−=∆      [Pa] (4.12) 

em que, 
Pe: pressão de vapor existente no ambiente do recipiente [Pa] 
Pi: pressão de vapor existente no interior da cápsula [Pa] 
Ps: pressão de vapor de saturação para o valor de temperatura verificado no interior 

do recipiente [Pa] 
Hre: humidade relativa no interior do recipiente (75 %) 
Hri: humidade relativa no interior da cápsula (0 %) 

Os valores da pressão de vapor de saturação utilizados estão indicados no quadro 4.5. 

Quadro 4.5 - Pressões de saturação 

Temperatura [ºC] Ps [Pa] 
18 2064 
19 2197 
20 2338 
21 2486 
22 2657 
23 2809 

4.6.8 Módulo de elasticidade dinâmico 

Os ensaios de determinação do módulo de elasticidade dinâmico seguiram as indicações da 
Ficha de Ensaio Fe 08 (DEC/UNL) [27]. O processo baseou-se na medição da frequência de 
ressonância longitudinal do provete de ensaio, utilizando um equipamento capaz de emitir 
vibrações e registar a correspondente frequência de ressonância (figura 4.13). 

Os provetes foram condicionados até massa constante numa estufa ventilada à temperatura de 
60 ºC, após o que foram colocados num recipiente com sílica-gel até atingirem a temperatura 
ambiente. 
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Figura 4.13 - Equipamento para a determinação do módulo de 
elasticidade dinâmico 

Colocou-se cada provete sobre o suporte do equipamento de ensaio de modo a que uma das 
extremidades ficasse em contacto com o vibrador (fonte emissora) e a outra, a cerca de 1 mm 
da unidade de recepção (à direita, na imagem da figura 4.13). O equipamento registou as 
amplitudes das vibrações correspondentes ao intervalo de frequências transmitido ao vibrador 
por um oscilador de frequência variável. As condições de ressonância estão relacionadas com 
as amplitudes máximas; a frequência de ressonância fundamental longitudinal corresponde à 
frequência mais baixa para a qual se obtém uma amplitude máxima. O programa informático 
que processa os dados recebidos do equipamento calcula automaticamente o módulo de 
elasticidade E através da expressão 

( ) 62
0 102 −×=

g
lfE ρ      [MPa] (4.13) 

em que, 
l: comprimento do provete [m] 
f0: frequência de ressonância longitudinal [Hz] 
ρ: massa volúmica do material [N/m3] 
g: aceleração da gravidade (9.81 m/s2) 
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Foram realizadas quatro determinações por provete, alterando a sua posição no suporte 
através de uma rotação em torno do eixo longitudinal com amplitude igual a um quarto de 
rotação. 

4.6.9 Resistências à tracção por flexão e à compressão 

Os procedimentos relativos aos ensaios de resistência à tracção por flexão e de resistência à 
compressão foram baseados na Ficha de Ensaio Fe 27 (DEC/UNL) [28]. Os provetes foram 
condicionados até massa constante numa estufa ventilada à temperatura de 60 ºC, após o que 
foram colocados num recipiente com sílica-gel até atingirem a temperatura ambiente. Os 
provetes sujeitos ao ensaio de compressão foram os meio-prismas resultantes da determinação 
da resistência à tracção por flexão. 

Foi utilizada uma máquina universal de tracção equipada com uma célula de carga de 50 kN. 
Nos dois tipos de ensaio, os provetes foram colocados de forma a que o contacto com as 
superfícies que transmitiram as cargas fosse assegurado por faces de moldagem. 

A tracção foi imposta através da acção de uma força de flexão exercida sobre os provetes a 
meio vão longitudinal, estando os apoios a uma distância de 100 mm entre si e equidistantes 
do local de acção da força (figura 4.14). O ensaio foi realizado com controlo de deslocamento, 
a uma velocidade de 5.1 mm/min, até à rotura. O valor da pré-carga foi de 10 N. 

 
Figura 4.14 - Ensaio de resistência à tracção por flexão 

O valor da resistência à tracção por flexão Rf foi calculado através da expressão 

3

5.1
b

lF
R f

f

××
=      [MPa] (4.14) 
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em que, 
Ff: força de flexão correspondente à rotura [N] 
l: distância entre apoios [mm] 
b: lado da secção quadrada do provete [mm] 

O ensaio de compressão foi realizado com controlo de deslocamento, a uma velocidade de 
5.25 mm/min, até à rotura. O valor da pré-carga foi de 20 N. Os provetes foram colocados 
num dispositivo de compressão que assegurou uma área de contacto de 1600 mm2 (figura 
4.15). 

 
Figura 4.15 - Ensaio de resistência à compressão 

O valor da resistência à compressão Rc foi calculado através da expressão 

A
FR c

c =      [MPa] (4.15) 

em que, 
Fc: força de compressão correspondente à rotura [N] 
A: área de contacto [mm2] 

 

 



5. Avaliação preliminar 

117 

5 Avaliação preliminar 

A areia é um componente importante das argamassas, sendo do conhecimento geral que tem 
efeitos em diversos parâmetros como a trabalhabilidade, a retracção, a aderência, a resistência 
mecânica, a capilaridade, etc. A experiência mostra que diferentes tipos de areia dão origem a 
argamassas cujo comportamento é distinto. No entanto, a compreensão da influência 
específica da granulometria das areias, sobretudo no que diz respeito às argamassas para 
conservação de edifícios antigos, não está ainda suficientemente desenvolvida. Por outro lado, 
como já referido, a relação entre as propriedades das areias e o comportamento das 
argamassas não é directa. De facto, a dimensão das partículas da areia constitui um dos 
factores que condicionam a quantidade, a dimensão e a forma dos poros, i.e. a microestrutura 
morfológica da argamassa; por sua vez, esta última determina o comportamento do material 
endurecido. 

O interesse pelo desenvolvimento deste tema de investigação motivou, em 2003, a realização 
de um estudo experimental no qual se comparou o comportamento de um conjunto de 
argamassas fabricadas com areias de seis granulometrias distintas e quatro tipos de ligantes57. 
A análise dos resultados permitiu o estabelecimento de determinadas tendências, tendo 
contribuído para a clarificação de alguns aspectos das relações existentes entre a 
granulometria das areias e as propriedades e o comportamento das argamassas. Esta avaliação 
preliminar permitiu ainda verificar que o comportamento à capilaridade depende também do 
tipo de ligante. De facto, a comparação entre a porosidade aberta das argamassas e o seu 
coeficiente de absorção de água por capilaridade torna clara uma distinção entre ligantes 
aéreos e ligantes hidráulicos. Este capítulo sintetiza a campanha experimental então realizada. 

5.1 Argamassas executadas 

Foram preparadas 24 composições de argamassas, a que correspondem seis areias de 
diferentes granulometrias e quatro ligantes. Os procedimentos experimentais aplicados foram 
similares aos anteriormente descritos (vd. 4), tendo permitido, com base na experiência 
recolhida, a definição de alguns ajustes que contribuíram para a melhoria dos procedimentos 
de amassadura e moldagem aplicados posteriormente. A quantidade de água de amassadura 
foi a necessária para a obtenção de um valor de espalhamento de referência de 65 %. 

Resumem-se, de seguida, as características das matérias-primas, os traços utilizados e as 

                                                 
57 Parte dos resultados deste estudo foram publicados nas actas do "10th International Congress on Deterioration 
and Conservation of Stone", realizado em Estocolmo em 2004 [56]. 
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condições de cura. 

5.1.1 Materiais 

Areias 

As areias utilizadas foram adquiridas nos estaleiros da firma Areipor (Bucelas), sendo 
provenientes de explorações situadas em Coina e Benavente; são, deste modo, areias de 
areeiro naturais. Segundo informações prestadas pelo responsável dos laboratórios da firma, o 
material é silicioso, variando o teor em sílica entre 98.8% e 99.1%. As areias comercializadas 
pela firma são essencialmente aplicadas no fabrico de tintas e componentes filtrantes, pelo 
que são cuidadosamente lavadas e crivadas; assim, a cada referência comercial corresponde 
um intervalo granulométrico cujos limites são muito próximos. 

O estudo incluiu a preparação de argamassas com quatro areias monogranulares e duas 
misturas de areias, conforme descrito no quadro 5.1. 

Quadro 5.1 - Areias utilizadas na avaliação preliminar 

Designação 
comercial Código Composição 

(em massa) 

Máxima 
dimensão 

[mm] 

Mínima 
dimensão 

[mm] 
AGS 1/2 1 - 4.750 1.180 

AGS 0.5/1 2 - 2.360 0.500 
APS 30 3 - 1.180 0.125 
FPS 120 4 - 0.250 0.053 

- 5 40% AGS 1/2 + 60% APS 50 2.360 0.355 
- 6 40% APS 50 + 30% APS 30 + 30% FPS 120 1.180 0.075 

APS 50* - - 1.180 0.250 
* Esta areia não foi utilizada individualmente 

 

As curvas granulométricas das areias são apresentadas na figura 5.1. 

A análise das curvas granulométricas permite ordenar as areias, de acordo com a sua finura, 
da seguinte forma: 

← mais grossa mais fina →

1 5 2 3 6 4 
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Figura 5.1 - Curvas granulométricas das areias utilizadas na avaliação 

preliminar 

Ligantes 

As argamassas foram fabricadas com quatro tipos de ligante: cal aérea hidratada em pó 
produzida pela firma Lusical, cal hidráulica branca produzida pela firma Cepro-Lafarge, 
cimento branco Portland de calcário CEM II/B-L 32.5R (br) produzido pela firma Secil e, 
finalmente, uma mistura de cal aérea hidratada em pó (Lusical) e cimento cinzento Portland 
de calcário CEM II/B-L 32.5N produzido pela firma Secil; esta mistura foi realizada com o 
traço volumétrico 1:1. 

No seguimento deste capítulo, as argamassas fabricadas com cada um destes tipos de ligantes 
assumem os códigos seguintes: 

- cal aérea: A; 
- cal hidráulica: L; 
- cimento branco: B; 
- cal aérea + cimento: X. 

5.1.2 Traço e cura 

As argamassas foram fabricadas com um traço volumétrico 1:3 (ligante:areia). A cura foi 
realizada numa sala condicionada com temperatura de 23±3 ºC e humidade relativa de 
50±5 %; a sua duração foi de 60 dias para as argamassas com cal aérea e com cal hidráulica e 
de 28 dias para as argamassas com cimento branco e bastardas. 
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5.2 Apresentação e análise individual de resultados 

Os ensaios realizados incluíram as determinações da porosidade aberta, da massa volúmica 
aparente, da absorção de água por capilaridade, da resistência à tracção por flexão, da 
resistência à compressão e do módulo de elasticidade dinâmico. Os valores que se apresentam 
de seguida correspondem à média de seis determinações nos ensaios de porosidade aberta e de 
massa volúmica aparente e à média de três determinações nos restantes ensaios. Os resultados 
são analisados individualmente, para cada tipo de ligante, segundo duas ordens de critérios: 

- influência da finura das areias na porosidade aberta das argamassas; 
- influência da porosidade aberta no comportamento das argamassas. 

No sub-capítulo 5.3, é apresentada uma análise comparativa que considera todas as 
argamassas realizadas. 

5.2.1 Argamassas com cal aérea 

O valor da consistência por espalhamento, bem como os resultados obtidos nos ensaios 
efectuados nas argamassas com cal aérea, são apresentados no quadro 5.2. 

Quadro 5.2 - Resultados dos ensaios das argamassas com cal aérea (avaliação preliminar) 

 Esp. 
[%] 

Pab 
[%] 

Mvol 
[kg/m3] 

cc0-60 
[kg/m2.s0.5]

va 
[kg/m2] 

Rt 
[MPa] 

Rc 
[MPa] 

Edin 
[MPa] 

A1 69 30 
± 2 

1825 
± 46 

0.279 
± 0.010 

17.017 
± 0.700 

0.12 
± 0.01 

0.32 
± 0.01 

1555 
± 38 

A2 65 34 
± 0 

1705 
± 13 

0.306 
± 0.013 

18.610 
± 0.829 

0.23 
± 0.01 

0.48 
± 0.01 

1793 
± 275 

A3 61 37 
± 0 

1623 
± 2 

0.242 
± 0.002 

19.647 
± 1.725 

0.39 
± 0.03 

1.23 
± 0.03 

3041 
± 4 

A4 65 38 
± 0 

1598 
± 6 

0.226 
± 0.007 

19.049 
± 2.270 

0.60 
± 0.08 

1.99 
± 0.10 

3748 
± 61 

A5 64 31 
± 1 

1790 
± 14 

0.267 
± 0.003 

16.919 
± 0.628 

0.30 
± 0.01 

0.72 
± 0.03 

2998 
± 79 

A6 62 35 
± 1 

1691 
± 11 

0.228 
± 0.004 

18.039 
± 0.269 

0.55 
± 0.02 

1.47 
± 0.05 

3925 
± 75 

 

Esp.: consistência por espalhamento 
Pab: porosidade aberta 
Mvol: massa volúmica aparente 
cc0-60: coeficiente de absorção de água por capilaridade reportado aos primeiros 60 minutos de ensaio 
va: valor assintótico da curva de absorção de água por capilaridade 
Rt: resistência à tracção por flexão 
Rc: resistência à compressão 
Edin: módulo de elasticidade dinâmico 
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Na figura 5.2 representam-se os valores de porosidade aberta das argamassas com cal aérea, 
agrupadas por ordem crescente da finura das areias utilizadas no seu fabrico (gráfico a); o 
gráfico b mantém o mesmo tipo de ordenamento, distinguindo as argamassas fabricadas com 
areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. 
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Figura 5.2 - Influência da finura das areias na porosidade aberta das 

argamassas com cal aérea (avaliação preliminar) 

As representações gráficas da figura 5.2 tornam explícita a tendência de aumento da 
porosidade aberta das argamassas com o aumento da finura das areias. Note-se que a areia 
com que foi produzida a argamassa A6 é uma mistura de três areias, o que permite pressupor 
que poderá ter um volume de vazios inferior ao das areias utilizadas nas argamassas A3 e A4. 
Julga-se que este aspecto justifica a ligeira discrepância que se observa com aquela 
argamassa, na medida em que a um menor volume de vazios da areia corresponderá um 
menor volume de poros da argamassa. A distinção entre as argamassas com areias 
monogranulares e as argamassas com misturas de areias (figura 5.2 b) torna mais evidente a 
tendência referida. 

 

Na figura 5.3 apresentam-se, comparativamente, os valores da porosidade aberta e das 
resistências mecânicas das argamassas com cal aérea. Os dados estão dispostos por ordem 
crescente de porosidade aberta; nos gráficos b, distinguem-se as argamassas fabricadas com 
areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. Note-se que as linhas 
que unem os pontos relativos à porosidade aberta de cada argamassa são meramente 
artificiais, contribuindo apenas para uma maior clareza na interpretação dos resultados. 

A comparação entre os gráficos a e b permite concluir que o tipo de areia, no que diz respeito 
à distinção entre monogranular e mistura, assume um papel significativo na influência da 
microestrutura nas resistências mecânicas das argamassas. De facto, nas representações 
gráficas que separam o tipo de areia (b), torna-se claro um aumento das resistências 
mecânicas com o aumento da porosidade aberta. No entanto, esta tendência não existe quando 
os dados são apresentados considerando uma ordenação simples de porosidade aberta 
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crescente (a). Esta observação leva a concluir, como seria aliás expectável, que a dimensão 
dos poros não pode estar dissociada deste tipo de análise. 
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Figura 5.3 - Influência da porosidade aberta nas resistências 

mecânicas das argamassas com cal aérea (avaliação preliminar) 

Tendo em consideração as areias monogranulares com que foram produzidas as misturas, 
presume-se que a porometria das argamassas com cal aérea pode ser ordenada da seguinte 
forma: 

← poros de maiores dimensões poros de menores dimensões → 

A1 A2 A5 A3 A6 A4 

Note-se que esta sequência é igual à que seria obtida pela ordenação, por ordem crescente, dos 
valores das resistências à tracção por flexão e à compressão. 



5. Avaliação preliminar 

123 

Na figura 5.4 apresentam-se, comparativamente, os valores da porosidade aberta e da 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cal aérea. Os dados estão dispostos por 
ordem crescente de porosidade aberta; nos gráficos b, distinguem-se as argamassas fabricadas 
com areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. 
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Figura 5.4 - Influência da porosidade aberta na absorção de água por 

capilaridade das argamassas com cal aérea (avaliação preliminar) 

A comparação entre a porosidade aberta e o coeficiente de absorção de água por capilaridade 
não evidencia uma tendência clara. No entanto, parece existir uma indicação de que o 
aumento da porosidade aberta contribui para a redução da velocidade inicial de absorção de 
água. No que diz respeito à quantidade total de água absorvida, expressa pelo valor assintótico 
das curvas de absorção, pode verificar-se uma tendência de aumento com o acréscimo dos 
valores de porosidade aberta. Pode ainda observar-se na figura 5.4 que as argamassas com cal 
aérea têm um comportamento à absorção de água por capilaridade muito semelhante. Uma 
análise mais detalhada, através das curvas de absorção (figura 5.5), confirma esta ideia. 

As tendências descritas podem ser visualizadas em conjunto na figura 5.6, onde se apresenta 
uma comparação dos resultados em que os valores são expressos em percentagem do valor 
mais elevado. 

A figura 5.6 permite ainda verificar que existe uma grande dispersão de valores no que diz 
respeito às resistências mecânicas. Os menores valores das resistências à tracção por flexão e 
à compressão e do módulo de elasticidade (referentes à argamassa A1) correspondem, 
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respectivamente, a 20 %, 16 % e 40 % dos valores mais elevados. A variação dos valores de 
porosidade aberta e de absorção de água por capilaridade é significativamente menor. 
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Figura 5.5 - Curvas de absorção de água por capilaridade das 

argamassas com cal aérea (avaliação preliminar) 
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Figura 5.6 - Comparação de resultados das argamassas com cal aérea 

(avaliação preliminar) 
[percentagens dos valores mais elevados] 

5.2.2 Argamassas com cal hidráulica 

O valor da consistência por espalhamento, bem como os resultados obtidos nos ensaios 
efectuados nas argamassas com cal hidráulica, são apresentados no quadro 5.3. 
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Quadro 5.3 - Resultados dos ensaios das argamassas com cal hidráulica (avaliação preliminar) 

 Esp. 
[%] 

Pab 
[%] 

Mvol 
[kg/m3] 

cc0-60 
[kg/m2.s0.5]

va 
[kg/m2] 

Rt 
[MPa] 

Rc 
[MPa] 

Edin 
[MPa] 

L1 68 25 
± 1 

1951 
± 16 

0.206 
± 0.006 

14.599 
± 0.729 

0.52 
± 0.00 

1.84 
± 0.11 

5437 
± 116 

L2 61 26 
± 0 

1905 
± 10 

0.201 
± 0.004 

15.546 
± 1.301 

0.58 
± 0.04 

1.80 
± 0.23 

5104 
± 140 

L3 68 33 
± 2 

1795 
± 106 

0.246 
± 0.004 

18.296 
± 0.808 

0.68 
± 0.02 

2.01 
± 0.08 

3784 
± 34 

L4 67 35 
± 0 

1678 
± 7 

0.340 
± 0.011 

22.477 
± 0.843 

0.51 
± 0.05 

1.38 
± 0.23 

2723 
± 67 

L5 64 25 
± 0 

1944 
± 12 

0.168 
± 0.004 

13.860 
± 0.938 

0.78 
± 0.06 

2.61 
± 0.17 

7206 
± 247 

L6 72 28 
± 0 

1849 
± 9 

0.246 
± 0.014 

17.386 
± 0.288 

0.77 
± 0.09 

2.12 
± 0.26 

5076 
± 160 

 

Esp.: consistência por espalhamento 
Pab: porosidade aberta 
Mvol: massa volúmica aparente 
cc0-60: coeficiente de absorção de água por capilaridade reportado aos primeiros 60 minutos de ensaio 
va: valor assintótico da curva de absorção de água por capilaridade 
Rt: resistência à tracção por flexão 
Rc: resistência à compressão 
Edin: módulo de elasticidade dinâmico 

 

Na figura 5.7, representam-se os valores de porosidade aberta das argamassas com cal 
hidráulica, agrupadas por ordem crescente da finura das areias utilizadas no seu fabrico 
(gráfico a); o gráfico b mantém o mesmo tipo de ordenamento, distinguindo as argamassas 
fabricadas com areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. 
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Figura 5.7 - Influência da finura das areias na porosidade aberta das 

argamassas com cal hidráulica (avaliação preliminar) 

À semelhança do que ocorre nas argamassas com cal aérea, a porosidade aberta das 
argamassas com cal hidráulica tende a aumentar com o aumento da finura das areias. No que 
diz respeito à argamassa L6, aplicam-se os comentários anteriormente referidos para a 
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argamassa A6, como pode ser observado na figura 5.7 b. 

 

Na figura 5.8 apresentam-se, comparativamente, os valores da porosidade aberta e das 
resistências mecânicas das argamassas com cal hidráulica. Os dados estão dispostos por 
ordem crescente de porosidade aberta; nos gráficos b, distinguem-se as argamassas fabricadas 
com areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. 

0.52 0.78 0.58 0.77 0.68 0.51

25
26

332825 35

0.00

0.21

0.41

0.62

0.82

L1 L5 L2 L6 L3 L4

R
t [

M
pa

]

0

9

18

28

37

P
ab

 [%
]

Rt Pab

0.52 0.58 0.68 0.51 0.78 0.77

25

33
2535

26

28

0.00

0.21

0.41

0.62

0.82

L1 L2 L3 L4 L5 L6

R
t [

M
pa

]

0

9

18

28

37

P
ab

 [%
]

Rt Pab

1.84 2.61 1.80 2.12 2.01 1.38

25
26

33

28

25 35

0.00

0.69

1.37

2.06

2.75

L1 L5 L2 L6 L3 L4

R
c [

M
pa

]

0

9

18

28

37

P
ab

 [%
]

Rc Pab  

1.84 1.80 2.01 1.38 2.61 2.12

25

33
2535

26
28

0.00

0.69

1.37

2.06

2.75

L1 L2 L3 L4 L5 L6

R
c [

M
pa

]

0

9

18

28

37

P
ab

 [%
]

Rc Pab  

7206 5104 5076 3784 27235437

26

33

28

25 35

25

0

1896

3792

5689

7585

L1 L5 L2 L6 L3 L4

E
di

n [
M

pa
]

0

9

18

28

37

P
ab

 [%
]

Edin Pab  

5104 3784 2723 7206 50765437

33
2535

26
28

25

0

1896

3793

5689

7585

L1 L2 L3 L4 L5 L6

E
di

n [
M

pa
]

0

9

18

28

37

P
ab

 [%
]

Edin Pab  

a b 
Figura 5.8 - Influência da porosidade aberta nas resistências 

mecânicas das argamassas com cal hidráulica (avaliação preliminar) 

Não é possível o estabelecimento de correlações claras entre a porosidade aberta e as 
resistências mecânicas das argamassas com cal hidráulica. Apenas no que se refere ao módulo 
de elasticidade, e considerando separadamente as argamassas com areias monogranulares e 
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com misturas de areias, pode verificar-se uma dependência inversa da porosidade aberta. Esta 
tendência é aliás expectável, na medida em que o aumento da porosidade aberta está 
associado à diminuição da massa volúmica aparente. Note-se ainda que a argamassa com 
menores valores de resistências mecânicas é a mais porosa (L4) e que a mais resistente é uma 
das menos porosas (L5). 

Como referido em 3.4.1, julga-se que a dificuldade em obter uma correlação explícita entre a 
porosidade aberta e as resistências à tracção por flexão e à compressão está relacionada com 
duas ordens de razões. Por um lado, admite-se que a cal hidráulica utilizada, sendo um ligante 
de fabrico industrial principalmente comercializado para aplicações em edifícios antigos, 
possa conter adições e/ou adjuvantes que influenciam os resultados. Por outro lado, a 
dimensão dos poros parece assumir um papel importante. Note-se, por exemplo, que a 
argamassa L5 tem resistências mecânicas consideravelmente superiores às da argamassa L1 
(Rt: + 50 %; Rc: + 42 %; Edin: + 33 %) apesar de ambas apresentarem igual valor de 
porosidade aberta. 

 

Na figura 5.9 apresentam-se, comparativamente, os valores da porosidade aberta e da 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cal hidráulica. Os dados estão 
dispostos por ordem crescente de porosidade aberta; nos gráficos b, distinguem-se as 
argamassas fabricadas com areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de 
areias. 

Pode verificar-se, genericamente, que a absorção de água por capilaridade, quer em termos do 
coeficiente de absorção, quer em termos da quantidade total de água absorvida, aumenta com 
o acréscimo da porosidade aberta. No entanto, é possível uma distinção entre as argamassas 
com areias monogranulares e as argamassas com misturas de areias, sobretudo no que se 
refere ao coeficiente de absorção. De facto, a argamassa L5 tem um coeficiente de absorção 
18 % inferior ao da argamassa L1, apesar de ter igual porosidade aberta; por sua vez, a 
argamassa L6 tem um coeficiente de absorção igual ao da argamassa L3, apesar de a sua 
porosidade aberta ser 15 % inferior. Estas discrepâncias, que se julga estarem relacionadas 
com a dimensão dos poros, não têm contudo um efeito significativo, conforme demonstra a 
figura 5.10. 

Os gráficos da figura 5.10 incluem a representação da tendência linear para as seis argamassas 
(a) e para as quatro argamassas fabricadas com areias monogranulares (b). Como se pode 
observar, a variação do coeficiente de absorção de água é praticamente proporcional à 
variação da porosidade aberta para os dois casos. 
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Figura 5.9 - Influência da porosidade aberta na absorção de água por 

capilaridade das argamassas com cal hidráulica (avaliação preliminar) 
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Figura 5.10 - Influência da utilização de misturas de areias na relação 

entre a porosidade aberta e o coeficiente de absorção de água por 
capilaridade das argamassas com cal hidráulica (avaliação preliminar) 

Uma análise mais detalhada revela ainda que existe uma diferença significativa entre as 
argamassas a que correspondem os valores extremos - L4 e L5 (figura 5.11). 

Os comentários anteriores podem ser visualizados em conjunto na figura 5.12, onde se 
apresenta uma comparação dos resultados em que os valores são expressos em percentagem 
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do valor mais elevado. Pode também observar-se que as argamassas L1 e L2 apresentam 
resultados semelhantes em todos os ensaios. 
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Figura 5.11 - Curvas de absorção de água por capilaridade das 

argamassas com cal hidráulica (avaliação preliminar) 
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Figura 5.12 - Comparação de resultados das argamassas com cal 

hidráulica (avaliação preliminar) 
[percentagens dos valores mais elevados] 

5.2.3 Argamassas com cimento branco 

O valor da consistência por espalhamento, bem como os resultados obtidos nos ensaios 
efectuados nas argamassas com cimento branco, são apresentados no quadro 5.4. 
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Quadro 5.4 - Resultados dos ensaios das argamassas com cimento branco (avaliação preliminar) 

 Esp. 
[%] 

Pab 
[%] 

Mvol 
[kg/m3] 

cc0-60 
[kg/m2.s0.5]

va 
[kg/m2] 

Rt 
[MPa] 

Rc 
[MPa] 

Edin 
[MPa] 

B1 64 23 
± 1 

1991 
± 22 

0.084 
± 0.004 

14.238 
± 0.844 

3.02 
± 0.15 

13.07 
± 1.73 

16937 
± 158 

B2 72 27 
± 1 

1901 
± 21 

0.157 
± 0.009 

16.851 
± 0.602 

2.36 
± 0.09 

7.72 
± 0.32 

11642 
± 145 

B3 69 31 
± 1 

1795 
± 12 

0.209 
± 0.001 

20.421 
± 0.974 

2.35 
± 0.09 

7.11 
± 1.51 

9710 
± 178 

B4 71 34 
± 1 

1700 
± 9 

0.337 
± 0.003 

24.082 
± 0.816 

1.90 
± 0.04 

7.03 
± 0.43 

7511 
± 131 

B5 62 24 
± 0 

1968 
± 11 

0.129 
± 0.009 

15.874 
± 0.530 

2.86 
± 0.23 

10.32 
± 1.33 

15724 
± 50 

B6 61 28 
± 0 

1853 
± 8 

0.174 
± 0.005 

19.481 
± 0.452 

2.33 
± 0.13 

10.75 
± 0.71 

11578 
± 174 

 

Esp.: consistência por espalhamento 
Pab: porosidade aberta 
Mvol: massa volúmica aparente 
cc0-60: coeficiente de absorção de água por capilaridade reportado aos primeiros 60 minutos de ensaio 
va: valor assintótico da curva de absorção de água por capilaridade 
Rt: resistência à tracção por flexão 
Rc: resistência à compressão 
Edin: módulo de elasticidade dinâmico 

 

Na figura 5.13, representam-se os valores de porosidade aberta das argamassas com cimento 
branco, agrupadas por ordem crescente da finura das areias utilizadas no seu fabrico (gráfico 
a); o gráfico b mantém o mesmo tipo de ordenamento, distinguindo as argamassas fabricadas 
com areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. 
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Figura 5.13 - Influência da finura das areias na porosidade aberta das 

argamassas com cimento branco (avaliação preliminar) 

A relação entre a finura das areias e a porosidade aberta das argamassas com cimento branco 
mantém as tendências anteriormente mencionadas para as argamassas com cal aérea e com cal 
hidráulica. 
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Na figura 5.14 apresentam-se, comparativamente, os valores da porosidade aberta e das 
resistências mecânicas das argamassas com cimento branco. Os dados estão dispostos por 
ordem crescente de porosidade aberta; nos gráficos b, distinguem-se as argamassas fabricadas 
com areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. 
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Figura 5.14 - Influência da porosidade aberta nas resistências 

mecânicas das argamassas com cimento branco (avaliação preliminar) 

O aumento da porosidade aberta das argamassas com cimento branco dá origem a uma 
diminuição da resistência à tracção por flexão e do módulo de elasticidade. No que diz 
respeito à resistência à compressão, parece existir uma tendência semelhante, embora não seja 
possível a identificação de uma correlação inequívoca. De facto, em comparação com os 
resultados das outras argamassas, a argamassa B6 apresenta um valor de resistência à 
compressão elevado. À semelhança do que ocorre nas argamassas com cal hidráulica, julga-se 



5. Avaliação preliminar 

132 

que a origem daquele fenómeno reside na dimensão dos poros. Considerando que as 
argamassas B2 e B6 têm uma porosidade aberta semelhante, a presumível menor dimensão 
dos poros da segunda justifica a diferença do comportamento à compressão. 

 

Na figura 5.15 apresentam-se, comparativamente, os valores da porosidade aberta e da 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cimento branco. Os dados estão 
dispostos por ordem crescente de porosidade aberta; nos gráficos b, distinguem-se as 
argamassas fabricadas com areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de 
areias. 
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Figura 5.15 - Influência da porosidade aberta na absorção de água por 

capilaridade das argamassas com cimento branco 
(avaliação preliminar) 

É notória a dependência que existe entre a porosidade aberta e a absorção de água por 
capilaridade das argamassas com cimento branco. Merecem ainda destaque os valores 
elevados da argamassa B4, sobretudo no que se refere ao coeficiente de absorção de água. 

Uma análise mais pormenorizada da absorção de água por capilaridade (figura 5.16) evidencia 
uma grande discrepância entre as diversas argamassas. Note-se também que as argamassas 
B1, B5 e B6 apresentam curvas de absorção capilar que denotam um período de transição 
significativo entre a absorção inicial e a fase de equilíbrio. 
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Figura 5.16 - Curvas de absorção de água por capilaridade das 

argamassas com cimento branco (avaliação preliminar) 

As tendências mencionadas podem ser visualizadas em conjunto na figura 5.17, onde se 
apresenta uma comparação dos resultados em que os valores são expressos em percentagem 
do valor mais elevado. 
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Figura 5.17 - Comparação de resultados das argamassas com cimento 

branco (avaliação preliminar) 
[percentagens dos valores mais elevados] 
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5.2.4 Argamassas bastardas 

O valor da consistência por espalhamento, bem como os resultados obtidos nos ensaios 
efectuados nas argamassas bastardas, são apresentados no quadro 5.5. 

Quadro 5.5 - Resultados dos ensaios das argamassas bastardas (avaliação preliminar) 

 Esp. 
[%] 

Pab 
[%] 

Mvol 
[kg/m3] 

cc0-60 
[kg/m2.s0.5]

va 
[kg/m2] 

Rt 
[MPa] 

Rc 
[MPa] 

Edin 
[MPa] 

X1 62 26 
± 0 

1928 
± 7 

0.237 
± 0.013 

17.505 
± 0.829 

1.14 
± 0.06 

3.95 
± 0.13 

8057 
± 301 

X2 70 30 
± 0 

1801 
± 7 

0.363 
± 0.011 

22.577 
± 0.779 

0.96 
± 0.08 

3.02 
± 0.25 

5905 
± 245 

X3 72 35 
± 0 

1679 
± 6 

0.389 
± 0.013 

24.723 
± 1.446 

1.19 
± 0.02 

3.82 
± 0.18 

5571 
± 81 

X4 72 37 
± 0 

1632 
± 6 

0.402 
± 0.004 

25.265 
± 0.317 

0.92 
± 0.04 

4.05 
± 0.05 

4530 
± 164 

X5 68 26 
± 0 

1905 
± 8 

0.232 
± 0.015 

18.066 
± 0.274 

1.62 
± 0.03 

5.59 
± 0.16 

9457 
± 32 

X6 65 30 
± 0 

1789 
± 11 

0.259 
± 0.004 

21.002 
± 0.675 

1.59 
± 0.08 

5.80 
± 0.11 

8068 
± 166 

 

Esp.: consistência por espalhamento 
Pab: porosidade aberta 
Mvol: massa volúmica aparente 
cc0-60: coeficiente de absorção de água por capilaridade reportado aos primeiros 60 minutos de ensaio 
va: valor assintótico da curva de absorção de água por capilaridade 
Rt: resistência à tracção por flexão 
Rc: resistência à compressão 
Edin: módulo de elasticidade dinâmico 

Na figura 5.18, representam-se os valores de porosidade aberta das argamassas bastardas, 
agrupadas por ordem crescente da finura das areias utilizadas no seu fabrico (gráfico a); o 
gráfico b mantém o mesmo tipo de ordenamento, distinguindo as argamassas fabricadas com 
areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. 
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Figura 5.18 - Influência da finura das areias na porosidade aberta das 

argamassas bastardas (avaliação preliminar) 
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Como se pode verificar, a relação entre a finura das areias e a porosidade aberta mantém-se, 
sendo portanto uniforme para os quatro tipos de argamassa. 

 

Na figura 5.19 apresentam-se, comparativamente, os valores da porosidade aberta e das 
resistências mecânicas das argamassas bastardas. Os dados estão dispostos por ordem 
crescente de porosidade aberta; nos gráficos b, distinguem-se as argamassas fabricadas com 
areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. 
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Figura 5.19 - Influência da porosidade aberta nas resistências 
mecânicas das argamassas bastardas (avaliação preliminar) 

A figura 5.19 não permite inferir qualquer tendência na relação entre a porosidade aberta e as 
resistências mecânicas das argamassas bastardas. Apenas em relação ao módulo de 
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elasticidade, e na comparação que separa as argamassas de acordo com o tipo de areia 
(monogranular ou mistura), existe uma indicação de que os valores são menores nas 
argamassas mais porosas. Pode ainda verificar-se que, na resistência à tracção por flexão e no 
módulo de elasticidade, os valores mais elevados correspondem a uma das argamassas menos 
porosas (aquela cuja areia é uma mistura - X5) e, inversamente, os valores mais baixos 
correspondem à argamassa mais porosa - X4. O mesmo facto não se verifica na resistência à 
compressão. 

 

Na figura 5.20 apresentam-se, comparativamente, os valores da porosidade aberta e da 
absorção de água por capilaridade das argamassas bastardas. Os dados estão dispostos por 
ordem crescente de porosidade aberta; nos gráficos b, distinguem-se as argamassas fabricadas 
com areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. 
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Figura 5.20 - Influência da porosidade aberta na absorção de água por 

capilaridade das argamassas bastardas (avaliação preliminar) 

A influência da porosidade aberta na absorção de água por capilaridade das argamassas 
bastardas parece depender, em grande medida, da dimensão dos poros. Efectivamente, apenas 
é possível o estabelecimento de uma correlação quando se analisam separadamente as 
argamassas com areias monogranulares e as argamassas com misturas de areias. A tendência 
existente é semelhante à que se pôde observar nas argamassas com cal hidráulica e com 
cimento branco i.e., as argamassas mais porosas são as que absorvem maior quantidade de 
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água, quer no período inicial, quer na fase de estabilização do ensaio. As curvas de absorção 
de água por capilaridade (figura 5.21) permitem ainda verificar que as argamassas X1, X5 e 
X6 apresentam um período de transição entre a absorção inicial e a fase de equilíbrio, à 
semelhança do que ocorre com as argamassas B1, B5 e B6. 
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Figura 5.21 - Curvas de absorção de água por capilaridade das 

argamassas bastardas (avaliação preliminar) 

A figura 5.22, onde se apresenta uma comparação dos resultados em que os valores são 
expressos em percentagem do valor mais elevado, contribui para um melhor entendimento dos 
comentários anteriores. 
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Figura 5.22 - Comparação de resultados das argamassas bastardas 

(avaliação preliminar) 
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5.3 Análise comparativa de resultados 

No sub-capítulo anterior, apresentaram-se os resultados obtidos no estudo experimental e 
analisou-se, de acordo com o tipo de ligante utilizado nas argamassas, o conjunto de 
tendências que podem ser inferidas. Como foi referido, existem algumas correlações comuns 
aos diversos tipos de argamassa; outras, são específicas de determinado caso. Importa agora 
analisar os resultados de uma forma global, considerando em simultâneo os quatro tipos de 
ligante. A discussão de resultados que se segue incluirá, inevitavelmente, a abordagem de 
alguns aspectos já mencionados; permitirá, no entanto, uma compreensão abrangente do 
conjunto do estudo. Por outro lado, comparando os resultados de todas as argamassas, torna- 
-se possível analisar a forma como o tipo de ligante influencia as propriedades e o 
comportamento das argamassas. 

5.3.1 Influência da finura das areias e do tipo de ligante na porosidade aberta 

Na figura 5.23, representam-se os valores de porosidade aberta de todas as argamassas, 
agrupadas por ordem crescente da finura das areias utilizadas no seu fabrico (gráfico a); o 
gráfico b mantém o mesmo tipo de ordenamento, distinguindo, para cada ligante, as 
argamassas fabricadas com areias monogranulares das que foram fabricadas com misturas de 
areias. 

Conforme anteriormente mencionado, o aumento da finura das areias dá origem a um 
aumento da porosidade aberta das argamassas, independentemente do tipo de ligante. Embora 
seja razoável assumir que areias mais finas implicam, nas argamassas endurecidas, poros de 
menores dimensões, a maior superfície específica parece implicar um acréscimo significativo 
da quantidade de poros. 

Na figura 5.24, representam-se os valores de porosidade aberta das argamassas, dispostos por 
ordem crescente para cada tipo de ligante. Pode verificar-se, antes de mais, que a ordenação 
das argamassas é idêntica em cada grupo. Quer isto dizer que a finura das areias assume maior 
relevo do que o tipo de ligante no que diz respeito à formação da porosidade aberta dos 
materiais endurecidos. Esta conclusão indica que o recurso a areias de granulometrias 
distintas constitui um método apropriado para a obtenção de argamassas com microestruturas 
diferentes. 

Quanto à influência do tipo de ligante, note-se que as argamassas com cal hidráulica, cimento 
branco e bastardas apresentam valores de porosidade aberta cuja ordem de grandeza é similar, 
quer em termos absolutos, quer em termos relativos. De facto, não só os valores referentes a 
cada tipo de areia, como também a variação dos valores dentro de cada grupo, não denotam 
discrepâncias muito significativas. Apenas a argamassa X2 não cumpre esta tendência, 
apresentando um valor de porosidade aberta elevado, em comparação com o que ocorre com 
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as outras composições. 

As argamassas com cal aérea são mais porosas do que as suas congéneres, podendo ainda 
observar-se que a variação de valores, neste grupo, é menor do que nos restantes. 
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Figura 5.23 - Influência da finura das areias na porosidade aberta das 
argamassas (avaliação preliminar) 
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Figura 5.24 - Influência do tipo de ligante na porosidade aberta das 
argamassas (avaliação preliminar) 

A figura 5.25 representa a porosidade aberta agrupada por tipos de areia, ordenados, por sua 
vez, por ordem crescente de porosidade; os valores são expressos em percentagem global do 
valor mais elevado, correspondente à argamassa A4. 
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Figura 5.25 - Influência do tipo de ligante e da finura das areias na 

porosidade aberta das argamassas (avaliação preliminar) 
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Verifica-se, em cada grupo, que as argamassas mais porosas são, respectivamente, as que têm 
cal aérea e as que têm ligante misto. O cimento branco dá origem às argamassas menos 
porosas nos grupos com areias dos tipos 1, 3, 4 e 5 e a cal hidráulica, nos grupos com areias 
dos tipos 2 e 6. 

 

5.3.2 Influência do tipo de ligante e da porosidade aberta no 
comportamento das argamassas 

Resistências mecânicas 

As figuras 5.26, 5.27 e 5.28 apresentam os valores da porosidade aberta e das resistências 
mecânicas de todas as argamassas. Os dados estão dispostos por ordem crescente de 
porosidade aberta; nos gráficos b, distinguem-se as argamassas fabricadas com areias 
monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. 

Como seria expectável, as argamassas com cimento branco são as mais resistentes e as menos 
deformáveis. Seguem-se, por ordem decrescente, as argamassas bastardas, as argamassas com 
cal hidráulica e as argamassas com cal aérea. A observação global dos resultados reforça os 
comentários anteriores relativos à influência da porosidade aberta no comportamento 
mecânico. Podem notar-se correlações claras e opostas no que diz respeito aos materiais com 
cal aérea e com cimento branco. Os resultados dos outros dois tipos de argamassa são menos 
explícitos, embora seja possível definir uma tendência segundo a qual os materiais mais 
porosos são menos resistentes. 

O modo como o tipo de ligante e a porosidade aberta influenciam o comportamento mecânico 
das argamassas está sintetizado na figura 5.29, onde os valores são expressos em percentagem 
global dos respectivos valores mais elevados. 

 

As argamassas com cal aérea constituem pois uma excepção no conjunto das argamassas 
estudadas, uma vez que, genericamente, as suas resistências mecânicas são superiores nas 
argamassas mais porosas. Esta observação contradiz aliás a noção comum de que a resistência 
mecânica depende da compacidade. Como já referido (vd. 5.2.1), julga-se que este tipo de 
comportamento está relacionado com a dimensão dos poros, que parece assumir, neste tipo de 
argamassa, maior preponderância do que a compacidade. 
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Figura 5.26 - Influência do tipo de ligante e da porosidade aberta na 
resistência à tracção por flexão das argamassas (avaliação preliminar) 
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Figura 5.27 - Influência do tipo de ligante e da porosidade aberta na 
resistência à compressão das argamassas (avaliação preliminar) 
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Figura 5.28 - Influência do tipo de ligante e da porosidade aberta no 
módulo de elasticidade das argamassas (avaliação preliminar) 
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Figura 5.29 - Influência do tipo de ligante e da porosidade aberta nas 

resistências mecânicas das argamassas (avaliação preliminar) 
[percentagens dos valores mais elevados] 

 

Capilaridade 

As figuras 5.30 e 5.31 apresentam os valores da porosidade aberta e da absorção de água por 
capilaridade de todas as argamassas. Os dados estão dispostos por ordem crescente de 
porosidade aberta; nos gráficos b, distinguem-se as argamassas fabricadas com areias 
monogranulares das que foram fabricadas com misturas de areias. 

Analisando em separado as argamassas com areias monogranulares e as argamassas com 
misturas de areias, tornam-se explícitas as correlações anteriormente referidas entre a 
porosidade aberta e o coeficiente de absorção. Enquanto que nas argamassas com cal aérea a 
relação é inversa, nas demais verifica-se que maior porosidade implica maior quantidade de 
água absorvida nos primeiros sessenta minutos de ensaio. Já no que diz respeito ao valor 
assintótico, a tendência é comum para os quatro tipos de argamassa. Note-se ainda como as 
argamassas com cal aérea têm um comportamento mais uniforme entre si quando comparadas 
com os outros tipos de argamassa, facto que se constata ao longo da duração dos ensaios, 
como se pode observar na figura 5.32. 

 



5. Avaliação preliminar 

146 

 

 

0.00

0.11

0.21

0.32

0.42

A1 A5 A2 A6 A3 A4 L1 L5 L2 L6 L3 L4 B1 B5 B2 B6 B3 B4 X1 X5 X2 X6 X3 X4

cc
 [k

g/
m

2 .s
0.

5 ]

0

10

20

30

40

P
ab

 [%
]

cc0-60 Pab  

a 

0.00

0.11

0.21

0.32

0.42

A1 A2 A3 A4 A5 A6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 X1 X2 X3 X4 X5 X6

cc
 [k

g/
m

2 .s
0.

5 ]

0

10

20

30

40

P
ab

 [%
]

cc0-60 Pab  

b 

Figura 5.30 - Influência do tipo de ligante e da porosidade aberta no 
coeficiente de absorção de água por capilaridade das argamassas 

(avaliação preliminar) 
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Figura 5.31 - Influência do tipo de ligante e da porosidade aberta no 
valor assintótico da absorção de água por capilaridade das argamassas 

(avaliação preliminar) 
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Figura 5.32 - Influência do tipo de ligante e da porosidade aberta na 
absorção de água por capilaridade das argamassas 

(avaliação preliminar) 

O modo como o tipo de ligante e a porosidade aberta influenciam a absorção de água por 
capilaridade das argamassas está sintetizado na figura 5.33, onde os valores são expressos em 
percentagem global dos respectivos valores mais elevados. 
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A figura 5.33 evidencia ainda um outro aspecto: enquanto que nas argamassas com cal 
hidráulica, cimento branco e bastardas, os valores percentuais relativos à porosidade aberta e 
ao valor assintótico são da mesma ordem de grandeza, nas argamassas com cal aérea estes 
pares de valores são mais discrepantes. Assim, pode afirmar-se que a quantidade total de água 
absorvida por capilaridade, nos três primeiros tipos de argamassa, depende essencialmente do 
volume de espaço disponível. Nas argamassas com cal aérea, um outro factor deverá ter uma 
influência significativa. 

A origem das diferenças de comportamento das argamassas com cal aérea parece complexa. 
De acordo com o que foi descrito em 3.4.2, materiais com poros de maiores dimensões terão, 
nos momentos iniciais, maior absorção de água por capilaridade. Esta premissa verifica-se nas 
argamassas com cal aérea, na medida em que se pode presumir que as areias mais grossas dão 
origem a poros de maiores dimensões. No entanto, nos outros tipos de argamassa estudados, 
as composições que apresentam menores valores de coeficiente de absorção são precisamente 
aqueles que se presume terem poros de maiores dimensões. Considerem-se então os dois 
aspectos seguintes: (i) a variação da finura das areias utilizadas terá inevitavelmente 
implicações significativas nas dimensões dos poros das argamassas, pelo que não pode ser 
assumido que a variação da porometria é reduzida; (ii) naqueles três tipos de argamassa, a 
porosidades mais elevadas correspondem maiores valores de coeficiente de absorção. Estes 
factos parecem indicar a existência de algum factor microestrutural que influencia o 
comportamento do material, atrasando a penetração da água, de modo que a quantidade 
absorvida inicialmente depende mais da porosidade do que da porometria, à semelhança do 
que ocorre com a absorção total. Julga-se que aquele factor está relacionado com a 
conectividade entre poros. Se for assumido que os grandes poros58 das argamassas com cal 
aérea estão mais interligados do que os grandes poros das argamassas com ligantes 
hidráulicos, pode compreender-se a diferença de comportamento verificada. Efectivamente, a 
verificar-se esta hipótese, a água que penetre por capilaridade nas argamassas com ligantes 
hidráulicos demora mais tempo a preencher os poros de maiores dimensões porque deverá 
previamente saturar os volumes intermédios de pasta de ligante, cujos poros são 
consideravelmente mais pequenos. 

Importa agora considerar qual a origem que poderá justificar uma diferença significativa na 
conectividade entre poros, quando se comparam argamassas com ligantes aéreos e com 
ligantes hidráulicos. Considerando os mecanismos que conduzem ao endurecimento do 
material, pode concluir-se que a quantidade de água evaporável é bastante superior nas 
argamassas com ligantes aéreos, o que dá origem a maior retracção por secagem (vd. 3.2.2). 
Este fenómeno pode conduzir à formação de fissuras na matriz da argamassa, sendo razoável 
assumir que o seu desenvolvimento ocorra prioritariamente entre zonas menos resistentes, 
                                                 
58 Por grandes poros entendem-se os da porosidade de interface e, na porosidade de matriz, os que resultam da 
evaporação do excesso de água e os que têm origem nos volumes de ar emulsionado durante a amassadura. Os 
poros de matriz que estão situados no interior da pasta de ligante endurecida podem ser denominados de 
pequenos poros (vd. 1.1.1 e 3.2.2). 
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como os espaços de ar emulsionado na amassadura e as zonas de concentração de água junto 
às partículas de areia. Ora estas zonas são precisamente as que darão lugar aos poros de 
maiores dimensões. Deste modo, julga-se que, nas argamassas com ligantes aéreos, existe um 
conjunto significativo de ligações entre poros com origem na retracção por secagem do 
material. 

Por outro lado, pode também assumir-se que algumas fissuras de retracção terão extremidades 
junto de partículas de areia ou no seio da pasta de ligante. Deste modo, parece provável que a 
quantidade de poros cegos seja superior nas argamassas com ligantes aéreos. Esta hipótese 
justificaria a observação anteriormente notada de que a quantidade total de água absorvida por 
este tipo de argamassas não depende apenas da porosidade aberta. De facto, pode admitir-se 
que a porosidade correspondente aos poros cegos não será totalmente preenchida. 

A justificação acima descrita pode ainda estar na origem de outro fenómeno relacionado com 
os resultados da absorção de água por capilaridade: a diferença considerável entre os valores 
extremos do coeficiente de absorção, em cada grupo das argamassas hidráulicas. Note-se que 
os materiais com areias mais finas - e, portanto, com maior superfície específica - necessitam 
de maior quantidade de água de amassadura. Deste modo, à medida que aumenta a finura da 
areia, aumenta a retracção por secagem das argamassas. Havendo lugar a mais retracção, 
formam-se fissuras que unirão parte dos poros de maiores dimensões. Deste modo, e ainda 
que estas fissuras possam ter abertura reduzida, o efeito de atraso na absorção de água é 
menor, sobretudo nas argamassas hidráulicas com areias finas e muitos finas. 

5.3.3 Síntese global 

A avaliação preliminar permitiu o estabelecimento de correlações e tendências entre os 
componentes, as propriedades e o comportamento de argamassas. Verificou-se que a 
granulometria das areias desempenha um papel muito significativo na formação da 
microestrutura dos materiais endurecidos. Deste modo, confirmou-se a adequabilidade do 
recurso a areias de granulometrias diversas para a obtenção de argamassas com 
microestruturas morfológicas distintas. O trabalho desenvolvido revelou também existirem 
diferenças fundamentais entre os materiais com ligantes aéreos e os materiais com ligantes 
hidráulicos. Estas diferenças parecem estar relacionadas com a formação de fissuras 
originadas pela retracção por secagem característica das argamassas com ligantes aéreos. Este 
tipo de materiais terá, portanto, um tipo de microestrutura que os distingue das argamassas 
comuns (à base de ligantes hidráulicos), caracterizada pela existência de poros do tipo fenda 
que influenciam determinantemente o comportamento mecânico e a absorção de água por 
capilaridade. 
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6 Desenvolvimento experimental 

Os resultados obtidos na avaliação preliminar (vd. 5) permitiram o estabelecimento de um 
conjunto de hipóteses relacionadas com a formação da microestrutura morfológica e as suas 
consequências no comportamento de diversos tipos de argamassas. O esclarecimento das 
questões suscitadas dependeria do aprofundamento do trabalho então desenvolvido. 

Antes de mais, haveria que considerar um conjunto de areias monogranulares e de misturas de 
areias tão abrangente quanto possível, como forma de tornar mais representativa a amostra de 
tipos diversos de microestrutura das argamassas. Por outro lado, e como foi referido no sub- 
-capítulo 2.3.2, os métodos comuns para a caracterização numérica da granulometria dos 
agregados não parecem adequados para aplicação directa no que diz respeito ao estudo de 
argamassas, uma vez que não consideram o grau de detalhe necessário. Deste modo, seria 
pertinente a definição dos parâmetros que pudessem caracterizar de uma forma mais 
apropriada a dimensão das partículas das areias. 

No que diz respeito à caracterização da microestrutura, ficou demonstrado que a determinação 
da porosidade aberta não é suficiente, como seria aliás expectável. Haveria assim que 
conhecer a dimensão e a forma dos poros dos diversos materiais em análise. 

O aprofundamento do estudo deveria ainda considerar argamassas com ligantes aéreos e com 
ligantes hidráulicos, com o objectivo de verificar as hipóteses que se julgou poderem justificar 
as diferenças de comportamento com origem no tipo de ligante. 

No contexto das considerações anteriores, foi preparado um novo programa experimental 
onde se procurou definir o conjunto de composições e ensaios que permitissem cumprir o 
objectivo proposto de clarificar as questões identificadas na avaliação preliminar. Foram 
utilizados dois tipos de ligante (cal aérea hidratada e cimento branco) e um total de sete areias 
monogranulares e seis misturas de areias. As areias monogranulares foram seleccionadas de 
um conjunto de doze areias analisadas. 

As argamassas executadas foram sujeitas a ensaios de determinação da porosidade aberta e da 
massa volúmica aparente, de porosimetria de mercúrio, da absorção de água por capilaridade, 
de difusão do vapor de água, da resistência à tracção por flexão, da resistência à compressão e 
do módulo de elasticidade dinâmico. Foram também realizadas observações numa lupa 
binocular e recolhidas imagens dos materiais a diversas escalas. Duas das argamassas foram 
ainda observadas em microscopia electrónica de varrimento. 

A análise dos diversos tipos de areia utilizados permitiu o desenvolvimento de novos 
parâmetros que se destinam a caracterizar numericamente a sua granulometria. 

Este capítulo descreve e analisa o trabalho desenvolvido. 
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6.1 Caracterização numérica da granulometria de areias utilizadas no 
fabrico de argamassas 

Como foi possível concluir na avaliação preliminar, a granulometria das areias é um factor 
decisivo na formação da microestrutura morfológica das argamassas endurecidas. Os 
resultados obtidos foram muito explícitos, denotando que o aumento da finura da areia 
provoca um aumento da porosidade aberta das argamassas, independentemente do tipo de 
ligante utilizado. Deste modo, na abordagem à relação entre a granulometria da areia e o tipo 
de microestrutura das argamassas, deve considerar-se antes de mais, como factor de descrição 
do agregado, um parâmetro que defina a sua finura. Por outro lado, compreende-se facilmente 
que a finura não permite a caracterização completa de uma areia. De facto, a ordem de 
grandeza das máxima e mínima dimensões, bem como a quantidade de partículas finas, são 
características granulométricas que influenciam as propriedades das argamassas. Deste modo, 
a compreensão da forma como a granulometria da areia condiciona a microestrutura de uma 
argamassa deve incluir uma parametrização granulométrica que permita caracterizar todos os 
aspectos pertinentes. 

Tendo como base os princípios fundamentais aplicados por Popovics [96] e por Konow [73], 
foi desenvolvido um conjunto de novos parâmetros numéricos que se julga contribuírem de 
forma simples para uma caracterização adequada da granulometria das areias: a dimensão 
superior, a dimensão inferior, a abrangência e a abrangência relativa, a homogeneidade, o 
intervalo granulométrico e o índice de areia. 

6.1.1 Dimensão média ponderada 

As dimensões das partículas de uma areia são habitualmente definidas pelas fracções 
granulométricas que correspondem aos intervalos das aberturas dos peneiros utilizados na sua 
análise. Por outro lado, para determinada areia, a abertura de cada peneiro deverá ser 
contabilizada apenas na medida da sua importância relativa, i.e. da percentagem de material 
que reteve. De acordo com Popovics [96], pode então definir-se o conceito de dimensão 
ponderada Dp através da expressão 

∑ ⋅
=

j
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ii
p
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D

100
     [mm] (6.1) 

em que, 
i: número de ordem da sequência de peneiros 
j: número de ordem do último peneiro 
ai: abertura da malha do peneiro i [mm] 
pi: percentagem correspondente à quantidade de material retido no peneiro de 

malha ai [%] 
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A dimensão ponderada é portanto calculada a partir do valor da abertura das malhas dos 
peneiros. No entanto, a quantidade de material retida em cada peneiro inclui as partículas cuja 
dimensão granulométrica varia entre as aberturas deste peneiro e do que lhe antecede. Deste 
modo, a dimensão ponderada estima por defeito o valor da dimensão média das partículas da 
areia. Esta limitação pode ser resolvida fazendo-se recurso ao parâmetro d, definido no sub- 
-capítulo 2.3.2: d representa a média dos limites do intervalo entre dois peneiros consecutivos. 
Pode então definir-se a dimensão média ponderada Dmp através da expressão 
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em que, 
a1: maior abertura das malhas dos peneiros utilizados [mm] 
p1: percentagem correspondente à quantidade de material retido no peneiro de 

malha a1 [%] 
i: número de ordem da sequência de peneiros, excluindo o de maior abertura 
j: número de ordem do último peneiro 
di: média dos limites do intervalo entre dois peneiros consecutivos;  

di = (ai + ai-1) / 2 [mm] 
pi: percentagem correspondente à quantidade de material retido no peneiro de 

malha ai [%] 
ai: abertura da malha do peneiro i [mm] 
ai-1: abertura da malha do peneiro imediatamente anterior ao peneiro i [mm] 

Note-se que a percentagem de material retida no primeiro peneiro da série não pode ser 
relacionada com qualquer valor médio de abertura de malha, uma vez que não existe um 
peneiro antecedente. 

A dimensão média ponderada caracteriza, de uma forma que se julga adequada, a finura das 
areias ou, mais correctamente, a sua dimensão granulométrica. 

6.1.2 Dimensão superior e dimensão inferior 

Para além da importância de se obter um valor que defina a dimensão granulométrica média 
de uma areia, o conhecimento das dimensões extremas revela-se frequentemente de grande 
utilidade. De facto, a existência de partículas de grandes dimensões e/ou de partículas muito 
finas altera diversos aspectos como a quantidade de água de amassadura, a trabalhabilidade e 
o tipo de poros da argamassa endurecida. 

As dimensões extremas são habitualmente definidas pelas máxima e mínima dimensões. 
Conforme descrito em 2.3.1, estes parâmetros correspondem ao valor da abertura dos peneiros 
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por onde passa uma quantidade acumulada de material igual ou superior a 90 % e igual ou 
inferior a 5 %, respectivamente. 

Os valores das dimensões extremas podem ser utilizados para analisar determinadas 
características de uma curva granulométrica, como por exemplo a amplitude do intervalo que 
separa as partículas de maiores dimensões das partículas mais finas. Ora uma análise deste 
tipo pode requerer valores cuja precisão seja superior à que se obtém no processo de 
determinação das máxima e mínima dimensões. Uma das formas de se obter um grau de 
detalhe acrescido considera a tendência descrita pela curva granulométrica. Podem deste 
modo obter-se, por um processo de regressão linear, valores de dimensões extremas através da 
determinação das abcissas correspondentes a certas ordenadas. Com este objectivo, definem- 
-se a dimensão superior, d(95) [mm] e a dimensão inferior, d(5) [mm] como os valores de 
abcissa da curva granulométrica que correspondem, respectivamente, às ordenadas de 95 % e 
5 %. 

Deve referir-se que, numa determinada areia, podem não existir partículas cuja dimensão 
granulométrica seja igual à dimensão superior ou à dimensão inferior. Como acontece com 
outros parâmetros de uso corrente, estes conceitos destinam-se a fornecer indicações gerais 
mais do que valores inequívocos. 

6.1.3 Abrangência e abrangência relativa 

Como já referido, a dimensão das partículas da areia tem uma influência significativa na 
porosidade e na porometria das argamassas. Deste modo, compreende-se facilmente que uma 
areia cujas dimensões superior e inferior sejam aproximadas dará origem a uma argamassa 
com uma microestrutura diferente da de uma argamassa fabricada com uma areia em que 
aqueles valores sejam muito diferentes. É portanto útil o conhecimento da amplitude do 
intervalo que separa as partículas de maiores dimensões das partículas mais finas. 

Pode então definir-se aquela amplitude como a abrangência de uma areia A, calculando a 
diferença entre a dimensão superior e a dimensão inferior: 

)5()95( ddA −=      [mm] (6.3) 

Quando se comparam areias de granulometria muito diversa, em que algumas têm uma 
dimensão superior elevada, pode no entanto ocorrer que a abrangência não represente de uma 
forma clara a amplitude daquele intervalo. Este facto deve-se essencialmente à importância 
relativa que as partículas de maior dimensão assumem. Note-se que um determinado valor de 
abrangência tem significados distintos em areias cuja dimensão média ponderada seja 
diferente. A noção de abrangência pode portanto evoluir para o conceito de abrangência 
relativa Ar [adim.], definido pela expressão 
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6.1.4 Homogeneidade 

Para além da abrangência, um outro aspecto merece destaque: a eventual preponderância do 
conjunto das partículas mais grossas ou mais finas. Esta noção pode ser sintetizada 
relacionando as dimensões superior e inferior com a dimensão média ponderada. Define-se 
então homogeneidade H [adim.] através da expressão 
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Quando a homogeneidade assume o valor unitário, pode afirmar-se que existe uma 
distribuição homogénea dos diversos grupos de dimensão granulométrica. Nos casos em que o 
seu valor é inferior a 1, existe preponderância das partículas mais finas e, inversamente, um 
valor superior a 1 significa preponderância das partículas mais grossas. 

6.1.5 Intervalo granulométrico 

Como foi visto, a granulometria de uma areia pode ser caracterizada através dos conceitos de 
dimensão média ponderada, abrangência relativa e homogeneidade. No entanto, seria útil a 
possibilidade de conhecer, de uma forma conjunta, a informação fornecida por estes três 
parâmetros. Este objectivo pode ser cumprido através da indicação, juntamente com a 
dimensão média ponderada, dos intervalos que a separam das dimensões superior e inferior, 

numa notação do tipo y
zx+

− , em que x, y e z correspondem, respectivamente, à dimensão média 

ponderada, à diferença [d(95) − Dmp] e à diferença [Dmp − d(5)]. Esta notação pode ser 
denominada de intervalo granulométrico Ig. 

A diferença correspondente a [(x+y) − (x−z)] equivale à abrangência da areia. Nos casos em 
que os valores de y e z são similares, o valor da homogeneidade é próximo da unidade. 
Quando o valor de y é superior ao de z, a areia tem um valor de homogeneidade inferior a 1 e, 
inversamente, quando o valor de y é inferior ao de z, a areia tem um valor de homogeneidade 
superior a 1. 

Refira-se ainda que os valores de y e z podem ser relacionados com a abrangência e a 
homogeneidade de acordo com as expressões seguintes: 

H
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6.1.6 Índice de areia 

Não obstante a adequabilidade dos parâmetros anteriormente descritos, a existência de um 
único valor que caracterize a granulometria das areias parece de grande utilidade. Por um 
lado, seria deste modo possível uma comparação entre areias mais eficaz; por outro, poderiam 
ser estabelecidos diversos tipos de correlações entre a granulometria das areias e as 
propriedades das argamassas. 

No sub-capítulo 2.3.2 descreveu-se o índice Konow IK [adim.], definido pela expressão (2.4) 
[73] que a seguir se reproduz: 

( )
( )ab
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a

I K −
−

⋅=
1  (6.8) 

em que, 
a: abcissa da curva granulométrica que corresponde à ordenada de 10% 
b: abcissa da curva granulométrica que corresponde à ordenada de 50% 
c: abcissa da curva granulométrica que corresponde à ordenada de 80% 

Os conceitos de base associados a este parâmetro parecem muito pertinentes. Julga-se, no 
entanto, que nalguns casos a sua formulação não permite uma caracterização eficaz da 
granulometria das areias. Note-se que os intervalos existentes entre as ordenadas escolhidas 
não são uniformes, tendo a autora dado primazia às particulas de menores dimensões, o que 
aliás é significativamente reforçado pela parcela 1/a. Por outro lado, a abcissa que 
corresponde à ordenada de 50% não é forçosamente coincidente com a dimensão média das 
partículas da areia. 

Com o objectivo de melhor compreender a validade dos comentários anteriores, foi realizada 
uma comparação dos valores de Dmp, d(95), d(5), Ar, H e IK das treze areias utilizadas na 
segunda fase deste trabalho, da qual se destacam as quatro apresentadas no quadro 6.1. 

Quadro 6.1 - Valores de Dmp, d(95), d(5), Ar, H e IK de quatro areias 

Areia Dmp 
[mm] 

d(95) 
[mm] 

d(5) 
[mm] 

Ar 
[adim.] 

H 
[adim.] 

IK 
[adim.] 

A1 2.91 4.58 1.15 1.2 1.1 0.5 

A2 1.76 2.32 1.18 0.6 1.0 0.6 

A4 0.90 1.18 0.55 0.7 1.3 1.2 

M1 2.51 4.54 0.40 1.6 1.0 1.2 

 



6. Desenvolvimento experimental 

157 

Note-se como as areias A1 e A2 e as areias A4 e M1 apresentam valores de IK semelhantes ou 
inclusivamente iguais entre si, apesar da sua granulometria ser consideravelmente distinta. 

 

No âmbito desta discussão, julga-se oportuno considerar de novo o conceito de módulo de 
finura, m (vd. 2.3.2). No estudo da composição do betão, onde é mais utilizado, o seu cálculo 
faz recurso aos valores do material retido acumulado nos peneiros da série principal. Este tipo 
de aplicação do módulo de finura não parece contudo adequado para o estudo das areias que 
se destinam ao fabrico de argamassas. De facto, enquanto que, no betão, a areia é apenas uma 
parte do agregado, nas argamassas constitui o único tipo de agregado. Deste modo, a série 
principal de peneiros, que é ajustada para o caso do betão, não permite o detalhe necessário no 
que diz respeito às argamassas. Neste último caso é importante uma maior descriminação dos 
intervalos de dimensão de partículas, diminuindo a razão da progressão das aberturas dos 
peneiros; importa ainda a consideração dos peneiros de abertura mais pequena da série 
complementar, como forma de ser possível a aferição da quantidade de finos. Ora, numa 
análise granulométrica com estas características, os peneiros da série principal perdem 
importância relativa. Ocorre frequentemente que o peneiro no qual ficou retida a maior 
quantidade de areia não faz parte daquela série. Facilmente se depreende que, neste caso, a 
forma como habitualmente se aplica o conceito de módulo de finura não tem aplicabilidade 
prática, na medida em que o seu cálculo não considera as fracções retidas em todos os 
peneiros, mas apenas nos da série principal. Neste contexto, o módulo de finura estima por 
defeito a presença de partículas finas [96]. 

No entanto, como referido em 2.3.2, Popovics [96] faz notar que o módulo de finura de 
determinada fracção granulométrica pode ser calculado pela expressão 75,3log32,3 +≈ dm , 

onde d tem o significado já referido. O mesmo investigador refere ainda que é possível a 
determinação do módulo de finura do conjunto do agregado calculando a soma dos módulos 
de finura de cada fracção ponderados pela respectiva percentagem de material retido. Esta 
possibilidade permite resolver o problema associado à utilização exclusiva da série de 
peneiros principal para o cálculo do módulo de finura. 

Por outro lado, Popovics [96] e Coutinho [14-vol. 1] referem ainda que o módulo de finura é 
"proporcional à área compreendida entre o eixo das ordenadas, a abcissa no ponto de 
ordenada 100 e a curva granulométrica, no caso de a escala das ordenadas ser decimal e a das 
abcissas ser logarítmica". Ora esta observação permite concluir que o módulo de finura 
representa mais do que a dimensão média das partículas de um agregado. De facto, o valor da 
área acima referida reflecte também os conceitos de abrangência e de homogeneidade. 

No entanto, o conceito de módulo de finura tem inerentes dois tipos de limitação [96]. Por um 
lado, parece não considerar as partículas finas e muito finas de forma adequada; Popovics 
afirma que o módulo de finura "pode julgar como boa uma granulometria cuja quantidade de 
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partículas finas e muito finas é demasiado grande ou demasiado pequena"59. Por outro lado, a 
sua aplicação está limitada a uma abertura de malha mínima de 0.1 mm, uma vez que, para 
valores inferiores, a aplicação do logaritmo implica um aumento significativo do valor da 
área; deste modo, a componente relativa às partículas mais finas pode ser considerada de 
forma desproporcional face à sua importância efectiva. 

Tendo por base os princípios inerentes ao conceito de módulo de finura, é possível 
desenvolver um parâmetro que permita resolver as limitações acima referidas. Considera-se, 
na representação gráfica da curva granulométrica, que o valor da área compreendida entre a 
curva, as linhas verticais que passam nos valores das dimensões superior e inferior - d(95) e 
d(5) - e o eixo das abcissas representa os conceitos de abrangência e de homogeneidade. O 
produto entre o valor daquela área e a dimensão média ponderada parece constituir um 
parâmetro que caracteriza adequadamente a granulometria de uma areia. Note-se que a área 
referida é a que diz respeito à representação gráfica cujo eixo das abcissas tem uma escala 
linear, como forma de evitar a desproporção associada ao uso da escala logarítmica em areias 
que contenham partículas de dimensão inferior a 0.1 mm. 

A validação daquele conceito demonstrou, no entanto, a existência de duas limitações. A 
primeira está relacionada com a forma como são consideradas, nalguns casos, as partículas de 
maiores dimensões. As aberturas das malhas dos primeiros quatro peneiros da série utilizada 
nas análises granulométricas variam de acordo com uma progressão de valor igual a 2 i.e., a 
abertura de um peneiro corresponde a metade da abertura do peneiro que lhe antecede. Em 
areias monogranulares, este facto pode dar origem a valores de abrangência artificialmente 
elevados. Na figura 6.1, está representada a curva granulométrica de uma das areias utilizadas, 
estando as abcissas numa escala linear. O primeiro peneiro no qual ficou retida parte da areia 
(31.3 %) foi o que tem uma abertura de malha de 0.6 mm. Deste modo, na curva 
granulométrica, a ordenada de 100 % corresponde a uma abcissa de 1.18 mm, referente ao 
peneiro imediatamente anterior. Uma vez que aquela quantidade de material retido é elevada, 
é provável que o valor da dimensão superior seja superior à maior dimensão realmente 
existente. Consequentemente, o valor da área que se considera para o cálculo daquele 
parâmetro é elevado, conforme se pode observar na figura. A figura 6.2 apresenta o mesmo 
tipo de representação para outra das areias. Neste caso, não existe a dificuldade acima 
descrita. 

Note-se que esta questão está relacionada com a definição do conceito de dimensão superior. 
De facto, a escolha arbitrária da ordenada de 95 % para a definição do valor que caracteriza a 
dimensão das maiores partículas de uma areia parece adequada, embora implique, como foi 
referido, uma determinada margem de erro. No conjunto de areias analisadas, a A6 é aquela 
em que esta margem é mais elevada. 

                                                 
59 Tradução livre. 
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Figura 6.1 - Curva granulométrica da areia A6 
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Figura 6.2 - Curva granulométrica da areia A4 

Comparando agora as curvas granulométricas e a dimensão média ponderada das duas areias 
representadas nas figuras 6.1 e 6.2, compreende-se que o resultado do produto daquela área 
pela dimensão média ponderada daria origem a uma caracterização errónea da granulometria 
(figura 6.3). De facto, este parâmetro tem o valor de 27.7 para a areia A4 e 29.9 para a areia 
A6. Ora, considerando a diferença entre os valores da dimensão média ponderada (0.90mm e 
0.59mm, respectivamente), seria mais adequado que o valor único que caracterizasse a 
granulometria destas areias fosse menor no caso da areia A6. 
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Figura 6.3 - Curvas granulométricas das areias A4 e A6 

A segunda limitação revelada por este parâmetro está relacionada com a ordem de grandeza 
dos valores obtidos: os dois valores extremos diferem cerca de 37 ordens de magnitude. Esta 
questão está naturalmente relacionada com o facto de se ter considerado uma escala das 
abcissas linear. 

No sentido de resolver a primeira limitação, optou-se por multiplicar aquele produto pela 
dimensão inferior. A segunda limitação pode ser ultrapassada determinando o logaritmo de 
base 10 do produto final. 

A determinação da área recorre ao cálculo de integrais, para o que é necessário o 
conhecimento da função que define a curva. Esta questão pode ser resolvida de modo 
simplificado pela determinação de uma regressão que permita uma aproximação aceitável à 
curva granulométrica. 

Pode pois definir-se o índice de areia Ia [adim.] de acordo com a expressão 














⋅⋅= ∫

)95(

)5(
10 )()()5(log

d

d
mpa xdxfdDI  (6.9) 

em que, 
f(x): função que define a regressão entre d(5) e d(95) 

No âmbito do conjunto de areias analisadas, verificou-se que a melhor aproximação é obtida 
por uma regressão polinomial de segundo grau. 

Pode agora complementar-se o quadro 6.1, incluindo os valores do índice de areia (quadro 
6.2). Na figura 6.4, representam-se graficamente os valores do quadro 6.2. 

 



6. Desenvolvimento experimental 

161 

 

Quadro 6.2 - Valores de Dmp, d(95), d(5), Ar, H, IK e Ia de quatro areias 

Areia Dmp 
[mm] 

d(95) 
[mm] 

d(5) 
[mm] 

Ar 
[adim.] 

H 
[adim.] 

IK 
[adim.] 

Ia 
[adim.] 

A1 2.91 4.58 1.15 1.2 1.1 0.5 2.7 

A2 1.76 2.32 1.18 0.6 1.0 0.6 2.1 

A4 0.90 1.18 0.55 0.7 1.3 1.2 1.2 

M1 2.51 4.54 0.40 1.6 1.0 1.2 2.3 
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Figura 6.4 - Comparação dos valores de Dmp, d(95), d(5), Ar, H, IK e Ia 
de dois grupos de areias 

No que diz respeito à comparação entre as areias A1 e A2, pode verificar-se que, sendo 
semelhantes os valores de d(5) mas tendo a A2 um valor de d(95) significativamente menor, 
esta areia tem naturalmente menores valores de Ar e de Dmp. Ora estas características não são 
reflectidas no valor de IK. Quanto às areias A4 e M1, a segunda tem valores de Ar e de Dmp 
superiores uma vez que o seu valor de d(95) é significativamente maior e são semelhantes os 
valores de d(5). Uma vez mais, estas características não são indicadas pelo valor de IK. Os 
valores de Ia reflectem melhor as propriedades granulométricas destas areias. 

Na figura 6.5, comparam-se os valores de Dmp, Ar, IK e Ia das treze areias utilizadas. Os 
resultados são apresentados em percentagem do respectivo valor mais elevado. Pode concluir- 
-se, no universo analisado, que o índice de areia proposto representa as características 
granulométricas das areias de uma forma que parece adequada. 

 



6. Desenvolvimento experimental 

162 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 M1 M2 M3 M4 M5 M6

[%
]

Dmp Ar Ik Ia  
Figura 6.5 - Comparação dos valores de Dmp, Ar, IK e Ia de treze areias 

(percentagens dos valores mais elevados) 

6.2 Preparação de provetes 

6.2.1 Materiais 

Areias monogranulares 

De forma a cumprir os objectivos propostos, houve, antes de mais, que seleccionar um 
conjunto de areias segundo três critérios: 

- cada areia deveria ser do tipo monogranular, i.e. não apresentar uma grande variação entre 
as dimensões das maiores e das menores partículas; este critério teve como objectivo 
diminuir, numa primeira fase, a variabilidade imposta na microestrutura de cada 
argamassa pela granulometria das areias; 

- o conjunto de areias deveria proporcionar uma variação significativa de granulometrias, 
de modo a ser possível acentuar as diferenças, entre argamassas, das respectivas 
microestruturas morfológicas; 

- as areias deveriam ser semelhantes do ponto de vista mineralógico e bem lavadas, de 
forma a evitar-se a introdução de factores de variação que não faziam parte do âmbito do 
estudo. 

Foi possível verificar os critérios definidos no conjunto de produtos comercializados pela 
firma Areipor (Bucelas). A produção deste firma destina-se essencialmente à indústria do 



6. Desenvolvimento experimental 

163 

fabrico de tintas e de componentes filtrantes diversos, pelo que inclui um processo de 
crivagem e lavagem que parece eficaz. As areias, provenientes de explorações situadas em 
Coina e Benavente, são siliciosas, variando o teor em sílica entre 98.8% e 99.1% (segundo 
informações prestadas pelo responsável dos laboratórios da firma). Foram adquiridas duas 
sacas de cada uma das doze areias que, por sua vez, constituíam no momento da compra o 
conjunto de areias siliciosas monogranulares comercializadas pela firma. No quadro 6.3 são 
apresentadas as designações comerciais e os códigos utilizados nas areias monogranulares. 

Quadro 6.3 - Areias monogranulares consideradas 

Designação 
comercial Código 

AGH 2/4 A A1 
AGH 1/2 A A2 

AGH 0.9/1.7 A A3 
AGH 0.6/1.2 A A4 
AGS 0.5/1 B A5 

AGH 0.4/0.8 A A6 
APS 50 B A7 
APS 30 A A8 
APS 30 B A9 
FPS 120 A10 
FPS 180 A11 
FPS 200 A12 

 

As letras situadas no fim da designação comercial dizem respeito à cor das areias, 
correspondendo a letra A a areias amarelas e a letra B a areias brancas. As areias cuja 
designação começas por FPS resultam de um processo mecânico de moagem. 

As curvas granulométricas das areias monogranulares são apresentadas na figura 6.6. Note-se 
que a escala das abcissas da representação gráfica da figura é mais abrangente do que as 
respectivas escalas das outras curvas granulométricas de areias apresentadas neste trabalho, o 
que se deve à finura das areias A11 e A12. 

A análise das curvas granulométricas conduziu à exclusão de cinco areias que não foram deste 
modo utilizadas para o fabrico de argamassas. Este grupo compreende as areias A5, A7, A9, 
A11 e A12. A areia A5 tem uma granulometria praticamente idêntica à da areia A4, pelo que 
se considerou que não traria quaisquer factores de variação adicionais no contexto da 
investigação em causa. Por seu lado, as areias A7 e A9 têm uma granulometria intermédia 
entre as das areias A6 e A8, nomeadamente no que diz respeito às partículas mais finas. Deste 
modo, as argamassas fabricadas com aquelas duas areias teriam microestruturas cujas 
variações face às argamassas fabricadas com as areias A6 e A8 seriam provavelmente pouco 
significativas. Quanto às areias A11 e A12, dadas a sua finura e a sua natureza siliciosa, 
julgou-se que, nas argamassas com cal aérea, poderiam constituir-se como adições 
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pozolânicas e não como agregados. 
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Figura 6.6 - Curvas granulométricas das areias monogranulares 

Os valores da baridade, do volume de vazios e dos parâmetros numéricos que caracterizam a 
granulometria das areias monogranulares seleccionadas estão indicados no quadro 6.4. 

Quadro 6.4 - Caracterização numérica da granulometria das areias monogranulares seleccionadas 

Areia Ba 
[g/cm3] 

v 
[%] 

Dmp 
[mm] 

d(95) 
[mm] 

d(5) 
[mm] 

Ar 
[adim.] 

H 
[adim.] 

Ig 
[mm] 

Ia 
[adim.] 

A1 1.57 40 2.91 4.58 1.15 1.2 1.1 67.1
76.191.2 +

−  2.7 

A2 1.44 42 1.76 2.32 1.18 0.6 1.0 56.0
58.076.1 +

−  2.1 

A3 1.48 43 1.50 2.28 0.66 1.1 1.1 78.0
84.050.1 +

−  1.9 

A4 1.39 44 0.90 1.18 0.55 0.7 1.3 28.0
35.090.0 +

−  1.2 

A6 1.36 46 0.59 1.09 0.27 1.4 0.6 50.0
32.059.0 +

−  0.9 

A8 1.34 48 0.28 0.44 0.11 1.1 1.1 16.0
17.028.0 +

−  -0.3 

A10 1.33 50 0.14 0.24 0.07 1.4 0.7 10.0
07.014.0 +

−  -1.0 

 

Os valores da dimensão média ponderada e das dimensões superior e inferior indicam 
claramente que, como se pretendia, as areias seleccionadas apresentam uma grande variação 
de granulometria. Por sua vez, os resultados da abrangência relativa permitem concluir que as 
areias podem efectivamente ser consideradas monogranulares. Os valores próximos da 
unidade (areias A1, A3 e A8) correspondem a areias nas quais a abrangência é semelhante à 
dimensão média ponderada o que representa, de facto, uma variação pouco significativa entre 
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as dimensões das maiores e das menores partículas. Por maioria de razão, os valores inferiores 
à unidade (areias A2 e A4) representam areias em que aquela variação é muito diminuta. As 
areias A6 e A10, nas quais a abrangência é 40% superior à dimensão média ponderada, 
podem também ser consideradas monogranulares, na medida em que a sua dimensão 
granulométrica é pequena; é portanto razoável admitir, no contexto da análise em questão, 
variações percentuais mais representativas. Quanto à homogeneidade, pode afirmar-se que 
existe equilíbrio entre as diversas fracções granulométricas das areias A1, A2, A3 e A8; a 
areia A4 tem preponderância das partículas cuja dimensão é superior à dimensão média 
ponderada, enquanto que as areias A6 e A10 têm preponderância das partículas de menores 
dimensões. 

A comparação entre as sete areias monogranulares seleccionadas pode ser sintetizada da 
forma apresentada na figura 6.7, onde se representam graficamente os valores do intervalo 
granulométrico e do índice de areia. 
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Figura 6.7 - Intervalo granulométrico e índice de areia das areias 

monogranulares 

Misturas de areias 

A necessidade do recurso a misturas de areias teve origem na intenção de tornar mais 
abrangente o âmbito da investigação. De facto, a utilização de misturas de areias introduziu 
um novo factor de variação na microestrutura das argamassas, na medida em que se alargou o 
espectro das dimensões das suas partículas. 

Foram definidos dois critérios principais para a composição das misturas de areias. O 
primeiro teve como objectivo aumentar a abrangência das areias, de modo a provocar maior 
variação nos parâmetros que definem a microestrutura das argamassas. O segundo visou a 
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obtenção de areias cuja granulometria seguisse os padrões definidos na normalização em 
vigor. 

Para a verificação do primeiro critério, foi realizado analiticamente um conjunto de misturas 
com as areias monogranulares seleccionadas. As proporções relativas às areias incluídas em 
cada composição foram sempre determinadas por um processo iterativo, de forma a obter-se 
um valor de homogeneidade tão próximo da unidade quanto possível. Considerando os 
objectivos definidos, foram seleccionadas as três composições caracterizadas na figura 6.8 e 
no quadro 6.5, fabricadas a partir das areias monogranulares A1, A6 e A10. 
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Figura 6.8 - Curvas granulométricas das misturas de areias 
M1, M2 e M3 

Quadro 6.5 - Caracterização numérica da granulometria das misturas de areias M1, M2 e M3 

Areia Composição 
M1 80% A1 + 20% A6 
M2 80% A6 + 20% A10 
M3 77% A1 + 16% A6 + 7% A10 

 Ba 
[g/cm3] 

v 
[%] 

Dmp 
[mm] 

d(95) 
[mm] 

d(5) 
[mm] 

Ar 
[adim.] 

H 
[adim.] 

Ig 
[mm] 

Ia 
[adim.] 

M1 1.59 35 2.51 4.54 0.40 1.6 1.0 03.2
11.251.2 +

−  2.3 

M2 1.49 43 0.47 1.02 0.09 1.9 0.7 55.0
38.047.0 +

−  0.3 

M3 1.65 35 2.42 4.54 0.15 1.8 1.1 12.2
27.242.2 +

−  1.9 

 

As misturas seleccionadas cumprem o objectivo inicialmente estabelecido, na medida em que 
têm valores de abrangência relativa elevados o que, por sua vez, significa que aumentam a 
variabilidade dos parâmetros microestruturais das argamassas. Por outro lado, estas areias 
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permitem também considerar aquele aumento de variabilidade de forma gradual, uma vez que 
a areia M3 abrange todas as fracções granulométricas das areias M1 e M2. 

 

O segundo critério definido para a composição das misturas de areias teve por base a areia de 
referência CEN definida na norma NP EN 196-1:1996 [70], conforme o quadro 6.6. 

Quadro 6.6 - Composição granulométrica da areia de referência CEN [70] 

Abertura dos 
peneiros com malha 

quadrada [mm] 

Resíduos acumulados 
[%] 

2.00 0 
1.60 7 ± 5 
1.00 33 ± 5 
0.50 67 ± 5 
0.16 87 ± 5 
0.08 99 ± 1 

 

Foi de novo realizado analiticamente, com as areias monogranulares seleccionadas, um 
conjunto de misturas de forma a determinar a composição cuja curva granulométrica mais se 
aproximasse da curva granulométrica da areia de referência. Posteriormente, procuraram-se 
misturas de areias cuja granulometria seguisse, tanto quanto possível, o padrão de referência 
mas que fossem, respectivamente, mais grossa e mais fina. Foram deste modo seleccionadas 
as três composições caracterizadas na figura 6.9 e no quadro 6.7. 
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Figura 6.9 - Curvas granulométricas das misturas de areias 
M4, M5 e M6 
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Quadro 6.7 - Caracterização numérica da granulometria das misturas de areias M4, M5 e M6 e da areia 
de referência CEN 

Areia Composição 
M4 32% A3 + 18% A4 + 29% A6 + 21% A10 
M5 65% A1 + 35% A4 
M6 64% A6 + 36% A10 

 Ba 
[g/cm3] 

v 
[%] 

Dmp 
[mm] 

d(95) 
[mm] 

d(5) 
[mm] 

Ar 
[adim.] 

H 
[adim.] 

Ig 
[mm] 

Ia 
[adim.] 

CEN - - 0.80 1.71 0.11 2.0 0.8 91.0
69.080.0 +

−  0.9 

M4 1.61 38 0.80 2.08 0.09 2.5 0.6 28.1
71.080.0 +

−  1.0 

M5 1.56 37 2.28 4.50 0.62 1.7 0.7 22.2
66.128.2 +

−  2.5 

M6 1.54 42 0.42 1.02 0.08 2.1 0.6 60.0
34.042.0 +

−  0.3 

 

O conjunto formado pelas areias monogranulares e pelas misturas de areias seleccionadas está 
representado nas figuras 6.10 e 6.11 e caracterizado no quadro 6.8. 

Para além dos comentários anteriores, pode ainda observar-se, nas curvas granulométricas, 
que existe complementaridade entre os dois tipos de misturas. Note-se como a areia M5 tem a 
parcela das partículas de maiores dimensões semelhante às das areias M1 e M3, mas apresenta 
uma diferença significativa nas partículas de menores dimensões. Observe-se também que a 
areia M2 é semelhante à areia M6 no que diz respeito às maiores dimensões e semelhante à 
areia M4 no que se refere às menores dimensões. Julga-se, consequentemente, que o conjunto 
de areias utilizadas permite a consideração, de uma forma completa, dos diversos aspectos 
granulométricos que influenciam a formação da microestrutura das argamassas. 
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Figura 6.10 - Curvas granulométricas das areias utilizadas 
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Figura 6.11 - Comparação dos valores de Dmp, Ar, e Ia das areias utilizadas 

(percentagens dos valores mais elevados) 

Quadro 6.8 - Caracterização numérica da granulometria das areias utilizadas 

Areia Ba 
[g/cm3] 

v 
[%] 

Dmp 
[mm] 

d(95) 
[mm] 

d(5) 
[mm] 

Ar 
[adim.] 

H 
[adim.] 

Ig 
[mm] 

Ia 
[adim.] 

A1 1.57 40 2.91 4.58 1.15 1.2 1.1 67.1
76.191.2 +

−  2.7 

A2 1.44 42 1.76 2.32 1.18 0.6 1.0 56.0
58.076.1 +

−  2.1 

A3 1.48 43 1.50 2.28 0.66 1.1 1.1 78.0
84.050.1 +

−  1.9 

A4 1.39 44 0.90 1.18 0.55 0.7 1.3 28.0
35.090.0 +

−  1.2 

A6 1.36 46 0.59 1.09 0.27 1.4 0.6 50.0
32.059.0 +

−  0.9 

A8 1.34 48 0.28 0.44 0.11 1.1 1.1 16.0
17.028.0 +

−  -0.3 

A10 1.33 50 0.14 0.24 0.07 1.4 0.7 10.0
07.014.0 +

−  -1.0 

M1 1.59 35 2.51 4.54 0.40 1.6 1.0 03.2
11.251.2 +

−  2.3 

M2 1.49 43 0.47 1.02 0.09 1.9 0.7 55.0
38.047.0 +

−  0.3 

M3 1.65 35 2.42 4.54 0.15 1.8 1.1 12.2
27.242.2 +

−  1.9 

M4 1.61 38 0.80 2.08 0.09 2.5 0.6 28.1
71.080.0 +

−  1.0 

M5 1.56 37 2.28 4.50 0.62 1.7 0.7 22.2
66.128.2 +

−  2.5 

M6 1.54 42 0.42 1.02 0.08 2.1 0.6 60.0
34.042.0 +

−  0.3 
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Ligantes 

As argamassas foram fabricadas com dois tipos de ligante: cal aérea hidratada em pó 
produzida pela firma Lusical e cimento branco Portland de calcário CEM II/B-L 32.5R (br) 
produzido pela firma Secil. Os valores da superfície específica e da baridade dos dois ligantes 
são apresentados no quadro 6.9 e a granulometria, na figura 6.12. 

Quadro 6.9 - Superfície específica e baridade dos ligantes 

Ligante sup. esp. 
[m2/g] 

Ba 
[g/cm3] 

cal aérea 1.160 0.37 

cimento branco 0.397 0.93 
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Figura 6.12 - Granulometria dos ligantes 

 

6.2.2 Argamassas executadas 

No estudo experimental específico foram preparadas, globalmente, 26 composições de 
argamassa, conforme descrito no quadro 6.10. 

Foi sempre utilizado o traço volumétrico 1:3 (ligante:areia). A quantidade de água de 
amassadura foi a necessária para a obtenção de um valor de consistência por espalhamento 
incluído no intervalo de referência 70-75 %. 
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Quadro 6.10 - Composição e designação das argamassas preparadas 

 Areia arg. com 
cal aérea 

arg. com 
cimento 
branco 

A1 V1 Y1 
A2 V2 Y2 
A3 V3 Y3 
A4 V4 Y4 
A6 V6 Y6 
A8 V8 Y8 m

on
og

ra
nu

la
re

s 
A10 V10 Y10 
M1 W1 X1 
M2 W2 X2 
M3 W3 X3 
M4 W4 X4 
M5 W5 X5 m

is
tu

ra
s 

M6 W6 X6 

 

 

6.2.3 Idade das argamassas no momento da realização dos ensaios 

A idade dos provetes no momento da realização dos ensaios está indicada no quadro 6.11. 
Consideram-se ensaios gerais as determinações da porosidade aberta e da massa volúmica 
aparente, da absorção de água por capilaridade, do módulo de elasticidade dinâmico e das 
resistências à tracção por flexão e à compressão. A diferença entre a idade dos provetes no 
momento da realização destes ensaios e a duração da cura corresponde ao tempo de secagem 
em estufa até massa constante. No caso dos ensaios de difusão do vapor de água, há ainda que 
considerar o tempo de permanência no ambiente de 20±2 ºC e 65±5 % de humidade relativa 
(vd. 4.6.7). 

Conforme mencionado em 4.5 (condições de cura), os ensaios de porosimetria de mercúrio e 
as observações na lupa binocular e no microscópio electrónico de varrimento não foram 
realizados no seguimento dos restantes ensaios mas após decorrido um intervalo de tempo que 
variou entre 6 a 21 meses, consoante a argamassa em causa. Os provetes destinados a estes 
ensaios foram condicionados em embalagens de plástico sujeitas a sucção de ar e seladas a 
quente até ao momento da realização dos ensaios. 
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Quadro 6.11 - Idade das argamassas no momento da realização dos ensaios 

Argamassa Cura 
[dias] 

Ensaios 
gerais 
[dias] 

Difusão do 
vapor de 

água 
[dias] 

Porosimetria 
de mercúrio 

[meses] 

Observações 
na lupa 

binocular 
[meses] 

V1 62 69 71 19 20 
V2 61 67 70 19 20 
V3 63 70 66 18 20 
V4 62 69 71 20 21 
V6 61 68 70 20 21 
V8 62 68 71 19 21 

V10 61 68 71 19 21 
Y1 28 34 36 11 12 
Y2 28 35 52 11 12 
Y3 28 33 50 11 12 
Y4 28 34 51 11 12 
Y6 28 47 57 11 12 
Y8 28 46 56 11 12 

Y10 28 46 56 11 12 
W1 62 69 72 7 8 
W2 60 67 70 7 9 
W3 62 69 72 8 8 
W4 61 68 71 8 9 
W5 60 67 70 7 8 
W6 61 68 71 8 9 
X1 28 34 37 6 7 
X2 28 34 37 6 7 
X3 28 34 37 6 7 
X4 28 34 37 7 7 
X5 28 33 36 7 7 
X6 28 34 37 6 7 

 

 

6.3 Apresentação e análise individual de resultados 

Apresentam-se de seguida os resultados obtidos nos diversos ensaios realizados. As 
argamassas serão agrupadas por tipo de ligante e, em cada grupo, sub-agrupadas de acordo 
com o tipo de areia - monogranular ou mistura. A apresentação de resultados será 
acompanhada de uma discussão segundo três ordens de critérios: 

- indicação dos valores da consistência por espalhamento; 
- influência da granulometria das areias nas propriedades microestruturais das argamassas - 

porosidade aberta e porometria; 
- influência da microestrutura no comportamento das argamassas. 

No início de cada sub-grupo de argamassas é apresentado um quadro que sintetiza os 



6. Desenvolvimento experimental 

173 

resultados de todos os ensaios. 

Os ensaios de determinação da consistência por espalhamento revelaram uma baixa 
reprodutibilidade. Julga-se que este facto se deve essencialmente à especificidade das areias 
utilizadas, sobretudo no que diz respeito às areias mais grossas. Note-se que, por um lado, são 
materiais com uma superfície específica inferior à de areias correntes e, por outro, muito bem 
lavados. Assim, as respectivas argamassas demonstraram uma reduzida capacidade de 
retenção de água o que, por sua vez, tem naturalmente uma influência significativa no ensaio 
de determinação da consistência por espalhamento. Considerando os comentários anteriores, 
foi tomada a opção de não apresentar um valor médio da consistência por espalhamento mas 
todos os valores obtidos nas diversas determinações realizadas em cada argamassa. Como já 
referido (vd. 4.4), foi realizado um mínimo de três ensaios para cada amassadura, executados 
consecutivamente. Pelas razões agora descritas, os valores da consistência por espalhamento 
são considerados fora do âmbito dos resultados dos restantes ensaios. 

 

No final da discussão relativa a cada um dos grupos principais (argamassas com cal aérea e 
com cimento branco) é apresentada uma análise conjunta que considera as argamassas com 
areias monogranulares e com misturas de areias. O sub-capítulo 6.4 analisa globalmente os 
resultados de todas as argamassas. 

Os resultados que se apresentam de seguida correspondem aos seguintes valores: 

- média das determinações em seis provetes nos ensaios de: 
• porosidade aberta e massa volúmica aparente; 
• módulo de elasticidade dinâmico nas argamassas designadas por Y, W e X; 
• resistência à compressão; 

- média das determinações em três provetes nos ensaios de: 
• absorção de água por capilaridade; 
• difusão do vapor de água; 
• módulo de elasticidade dinâmico nas argamassas designadas por V; 
• resistência à tracção por flexão. 

 

Os ensaios de porosimetria de mercúrio e as observações na lupa binocular foram realizados 
num provete de cada argamassa. 
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6.3.1 Argamassas com cal aérea 

Areias monogranulares 

Síntese de resultados 

Os resultados obtidos nas argamassas com cal aérea e areias monogranulares são apresentados 
no quadro 6.12. 

Quadro 6.12 - Resultados dos ensaios das argamassas com cal aérea e areias monogranulares 

 Pab 
[%] 

Mvol 
[kg/m3] 

cc0-60 
[kg/m2.s0.5] 

va 
[kg/m2] 

π 
[kg/m.s.Pa] 

x 10-11 

Rt 
[MPa] 

Rc 
[MPa] 

Edin 
[MPa] 

V1 23 
± 1 

1971 
± 15 

0.250 
± 0.001 

21.971 
± 0.177 

1.41 
± 0.07 

0.09 
± 0.01 

0.35 
± 0.02 

1440 
± 29 

V2 30 
± 1 

1812 
± 15 

0.395 
± 0.005 

31.499 
± 0.307 

1.50 
± 0.02 

0.12 
± 0.02 

0.25 
± 0.01 

1462 
± 28 

V3 32 
± 1 

1754 
± 16 

0.398 
± 0.010 

33.117 
± 0.370 

1.54 
± 0.02 

0.14 
± 0.01 

0.32 
± 0.01 

1687 
± 27 

V4 33 
± 0 

1735 
± 9 

0.392 
± 0.010 

34.274 
± 0.507 

1.57 
± 0.03 

0.23 
± 0.02 

0.42 
± 0.01 

2042 
± 17 

V6 37 
± 0 

1644 
± 4 

0.343 
± 0.007 

38.448 
± 0.263 

1.65 
± 0.05 

0.24 
± 0.00 

0.50 
± 0.03 

2075 
± 27 

V8 38 
± 0 

1602 
± 5 

0.271 
± 0.005 

38.069 
± 0.172 

1.54 
± 0.03 

0.38 
± 0.01 

0.67 
± 0.04 

2305 
± 52 

V10 37 
± 0 

1641 
± 5 

0.214 
± 0.001 

38.803 
± 0.503 

1.44 
± 0.02 

0.58 
± 0.05 

1.33 
± 0.11 

3472 
± 51 

 

Pab: porosidade aberta 
Mvol: massa volúmica aparente 
cc0-60: coeficiente de absorção de água por capilaridade reportado aos primeiros 60 minutos de ensaio 
va: valor assintótico da curva de absorção de água por capilaridade 
π: coeficiente de difusão do vapor de água 
Rt: resistência à tracção por flexão 
Rc: resistência à compressão 
Edin: módulo de elasticidade dinâmico 

 

Consistência por espalhamento 

Os valores da quantidade de água de amassadura e dos resultados obtidos nos ensaios de 
determinação da consistência por espalhamento das argamassas com cal aérea e areias 
monogranulares estão indicados no quadro 6.13. 
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Quadro 6.13 - Consistência por espalhamento das argamassas com cal aérea e areias monogranulares 

Argamassa quant. água 
[l/m3] 

espalhamento 
[%] 

V1 185 70 64 61 - - 

V2 324 70 65 65 - - 

V3 358 68 69 56 - - 

V4 357 53 72 64 73 - 

V6 380 67 68 87 77 73 

V8 390 73 69 74 - - 

V10 397 70 68 70 - - 

Como se pode observar, os resultados apresentam uma variabilidade significativa, apesar de 
os ensaios terem sido efectuados consecutivamente e pelo mesmo operador. 

Propriedades das argamassas 

A figura 6.13 apresenta uma comparação entre os valores do índice de areia e da porosidade 
aberta das argamassas com cal aérea e areias monogranulares. 
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Figura 6.13 - Influência da granulometria das areias na porosidade 
aberta das argamassas com cal aérea e areias monogranulares 
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Pode verificar-se que a granulometrias mais finas correspondem maiores valores da 
porosidade aberta. No entanto, esta tendência não é uniforme, na medida em que as 
argamassas V6, V8 e V10 têm uma porosidade aberta muito semelhante, embora a sua 
granulometria seja progressivamente mais fina. Este facto está bem patente no gráfico b, em 
que os dois últimos segmentos de recta são praticamente verticais. 

As areias mais finas são também as que têm maior volume de vazios. Deste modo, uma vez 
que a porosidade das partículas de areia pode ser negligenciada (vd. 1.1.1), é expectável, 
numa primeira abordagem, que a porosidade aberta das argamassas dependa directamente do 
volume de vazios da areia. Por outro lado, se fosse considerado que os espaços entre as 
partículas de areia seriam uniformemente ocupados pela matriz de ligante, as variações de 
porosidade aberta dependeriam ainda da quantidade de ligante utilizada no fabrico de cada 
argamassa. De facto, na unidade de volume, as areias mais finas têm maior volume de espaço 
entre as suas partículas; assim, seriam obtidas porosidades iguais se o volume de ligante fosse 
progressivamente aumentado à medida que a areia é mais fina. Como o traço volumétrico das 
argamassas analisadas é idêntico, a quantidade relativa da matriz de ligante é menor nas 
argamassas com areias mais finas. Assim, mantendo o pressuposto meramente artificial de 
que a matriz de ligante ocupa de forma uniforme o volume de vazios da areia, estas zonas de 
matriz teriam que ter poros de maiores dimensões, uma vez que seriam menos densas. 
Consequentemente, o incremento da porosidade aberta nas argamassas cuja areia tem maior 
volume de vazios seria empolado. 

No entanto, a matriz de ligante não ocupa de forma uniforme o volume de vazios da areia. De 
facto, há que considerar a formação dos grandes poros. Assim, a porosidade aberta das 
argamassas depende não só do volume de vazios da areia e da densidade da matriz simples 
(excluindo os grandes poros nela formados), como também da relação entre a dimensão e a 
quantidade dos grandes poros. Como referido em 1.1.1 e 3.2.2, a formação deste tipo de poros 
tem essencialmente três origens: (i) a forma como se dá o alojamento da água de amassadura 
junto da superfície das partículas de areia; (ii) o excesso de água de amassadura face à 
necessária para o endurecimento do ligante; (iii) a quantidade de ar emulsionado no processo 
de amassadura. O primeiro aspecto dá origem à porosidade de interface; os dois últimos, aos 
grandes poros da matriz de ligante. Estes três aspectos dependem naturalmente da dimensão 
das partículas de areia (vd. 3.2.1). No que diz respeito à porosidade de interface, parece pois 
razoável assumir que, com areias mais finas, se obtêm poros de menores dimensões. Por outro 
lado, como a areias mais finas correspondem maiores valores de superfície específica, pode 
também afirmar-se que, com este tipo de areia, os poros de interface serão em maior 
quantidade. Considerem-se agora os grandes poros da matriz. O aumento da finura da areia 
implica um acréscimo da quantidade de água de amassadura. Deste modo, os poros do tipo 
fenda, resultantes da evaporação da água em excesso, serão em maior quantidade nas 
argamassas com areias mais finas. Note-se também que, nestas argamassas, os poros-fenda 
terão que ser de menores dimensões, na medida em que as fracções de matriz, situadas entre 
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as partículas de areia, terão elas próprias menor volume. Pelas mesmas razões, os poros 
resultantes do ar emulsionado no processo de amassadura são mais pequenos em argamassas 
com areias mais finas. 

Deve ainda referir-se, por seu turno, que a densidade da matriz simples é também 
condicionada pelos grandes poros. Efectivamente, a quantidade e a dimensão deste tipo de 
poros influencia o volume das fracções de matriz simples e, consequentemente, a sua 
densidade. Deste modo, em argamassas com o mesmo ligante, não é expectável que a 
dimensão dos pequenos poros seja uniforme. Efectivamente, em matrizes simples de 
diferentes densidades, os espaços entre os cristais de ligante endurecido serão de dimensões 
distintas. 

Considere-se então a caracterização da porometria das argamassas, representada na figura 
6.14 através das curvas de intrusão de mercúrio. 

O gráfico a representa a intrusão cumulativa e o gráfico b, a intrusão incremental, em 
percentagem do volume total de mercúrio que foi introduzido. O diâmetro dos poros está 
representado em micrómetros. 

Antes de mais, deve destacar-se o facto de todas as argamassas terem uma distribuição 
porosimétrica bi-modal, seguindo o padrão que pode ser observado em diversos trabalhos 
publicados relativos a argamassas com cal aérea (vd. 3.2.2). 

No que diz respeito aos grandes poros, note-se que as argamassas V8 e V10 não apresentam 
um valor significativo na primeira intrusão, ao contrário do que sucede com as restantes, 
como se pode comprovar no quadro 6.14. A pressão a que se deu a primeira intrusão 
corresponde a um diâmetro aproximado de 108 µm. 

Quadro 6.14 - Percentagem de mercúrio introduzido na primeira intrusão das argamassas com cal 
aérea e areias monogranulares 

Argamassa 1ª intrusão 
[%] 

V1 17.98 
V2 27.25 
V3 34.97 
V4 36.72 
V6 26.47 
V8 4.16 

V10 2.25 

 

A discrepância entre as argamassas V8 e V10 e as demais pode ter duas origens alternativas: 
(i) estas duas argamassas não têm uma quantidade significativa de poros cuja dimensão seja 
igual ou superior a 108µm; (ii) os poros das argamassas V8 e V10 cuja dimensão seja igual ou 
superior a 108µm apenas são acessíveis através de poros de menores dimensões. Por outro 
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lado, pode verificar-se que a argamassa V8 apresenta dois eventos importantes nos diâmetros 
de 43 µm (6 %) e 17 µm (12 %); a argamassa V10 apresenta uma intrusão muito 
representativa no diâmetro de 7 µm (18 %), podendo também destacar-se o valor de 17 µm 
com uma intrusão de 4 %. Estas características podem significar que existe uma grande 
quantidade de poros com aquelas dimensões ou, mais provavelmente, que os poros de maiores 
dimensões apenas são acessíveis através de poros cuja dimensão corresponda aos valores 
referidos. 
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Figura 6.14 - Porosimetria de mercúrio das argamassas com cal aérea 
e areias monogranulares 
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Merece também referência o facto de as argamassas V3 e V4 apresentarem um valor de 
primeira intrusão que corresponde, aproximadamente, a um terço da intrusão total. 
Considerando a granulometria das areias em questão, parece razoável assumir que os grandes 
poros das argamassas V3 e V4 são menores do que os das argamassas V1 e V2. Deste modo, 
o valor elevado de primeira intrusão que aquelas apresentam estará sobretudo relacionado 
com o volume total dos grandes poros, independentemente da sua dimensão. Note-se que 
pode estar em causa um vasto conjunto de poros, na medida em que são considerados os 
diâmetros iguais ou superiores a 108 µm. 

As hipóteses anteriores podem ser confirmadas pela observação das imagens recolhidas na 
lupa binocular (figura 6.15). Pode efectivamente confirmar-se que a dimensão dos poros das 
argamassas diminui à medida que aumenta a finura das respectivas areias. Por outro lado, as 
partículas das areias de maiores dimensões (a A1 e a A2) ocupam um volume significativo, 
denotando as variações existentes nos valores do volume de vazios. Julga-se que esta 
observação contribui também para explicar os valores de primeira intrusão das argamassas V3 
e V4. No que se refere às argamassas V8 e V10, pode verificar-se que contêm poros de 
dimensão superior a 108 µm apenas acessíveis por poros de menor dimensão. 

Considerem-se agora os pequenos poros (vd. 1.1.1 e 3.2.2). Note-se, na figura 6.14 b, a 
existência de um evento significativo nos valores próximos de 1 µm, que apenas não é 
registado pela argamassa V10. Esta característica comum a seis das argamassas parece indicar 
que aquele valor corresponde à ordem de grandeza da dimensão dos pequenos poros i.e., os 
que se situam no interior da matriz de carbonato de cálcio. Os respectivos valores, para cada 
argamassa, estão indicados no quadro 6.15. 

Quadro 6.15 - Valor tipo da dimensão dos pequenos poros das argamassas com cal aérea e areias 
monogranulares 

Argamassa diâm. 
[µm] 

V1 0.72 
V2 1.09 
V3 0.96 
V4 0.97 
V6 0.96 
V8 0.87 

V10 - 

Os ensaios de porosimetria de mercúrio foram realizados de acordo com uma tabela de 
pressões muito descriminada (vd. 4.6.3). Esta opção tem como vantagem a possibilidade de se 
detectarem pequenas variações de intrusão que podem revelar detalhes que, de outra forma, 
não seriam registados. No entanto, as curvas porosimétricas resultantes, ao reflectirem aquele 
grau de detalhe, podem dificultar uma análise mais generalizada da porometria dos materiais. 
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Figura 6.15 - Imagens das argamassas com cal aérea e areias 

monogranulares (ampliação 10 x 7.5) 
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É possível, com os resultados dos ensaios realizados, a construção de curvas porosimétricas 
que sintetizem a distribuição da dimensão dos poros através do agrupamento de conjuntos dos 
valores de intrusão registados entre determinados intervalos de pressão. O objectivo deste 
procedimento é o de simular um ensaio menos detalhado mas que, por sua vez, permita uma 
percepção mais imediata da porometria. Neste sentido, foram elaboradas novas curvas de 
intrusão incrementais em que os valores de diâmetro são definidos de acordo com uma 
progressão de 1.5, a partir do diâmetro correspondente à primeira intrusão. A figura 6.16 
representa as curvas simplificadas para as argamassas com cal aérea e areias monogranulares; 
as curvas originais estão representadas a tracejado. 
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Figura 6.16 - Curvas de intrusão incrementais simplificadas das 

argamassas com cal aérea e areias monogranulares 

Como se pode verificar, as curvas de intrusão incrementais simplificadas acentuam os eventos 
significativos. Pode agora observar-se que a argamassa V10 também denota um diâmetro tipo 
nos valores que se julga representarem os pequenos poros. O quadro 6.16 indica os valores 
que são obtidos nas curvas simplificadas. 

A comparação entre os valores indicados nos quadros 6.15 e 6.16 mostra que as curvas 
simplificadas registam valores inferiores, o que resulta da perda de detalhe inerente ao 
processo da sua construção. 

Merece ainda destaque o facto de a dimensão dos pequenos poros da argamassa V1 contrariar 
a tendência de que este tipo de poros tem menor dimensão nas argamassas com areias mas 
finas. A observação da figura 6.15 contribui para a compreensão deste facto. Note-se que os 
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grandes poros ocupam um volume muito significativo. Deste modo, verifica-se uma 
alternância entre poros de grandes dimensões e parcelas de matriz. Por outro lado, a areia A1 
é a que tem menor volume de vazios. Assim, considerando que o traço volumétrico é igual em 
todas as argamassas, pode deduzir-se que as parcelas de matriz simples da argamassa V1 
serão das mais densas. Efectivamente, se, por um lado, existe menor quantidade de volume 
disponível entre as partículas de areia e a proporção absoluta de ligante é igual e, por outro, o 
volume dos grandes poros é muito significativo, então as parcelas de matriz simples terão que 
ser mais densas. 

Quadro 6.16 - Valor tipo da dimensão dos pequenos poros das argamassas com cal aérea e areias 
monogranulares (curvas simplificadas) 

Argamassa diâm. 
[µm] 

V1 0.57 
V2 0.86 
V3 0.87 
V4 0.87 
V6 0.87 
V8 0.55 

V10 0.54 

 

A análise da ordem de grandeza da dimensão dos pequenos poros pode ainda ser baseada na 
determinação do valor médio entre os valores de pressão a que ocorrem as intrusões 
significativas. Considere-se, como exemplo, a figura 6.17, relativa à argamassa V1. 

Os dois valores indicados pelos círculos de cor cinzenta podem ser considerados como os 
limites do intervalo em que ocorre o conjunto de intrusões representativas. Deve referir-se que 
a intrusão significativa que pode ser observada do lado esquerdo do valor seleccionado como 
limite inferior não foi considerada porque se julga que representa um fenómeno relacionado 
com o próprio processo de ensaio, na medida em que ocorre em todas as argamassas 
ensaiadas no âmbito deste trabalho. Considerando o processo exemplificado na figura 6.17, o 
quadro 6.17 indica os limites e o respectivo valor tipo médio para as argamassas em análise. 

O valor tipo médio da dimensão dos pequenos poros deve ser encarado como um atributo 
meramente indicativo, na medida em que não podem ser ignorados os aspectos específicos 
relacionados com a porosimetria de mercúrio, nomeadamente no que diz respeito à forma dos 
poros (vd. 1.2.1). Pode, no entanto, constituir um indicador útil para o conhecimento da ordem 
de grandeza comparativa da dimensão dos pequenos poros de diversas argamassas. 
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Figura 6.17 - Determinação do valor tipo médio da dimensão dos 

pequenos poros da argamassa V1 

Quadro 6.17 - Valor tipo médio da dimensão dos pequenos poros das argamassas com cal aérea e 
areias monogranulares 

Argamassa 
limite 

inferior 
[µm] 

limite 
superior 

[µm] 

diâm. médio 
[µm] 

V1 0.46 1.76 1.11 
V2 0.48 1.76 1.12 
V3 0.57 1.75 1.16 
V4 0.62 1.76 1.19 
V6 0.58 1.74 1.16 
V8 0.58 1.75 1.17 

V10 0.46 1.75 1.11 

 

Comportamento das argamassas 

A figura 6.18 apresenta, comparativamente, os valores da porosidade aberta e do coeficiente 
de absorção de água por capilaridade das argamassas com cal aérea e areias monogranulares. 

Não é possível o estabelecimento de uma correlação clara entre os valores da porosidade 
aberta e do coeficiente de absorção de água por capilaridade. A comparação dos valores 
relativos às argamassas V1, V2, V3 e V4 parece indicar que a velocidade de absorção de água 
inicial depende directamente do volume de espaço disponível, i.e. da porosidade aberta. De 
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facto, as argamassas V2, V3 e V4 têm porosidades e coeficientes de absorção semelhantes, 
enquanto que a argamassa V1, com menor porosidade, tem um menor coeficiente de 
absorção. No entanto, as argamassas V6, V8 e V10 têm porosidades abertas semelhantes mas 
coeficientes de absorção distintos. 
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Figura 6.18 - Influência da porosidade aberta no coeficiente de 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cal aérea e 

areias monogranulares 

Quanto à relação entre a porometria e o coeficiente de absorção de água por capilaridade, 
pode afirmar-se, pela análise da figura 6.18, que se verifica a tendência expectável em relação 
às argamassas V6, V8 e V10. Efectivamente, a poros de menores dimensões, corresponde um 
menor coeficiente de absorção. No entanto, o mesmo tipo de relação parece não existir nas 
argamassas V1, V2, V3 e V4. Como já referido, estas argamassas apresentam, pela mesma 
ordem, poros progressivamente mais pequenos. Ora, a argamassa V1 tem um coeficiente de 
absorção menor do que as argamassas V2, V3 e V4 que, por sua vez, apresentam valores 
semelhantes. 

Note-se agora como parece existir, parcialmente, uma relação entre o coeficiente de absorção 
de água por capilaridade e as curvas da porosimetria de mercúrio. De facto, comparando os 
resultados das argamassas V1 e V4, pode observar-se que a discrepância nos valores do 
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coeficiente de absorção encontra um paralelismo na diferença dos valores da primeira 
intrusão. Este aspecto parece estar relacionado com a porosidade aberta. A argamassa V1 é a 
menos porosa do conjunto, ainda que os seus grandes poros sejam os de maiores dimensões. 
Por outro lado, como acima referido, esta argamassa apresenta uma grande discrepância entre 
as dimensões dos grandes e dos pequenos poros. Deste modo, compreende-se o baixo valor do 
coeficiente de absorção: não apenas existe menor quantidade de espaço disponível, como 
também é acentuado o efeito de retardamento inerente à passagem da água das zonas de 
matriz simples para os volumes porosos de grandes dimensões. 

Quanto às argamassas V2, V3 e V4, refira-se que a relação entre a porosidade aberta e a 
porometria parece explicar o seu comportamento. Efectivamente, a redução da dimensão dos 
poros é acompanhada por um aumento, ainda que ligeiro, da porosidade aberta. Assim, a 
argamassa V4, com poros mais pequenos, é mais porosa, pelo que se compreende que possa 
apresentar um coeficiente de absorção semelhante ao da argamassa V2. 

Os resultados dos ensaios de porosimetria de mercúrio podem revelar-se úteis na 
compreensão do fenómeno de ascenção capilar, sobretudo no que diz respeito ao coeficiente 
de absorção. De facto, o "caminho" que o mercúrio tem que percorrer é de alguma forma 
semelhante ao percurso da água no decorrer de um ensaio de capilaridade. Os aspectos 
relacionados com a forma e a dimensão dos poros e com a sua acessibilidade são comuns aos 
dois tipos de ensaio. Julga-se, deste modo, que é possível o tratamento dos resultados da 
porosimetria com o objectivo de se obter um parâmetro que permita caracterizar a absorção 
capilar inicial. 

O processo de ensaio da porosimetria regista o valor da percentagem de intrusão para cada 
patamar de pressão e, consequentemente, para cada valor de diâmetro considerado. Pode 
assim calcular-se um valor de diâmetro ponderado. Por outro lado, à semelhança do que 
ocorre na análise granulométrica de areias, cada valor de intrusão corresponde ao conjunto de 
poros cuja dimensão varia entre o valor de diâmetro da pressão de intrusão respectiva e o 
valor de diâmetro da pressão de intrusão anterior. Pode pois definir-se um diâmetro médio 
ponderado em que a ponderação é realizada nos valores médios entre cada diâmetro e o que 
lhe antecede. Como foi já referido, a primeira intrusão assume um papel significativo, o que 
resulta da vasta gama de dimensões de poros que representa. Assim, o cálculo da dimensão 
média ponderada, tal como foi descrito, implica uma margem de erro considerável, na medida 
em que considera como iguais todas as dimensões cujo valor é superior a 108 µm. 

Por outro lado, foi já referido que a porosimetria de mercúrio determina geralmente por 
defeito os valores da porosidade aberta (vd. 1.2.1). O mesmo fenómeno foi observado nos 
ensaios relativos a algumas das argamassas analisadas, nomeadamente nas que contêm areias 
mais grossas. As imagens recolhidas na lupa binocular permitem compreender a discrepância 
entre os valores da porosidade aberta determinados na porosimetria e os do processo da 
pesagem hidrostática. Considerando que os provetes destinados à porosimetria têm um 
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volume relativamente pequeno, e tendo em atenção o significado que assume, nas argamassas 
com areias mais grossas, o volume das partículas de areia (vd. figura 6.15), pode concluir-se 
que a margem de erro associada à porosimetria de mercúrio é maior nestas argamassas. Pode 
ainda assumir-se que a margem de erro diz sobretudo respeito aos poros de maiores 
dimensões i.e., àqueles a que se reporta a primeira intrusão, uma vez que existe uma 
similitude significativa nos valores das dimensões dos pequenos poros. 

Com base nos comentários anteriores, propõe-se o conceito de diâmetro capilar médio 
ponderado Dcmp através da expressão 
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em que, 
I2: número de ordem sequencial da segunda intrusão 
Ij: número de ordem sequencial da última intrusão 
Dmi: valor médio dos diâmetros correspondentes à pressão de intrusão i e à pressão 

de intrusão i-1 [µm] 
Ii: percentagem relativa à intrusão i [%] 
I1: percentagem relativa à primeira intrusão [%] 
Pab: porosidade aberta determinada no processo da pesagem hidrostática [%] 
PabP: porosidade aberta determinada na porosimetria de mercúrio [%] 

O valor de 108 indicado na expressão diz respeito ao valor aproximado, em µm, do diâmetro a 
que corresponde a primeira intrusão. 

O quadro 6.18 indica os valores do diâmetro médio ponderado (excluindo a primeira 
intrusão), da percentagem relativa à primeira intrusão, das porosidades abertas determinadas 
no processo da pesagem hidrostática e na porosimetria de mercúrio e do diâmetro capilar 
médio ponderado das argamassas com cal aérea e areias monogranulares. 

Quadro 6.18 - Diâmetro capilar médio ponderado das argamassas com cal aérea e areias 
monogranulares 

Argamassa Dmp 
[µm] 

I1 
[%] 

Pab 
[%] 

PabP 
[%] 

Dcmp 
[µm] 

V1 11.1 17.98 23 16 39.0 
V2 11.7 27.25 30 22 51.8 
V3 11.7 34.97 32 26 58.2 
V4 15.2 36.72 33 30 58.8 
V6 18.3 26.47 37 35 48.5 
V8 18.7 4.16 38 37 23.3 

V10 6.8 2.25 37 36 9.3 
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A figura 6.19 apresenta, comparativamente, os valores do coeficiente de absorção de água por 
capilaridade e do diâmetro capilar médio ponderado. 
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Figura 6.19 - Coeficiente de absorção de água por capilaridade e 

diametro capilar médio ponderado das argamassas com cal aérea e 
areias monogranulares 

O diâmetro capilar médio ponderado não permite uma caracterização exacta do coeficiente de 
absorção de água por capilaridade. Note-se, por exemplo, que as argamassas V1 e V10 têm 
um valor de Dcmp muito diferente, apesar do os valores de cc0-60 serem próximos. No entanto, 
julga-se que o conceito de Dcmp constitui uma primeira abordagem na definição de um 
parâmetro que permita relacionar a porosimetria de mercúrio e o comportamento capilar dos 
materiais. Numa análise generalista, possibilita ainda o estabelecimento de comparações de 
tendências. 

 

Analise-se agora a relação entre a porosidade aberta e o valor assintótico das curvas de 
absorção de água por capilaridade (figura 6.20). Verifica-se, como seria expectável, que a 
quantidade total de água absorvida depende directamente do volume de poros disponível. 

As curvas que descrevem a totalidade dos ensaios de capilaridade permitem melhor 
compreender como se relacionam a porometria e a absorção de água por capilaridade (figura 
6.21). Note-se como as argamassas com poros de menores dimensões (V6, V8 e V10) são 
aquelas em que o valor assintótico é atingido passado o maior período de tempo. Por outro 
lado, estas argamassas denotam um período de transição significativo que corresponde ao 
intervalo de tempo entre as 3 e as 24 horas de ensaio. Este facto deve-se ao efeito de atraso 
resultante da dimensão dos poros mais pequenos que dificultam o acesso aos poros de maiores 
dimensões. A argamassa V1 apresenta também um período de transição, situado no intervalo 
que separa os 5 e os 180 minutos de ensaio. Este fenómeno pode ser melhor observado nas 
curvas correspondentes aos primeiros 60 minutos de ensaio (figura 6.22). 
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Figura 6.20 - Influência da porosidade aberta no valor assintótico da 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cal aérea e 

areias monogranulares 
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monogranulares 

O maior detalhe proporcionado pela figura, permite verificar que o período de transição da 
argamassa V1 é comum às argamassas V2 e V3, embora de uma forma menos significativa. 
Uma vez mais, julga-se que este fenómeno estará relacionado com a dimensão das partículas 
de areia destas argamassas. As imagens da figura 6.15 mostram bem que o arranjo da areia, no 
seio da argamassa, implica canais de acesso entre poros de dimensão reduzida. Assim, existe 
também neste caso um efeito de retardamento da absorção de água. 

 

Quanto à relação entre a porosidade aberta e a difusão do vapor de água, não parece existir 
uma correlação directa, como demonstra a figura 6.23. Não considerando as argamassas V8 e 
V10, a difusão do vapor de água parece depender da porosidade aberta. O comportamento das 
argamassas V8 e V10 não confirma no entanto esta tendência. Quando se considera a 
porometria, pode afirmar-se que uma redução significativa da dimensão dos poros origina 
uma redução do valor do coeficiente de difusão do vapor de água. Uma vez que a porosidade 
aberta das argamassas V6, V8 e V10 é semelhante, pode concluir-se que as duas últimas terão 
maior quantidade de poros porque estes têm menores dimensões. Ora, a uma maior 
quantidade poros está associada uma maior quantidade de ligações entre poros. Deste modo, o 
percurso das moléculas de vapor de água é caracterizado por um maior número de situações 
de transição. Por outro lado, em poros de menores dimensões, o volume ocupado pelas 
moléculas de vapor adsorvidas na superfície dos poros contribui para uma diminuição do 
fluxo, uma vez que é menor o espaço disponível para a difusão livre das restantes moléculas 
de vapor. 
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Figura 6.23 - Influência da porosidade aberta na difusão do vapor de 
água das argamassas com cal aérea e areias monogranulares 

 

No que se refere ao comportamento mecânico da argamassas, as relações entre, por um lado, a 
porosidade aberta e, por outro, a resistência à tracção por flexão, a resistência à compressão e 
o módulo de elasticidade dinâmico estão representadas nas figuras 6.24, 6.25 e 6.26. Ao 
contrário do que seria expectável em argamassas correntes com ligantes hidráulicos, mas à 
semelhança do que ocorre nas argamassas com cal aérea analisadas na avaliação preliminar, 
as resistências mecânicas são superiores nas argamassas mais porosas. Por outro lado, a 
diminuição da porometria implica também um aumento nos valores do comportamento 
mecânico. A dimensão dos poros parece assim desempenhar um papel muito significativo, 
como se pode verificar pela diferença existente entre a argamassa V10 e as restantes. Por 
outro lado, a conectividade da microestrutura, associada ao aumento da porosidade aberta, 
facilita naturalmente o contacto do hidróxido de cálcio com o dióxido de carbono. Deste 
modo, parece razoável assumir que, nas argamassas mais porosas, o processo de carbonatação 
da cal esteja, em cada momento, mais desenvolvido. Este facto conduz por sua vez ao 
aumento das resistências mecânicas. 
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Julga-se existir ainda um outro factor que justifica a tendência observada: as argamassas com 
poros de menores dimensões parecem ser aquelas em que existe menor dispersão das fracções 
de matriz simples, como se pode observar na figura 6.15. Estando a matriz simples menos 
dispersa, compreende-se que exista maior eficácia na mobilização das ligações entre os 
cristais do ligante endurecido para fazer face às solicitações mecânicas. Merece ainda 
destaque a resistência à compressão da argamassa V1. O seu valor, mais elevado do que o das 
argamassas V2 e V3, está provavelmente influenciado pela resistência mecânica das 
partículas de areia. Finalmente, deve referir-se que os valores do módulo de elasticidade 
dinâmico variam menos, entre argamassas, do que os valores das resistências à tracção por 
flexão e à compressão. 
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Figura 6.24 - Influência da porosidade aberta na resistência à tracção 
por flexão das argamassas com cal aérea e areias monogranulares 
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Figura 6.25 - Influência da porosidade aberta na resistência à 
compressão das argamassas com cal aérea e areias monogranulares 
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Misturas de areias 

Síntese de resultados 

Os resultados obtidos nas argamassas com cal aérea e misturas de areias são apresentados no 
quadro 6.19. 

Quadro 6.19 - Resultados dos ensaios das argamassas com cal aérea e misturas de areias 

 Pab 
[%] 

Mvol 
[kg/m3] 

cc0-60 
[kg/m2.s0.5] 

va 
[kg/m2] 

π 
[kg/m.s.Pa] 

x 10-11 

Rt 
[MPa] 

Rc 
[MPa] 

Edin 
[MPa] 

W1 24 
± 1 

1972 
± 36 

0.250 
± 0.007 

29.436 
± 0.372 

1.56 
± 0.05 

0.16 
± 0.02 

0.47 
± 0.01 

2450 
± 45 

W2 34 
± 0 

1730 
± 8 

0.216 
± 0.006 

32.347 
± 0.197 

1.76 
± 0.07 

0.41 
± 0.01 

0.88 
± 0.07 

2914 
± 18 

W3 24 
± 0 

1976 
± 17 

0.236 
± 0.002 

29.489 
± 0.610 

1.44 
± 0.04 

0.22 
± 0.02 

0.57 
± 0.01 

2596 
± 134 

W4 30 
± 0 

1843 
± 3 

0.211 
± 0.004 

31.311 
± 0.183 

1.56 
± 0.03 

0.39 
± 0.02 

0.87 
± 0.03 

3215 
± 35 

W5 27 
± 1 

1911 
± 17 

0.302 
± 0.007 

28.233 
± 0.267 

1.68 
± 0.03 

0.17 
± 0.01 

0.42 
± 0.01 

2331 
± 84 

W6 32 
± 0 

1768 
± 4 

0.191 
± 0.004 

32.370 
± 0.214 

1.66 
± 0.07 

0.49 
± 0.04 

1.09 
± 0.06 

3452 
± 38 

 

Pab: porosidade aberta 
Mvol: massa volúmica aparente 
cc0-60: coeficiente de absorção de água por capilaridade reportado aos primeiros 60 minutos de ensaio 
va: valor assintótico da curva de absorção de água por capilaridade 
π: coeficiente de difusão do vapor de água 
Rt: resistência à tracção por flexão 
Rc: resistência à compressão 
Edin: módulo de elasticidade dinâmico 

 

Consistência por espalhamento 

Os valores da quantidade de água de amassadura e dos resultados obtidos nos ensaios de 
determinação da consistência por espalhamento das argamassas com cal aérea e misturas de 
areias estão indicados no quadro 6.20. 

Pode de novo verificar-se que a variação dos valores individuais é muito significativa. 
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Quadro 6.20 - Consistência por espalhamento das argamassas com cal aérea e misturas de areias 

Argamassa quant. água 
[l/m3] 

espalhamento 
[%] 

W1 272 69 74 64 
W2 348 64 73 69 
W3 271 74 82 71 
W4 309 74 68 65 
W5 300 72 69 81 
W6 345 69 76 69 

 

 

Propriedades das argamassas 

A figura 6.27 apresenta uma comparação entre os valores do índice de areia e da porosidade 
aberta das argamassas com cal aérea e misturas de areias. Os resultados relativos aos gráficos 
b e c estão ordenados por ordem crescente dos valores da porosidade aberta. 

O gráfico a permite concluir que, genericamente, se mantém a tendência de areias mais finas 
originarem argamassas mais porosas. No entanto, esta correlação não é inequívoca, como 
demonstram os gráficos b e c. Por um lado, as argamassas W1 e W3 têm igual porosidade 
aberta, embora a segunda contenha uma areia mais fina. Por outro, as argamassas W1 e W5 
foram fabricadas com areias de granulometria semelhante embora a segunda seja mais porosa. 
Finalmente, pode ainda verificar-se que as areias com que foram fabricadas as argamassas W2 
e W6 têm uma granulometria muito semelhante, apesar de a primeira ser mais porosa. 
Considerando que estão em causa misturas de areias, torna-se mais complexa a relação entre o 
volume de vazios da areia, a densidade da matriz simples e a quantidade e a dimensão dos 
grandes poros. Uma vez que é alargada a diversificidade de dimensão dos poros, a porometria 
adquire maior relevância. 

 

A porometria das argamassas é representada na figura 6.28. À semelhança do que ocorre nas 
argamassas com cal aérea e areias monogranulares, também as argamassas agora em análise 
apresentam curvas de distribuição porosimétrica bi-modais, mantendo portanto o padrão 
comum das argamassas com cal aérea. 

No que diz respeito aos grandes poros, mantém-se a tendência de as argamassas fabricadas 
com areias mais finas - W2, W4 e W6 - não apresentaram valores de primeira intrusão 
significativos (quadro 6.21). 
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Figura 6.27 - Influência da granulometria das areias na porosidade 
aberta das argamassas com cal aérea e misturas de areias 
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Figura 6.28 - Porosimetria de mercúrio das argamassas com cal aérea 
e misturas de areias 
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Quadro 6.21 - Percentagem de mercúrio introduzido na primeira intrusão das argamassas com cal 
aérea e misturas de areias 

Argamassa 1ª intrusão 
[%] 

W1 21.44 
W2 4.48 
W3 15.21 
W4 3.84 
W5 28.35 
W6 2.59 

 

Como se pode observar na figura 6.29, as argamassas W2, W4 e W6 têm poros cuja dimensão 
excede, claramente, o valor de 108 µm. No entanto, estes poros apenas são acessíveis por 
poros de menor dimensão, o que justifica os valores de primeira intrusão reduzidos. Por outro 
lado, a dimensão daqueles poros mais pequenos pode ser avaliada através dos eventos 
significativos das respectivas curvas de intrusão incremental. Na argamassa W2, merecem 
destaque os valores de diâmetro de 17 µm e 54 µm, a que correspondem uma intrusão de 
10 % e 7 %, respectivamente; na argamassa W4, o valor de 17 µm com uma intrusão de 8 %; 
finalmente, na argamassa W6, o valor de 8 µm com uma intrusão de 14 %. 

Quanto à argamassa W3, importa referir que tem poros de menores dimensões do que as 
argamassas W1 e W5, denotando o facto de ser a que contém, neste grupo, a areia mais fina. 
Por outro lado, as imagens mostram bem que a argamassa W3 é aquela em que existe maior 
concentração das fracções de matriz de ligante (no grupo W1, W3 e W5), o que explica o 
menor valor da primeira intrusão. 

A comparação entre as argamassas W1 e W5 conduz a um conjunto de conclusões que se 
julga pertinente analisar em detalhe. A curva de intrusão incremental das duas argamassas é 
praticamente coincidente no troço compreendido entre a segunda intrusão e o valor de 
diâmetro de cerca de 2 µm. Esta observação parece encontrar explicação no facto de os dois 
materiais conterem uma percentagem significativa da areia monogranular A1. No que diz 
respeito à primeira intrusão, as imagens da figura 6.29 ilustram bem que a argamassa W5 
parece ter uma estrutura porosa mais uniforme mas também mais acessível. A argamassa W1 
tem zonas de concentração da matriz de ligante no interior das quais existem as pequenas 
partículas da areia A6; estas zonas de matriz estão separadas entre si pelas grandes partículas 
da areia A1 e por poros de grandes dimensões. À semelhança do que ocorre com a argamassa 
V1, as partículas da areia A1 condicionam fortemente o acesso à matriz e aos grandes poros, 
justificando o menor valor da primeira intrusão. Por sua vez, a argamassa W5 não tem poros 
cuja dimensão seja semelhante à dos maiores poros da argamassa W1, apesar de a segunda 
areia de que é constituída a mistura M5 (A4) ser mais grossa do que a respectiva areia da 
mistura M1 (A6). Este fenómeno é originado por duas causas. Antes de mais, refira-se que as 
dosagens respectivas das misturas de areias não são uniformes; a mistura M1 é composta por 
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80 % A1 e 20 % A6, enquanto que a mistura M5 é composta por 65 % A1 e 35 % A4. Deste 
modo, compreende-se que a menor quantidade relativa da areia A1 na argamassa W5 diminua 
a contribuição desta areia para a dimensão dos poros. Por outro lado, parece que a maior 
proximidade granulométrica das areias A1 e A4 dá origem a um arranjo microestrutural mais 
uniforme do que aquele que se verifica com as areias A1 e A6. 

 
Figura 6.29 - Imagens das argamassas com cal aérea e misturas de 

areias (ampliação 10 x 7.5) 

Analisando agora os pequenos poros, verifica-se que este grupo de argamassas mantém um 
momento significativo nos valores de diâmetro próximos de 1 µm, conforme indica o quadro 
6.22. 
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Quadro 6.22 - Valor tipo da dimensão dos pequenos poros das argamassas com cal aérea e misturas de 
areias 

Argamassa diâm. 
[µm] 

W1 1.09 
W2 0.97 
W3 1.08 
W4 0.79 
W5 0.87 
W6 0.72 

 

As curvas de intrusão incrementais simplificadas acentuam esta característica (figura 6.30). 
Os respectivos valores estão indicados no quadro 6.23. 

Os valores referidos nos quadros 6.22 e 6.23 tornam clara uma aparente discrepância no que 
diz respeito à argamassa W5. A dimensão dos seus pequenos poros é semelhante à que se 
verifica nas argamassas fabricadas com areias mais finas. Nas curvas detalhadas, aquele valor 
é inclusivamente menor do que o da argamassa W2. Como foi já referido para a argamassa 
V1, este facto tem provavelmente origem na densidade da matriz simples que resulta do 
arranjo proporcionado pelo conjunto de partículas de areia e pela relação entre a dimensão e a 
quantidade dos grandes poros. Em relação a este aspecto, deve ainda salientar-se que a areia 
M2 tem maior volume de vazios (43%) do que a areia M5 (37%), o que contribui para uma 
maior densidade da matriz simples da argamassa W5. 
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Quadro 6.23 - Valor tipo da dimensão dos pequenos poros das argamassas com cal aérea e misturas de 
areias (curvas simplificadas) 

Argamassa diâm. 
[µm] 

W1 0.87 
W2 0.54 
W3 0.87 
W4 0.54 
W5 0.54 
W6 0.54 

 

Para completar a caracterização da dimensão dos pequenos poros deste grupo de argamassas 
devem finalmente apresentar-se os respectivos valores tipo médios (quadro 6.24). 

Quadro 6.24 - Valor tipo médio da dimensão dos pequenos poros das argamassas com cal aérea e 
misturas de areias 

Argamassa 
limite 

inferior 
[µm] 

limite 
superior 

[µm] 

diâm. médio 
[µm] 

W1 1.74 0.45 1.10 
W2 1.76 0.48 1.12 
W3 1.75 0.51 1.13 
W4 1.73 0.46 1.10 
W5 1.76 0.48 1.12 
W6 1.76 0.48 1.12 

 

Comportamento das argamassas 

A figura 6.31 apresenta, comparativamente, os valores da porosidade aberta e do coeficiente 
de absorção de água por capilaridade das argamassas com cal aérea e misturas de areias. As 
argamassas mais porosas são as que têm um menor coeficiente de absorção e, inversamente, 
as menos porosas têm uma maior absorção de água por capilaridade inicial. No entanto, não 
existe uma correlação directa entre a porosidade aberta e o coeficiente de absorção. 

Quando se considera a porometria, observa-se, genericamente, que as argamassas com poros 
de menor dimensão (W2, W4 e W6) são as que absorvem menos água por capilaridade no 
período inicial; inversamente, as argamassas cujos poros têm maior dimensão apresentam um 
coeficiente de absorção maior. Uma análise mais detalhada permite detectar uma relação 
muito explícita entre a dimensão e a acessibilidade dos grandes poros e o coeficiente de 
absorção de água por capilaridade. Por um lado, a primeira intrusão apresenta uma variação 
comparável à do coeficiente de absorção, como é demonstrado na figura 6.32. Por outro, o 
diâmetro capilar médio ponderado reflecte bem as variações dos valores do coeficiente de 
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absorção das diversas argamassas (figura 6.33). O quadro 6.25 indica os valores do diâmetro 
capilar médio ponderado e dos parâmetros que são considerados no seu cálculo. 
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Quadro 6.25 - Diâmetro capilar médio ponderado das argamassas com cal aérea e misturas de areias 

Argamassa Dmp 
[µm] 

I1 
[%] 

Pab 
[%] 

PabP 
[%] 

Dcmp 
[µm] 

W1 14.7 21.44 24 21 41.2 
W2 17.4 4.48 34 33 22.4 
W3 15.0 15.21 24 20 34.7 
W4 14.6 3.84 30 28 19.0 
W5 14.2 28.35 27 20 55.5 
W6 9.0 2.59 32 31 11.9 
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A relação entre a porosidade aberta e o valor assintótico da absorção de água por capilaridade 
(figura 6.34) mostra, de uma forma geral, que a quantidade total de água absorvida depende 
do volume de poros. 

A argamassa W5 merece de novo destaque, na medida em que apresenta o menor valor 
assintótico, não sendo a menos porosa. Considerando os comentários anteriores relativos à 
forma como se parecem relacionar a primeira intrusão, a porosidade aberta, a porometria e a 
absorção de água por capilaridade, julga-se que a ligeira discrepância verificada se deve ao 
efeito da pressão capilar. De facto, a argamassa W5 parece ser a que tem a rede porosa mais 
interconectada, sobretudo no que diz respeito aos grandes poros. Consequentemente, o 
percurso de ascenção da água será formado por poros e ligações entre poros que implicam, a 
determinado momento, a existência de colunas de água cuja massa acumulada oferece maior 
resistência ao efeito de sucção provocado pela tensão superficial do menisco. No caso das 
argamassas W1 e W3, com as quais se pode comparar o comportamento da composição W5, 
haverá menor conectividade entre poros, pelo que os volumes parciais de água acumulada no 
decorrer da absorção capilar serão menos significativos. 

Analisando agora as curvas que descrevem os ensaios de capilaridade (figuras 6.35 e 6.36), 
pode concluir-se, antes de mais, que as seis argamassas em questão têm um comportamento 
capilar que não apresenta variações muito significativas. Note-se aliás que a variação máxima 
correspondente ao valor assintótico é de 15%. Deve também destacar-se o comportamento das 
argamassas W1 e W3, cujas curvas de absorção capilar são muito semelhantes. Este facto é 
facilmente compreensível quando se considera que as duas composições têm igual valor de 
porosidade aberta e valores tipo da dimensão dos pequenos poros muito semelhantes. Apenas 
os respectivos diâmetros capilares médios ponderados apresentam uma pequena variação, o 
que é traduzido na diferença existente entre os valores do coeficiente de absorção. 

Ao contrário do que se pôde verificar nas argamassas com cal aérea e areias monogranulares, 
não existe uma relação directa entre a porometria das argamassas e o tempo que demora a ser 
atingido o valor assintótico. Veja-se, por exemplo, como a argamassa W4 terminou o ensaio 
em simultâneo com a argamassa W5 e como a argamassa W3 faz parte do grupo cujo ensaio 
foi mais demorado. Este facto resulta provavelmente da maior complexidade da 
microestrutura das argamassas com misturas de areias, no que se refere à variação da 
dimensão dos poros e à forma como estão interligados. 

Finalmente, importa fazer notar o período de transição, entre as 3 e as 24 horas de ensaio, que 
apenas a argamassa W5 não detém e que é mais pronunciado nas argamassas com poros de 
menores dimensões (W2, W4 e W6). Quanto a este último grupo, aquela característica é 
devida ao efeito de retardamento provocado pelo pequenos poros. No caso das argamassas 
W1 e W3, será o resultado da menor conectividade entre os grandes poros. 
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Figura 6.34 - Influência da porosidade aberta no valor assintótico da 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cal aérea e 

misturas de areias 
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Quanto ao comportamento à difusão do vapor de água (figura 6.37), é possível estabelecer 
uma distinção entre as argamassas com areias mais grossas e as argamassas com areias mais 
finas. No primeiro grupo, a associação da dimensão dos grandes poros à conectividade da 
microestrutura parece preponderante. Efectivamente, o comportamento das argamassas W1, 
W3 e W5 segue uma tendência semelhante à que ocorre para o coeficiente de absorção de 
água por capilaridade. No segundo grupo, é mais significativa a contribuição da porosidade 
aberta, apesar da distinção existente na porometria. 
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Figura 6.37 - Influência da porosidade aberta na difusão do vapor de 
água das argamassas com cal aérea e misturas de areias 

A relação entre as propriedades da microestrutura morfológica e o comportamento mecânico 
das argamassas com cal aérea e misturas de areias não depende da porosidade aberta mas 
essencialmente da porometria. De facto, as figuras 6.38, 6.39 e 6.40 denotam que não existe 
qualquer correlação entre, por um lado, a porosidade aberta e, por outro, as resistências à 
tracção por flexão e à compressão e o módulo de elasticidade dinâmico das argamassas. 
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Figura 6.38 - Influência da porosidade aberta na resistência à tracção 
por flexão das argamassas com cal aérea e misturas de areias 
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Figura 6.39 - Influência da porosidade aberta na resistência à 
compressão das argamassas com cal aérea e misturas de areias 
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Figura 6.40 - Influência da porosidade aberta no módulo de 
elasticidade dinâmico das argamassas com cal aérea e misturas de 

areias 

 

Tendo por base os comentários anteriores relativos à porometria, podem distribuir-se as 
composições em análise, por ordem decrescente da dimensão dos seus poros, da seguinte 
forma: 
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← poros de maiores dimensões poros de menores dimensões →

W1 W5 W3 W2 W4 W6 

 

A figura 6.41 apresenta os valores relativos ao comportamento mecânico das argamassas, 
ordenados por ordem crescente dos valores do módulo de elasticidade dinâmico, em 
percentagem do respectivo valor mais elevado. Note-se como a ordenação relativa à 
porometria corresponde, genericamente, à ordenação da figura 6.41. 
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Análise conjunta 

Após a análise separada de acordo com o tipo de areia (monogranular ou mistura), considera- 
-se de seguida o conjunto das argamassas com cal aérea. 

Síntese de resultados 

Os resultados obtidos nas argamassas com cal aérea são apresentados no quadro 6.26. 

Quadro 6.26 - Resultados dos ensaios das argamassas com cal aérea 

 Pab 
[%] 

Mvol 
[kg/m3] 

cc0-60 
[kg/m2.s0.5] 

va 
[kg/m2] 

π 
[kg/m.s.Pa] 

x 10-11 

Rt 
[MPa] 

Rc 
[MPa] 

Edin 
[MPa] 

V1 23 
± 1 

1971 
± 15 

0.250 
± 0.001 

21.971 
± 0.177 

1.41 
± 0.07 

0.09 
± 0.01 

0.35 
± 0.02 

1440 
± 29 

V2 30 
± 1 

1812 
± 15 

0.395 
± 0.005 

31.499 
± 0.307 

1.50 
± 0.02 

0.12 
± 0.02 

0.25 
± 0.01 

1462 
± 28 

V3 32 
± 1 

1754 
± 16 

0.398 
± 0.010 

33.117 
± 0.370 

1.54 
± 0.02 

0.14 
± 0.01 

0.32 
± 0.01 

1687 
± 27 

V4 33 
± 0 

1735 
± 9 

0.392 
± 0.010 

34.274 
± 0.507 

1.57 
± 0.03 

0.23 
± 0.02 

0.42 
± 0.01 

2042 
± 17 

V6 37 
± 0 

1644 
± 4 

0.343 
± 0.007 

38.448 
± 0.263 

1.65 
± 0.05 

0.24 
± 0.00 

0.50 
± 0.03 

2075 
± 27 

V8 38 
± 0 

1602 
± 5 

0.271 
± 0.005 

38.069 
± 0.172 

1.54 
± 0.03 

0.38 
± 0.01 

0.67 
± 0.04 

2305 
± 52 

V10 37 
± 0 

1641 
± 5 

0.214 
± 0.001 

38.803 
± 0.503 

1.44 
± 0.02 

0.58 
± 0.05 

1.33 
± 0.11 

3472 
± 51 

W1 24 
± 1 

1972 
± 36 

0.250 
± 0.007 

29.436 
± 0.372 

1.56 
± 0.05 

0.16 
± 0.02 

0.47 
± 0.01 

2450 
± 45 

W2 34 
± 0 

1730 
± 8 

0.216 
± 0.006 

32.347 
± 0.197 

1.76 
± 0.07 

0.41 
± 0.01 

0.88 
± 0.07 

2914 
± 18 

W3 24 
± 0 

1976 
± 17 

0.236 
± 0.002 

29.489 
± 0.610 

1.44 
± 0.04 

0.22 
± 0.02 

0.57 
± 0.01 

2596 
± 134 

W4 30 
± 0 

1843 
± 3 

0.211 
± 0.004 

31.311 
± 0.183 

1.56 
± 0.03 

0.39 
± 0.02 

0.87 
± 0.03 

3215 
± 35 

W5 27 
± 1 

1911 
± 17 

0.302 
± 0.007 

28.233 
± 0.267 

1.68 
± 0.03 

0.17 
± 0.01 

0.42 
± 0.01 

2331 
± 84 

W6 32 
± 0 

1768 
± 4 

0.191 
± 0.004 

32.370 
± 0.214 

1.66 
± 0.07 

0.49 
± 0.04 

1.09 
± 0.06 

3452 
± 38 

 

Pab: porosidade aberta 
Mvol: massa volúmica aparente 
cc0-60: coeficiente de absorção de água por capilaridade reportado aos primeiros 60 minutos de ensaio 
va: valor assintótico da curva de absorção de água por capilaridade 
π: coeficiente de difusão do vapor de água 
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Rt: resistência à tracção por flexão 
Rc: resistência à compressão 
Edin: módulo de elasticidade dinâmico 

Propriedades das argamassas 

A figura 6.42 apresenta uma comparação entre os valores do índice de areia e da porosidade 
aberta das argamassas com cal aérea. Os resultados relativos ao gráfico b estão ordenados por 
ordem crescente dos valores da porosidade aberta. Note-se que a argamassa V10 surge após a 
argamassa V8, apesar de a sua porosidade aberta ser 1 % inferior. Tomou-se esta opção 
porque os resultados anteriormente apresentados mostram bem que aquela é de facto a 
sequência correcta; por outro lado, pode considerar-se que as duas argamassas têm 
porosidades semelhantes, na medida em que a diferença existente é muito reduzida. 

Como se pode observar na figura 6.42, a consideração conjunta das argamassas com areias 
monogranulares e com misturas de areias torna menos explícita a relação entre a 
granulometria das areias e a porosidade aberta das argamassas. Na análise dos resultados por 
tipo de areia, foi possível estabelecer uma tendência geral de que areias mais finas dão origem 
a argamassas mais porosas. No entanto, no conjunto agora em análise, as argamassas W5, V2, 
V3, V4 e V6 não seguem aquela tendência. Este facto encontra explicação nos valores do 
volume de vazios das areias. A figura 6.4360 clarifica que, apesar da ordem de grandeza da sua 
granulometria, as variações do volume de vazios justificam o aumento da porosidade aberta 
das respectivas argamassas. 

No que diz respeito à porometria das argamassas (figura 6.44), pode confirmar-se a distinção 
que existe de acordo com o significado da primeira intrusão. O grupo em que esta última não 
é muito representativa é constituído pelas argamassas V8, V10, W2, W4 e W6 que são 
também aquelas em que é possível identificar a ocorrência de eventos significativos no 
intervalo correspondente aos grandes poros. O quadro 6.27 sintetiza o que foi já referido 
quanto a este aspecto. 

Quadro 6.27 - Eventos significativos das curvas de intrusão incrementais da argamassas V8, V10, W2, 
W4 e W6 

 ∅ [µm] 
V8 17; 43 

V10 7; 17 
W2 17; 54 
W4 17 
W6 8 

 

                                                 
60 Note-se que a escala do eixo relativo à porosidade aberta e ao volume de vazios foi alterada de forma a poder 
considerar os valores deste último parâmetro. 
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Figura 6.42 - Influência da granulometria das areias na porosidade 
aberta das argamassas com cal aérea 
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Figura 6.44 - Porosimetria de mercúrio das argamassas com cal aérea 
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Uma vez que a ordem de grandeza da dimensão dos pequenos poros de todas as argamassas é 
semelhante, a figura 6.44 e os valores indicados no quadro 6.27 permitem ordenar aquele 
grupo de argamassas segundo a sua porometria. No que se refere ao grupo em que a primeira 
intrusão é significativa, apenas se pode definir uma ordenação de acordo com uma apreciação 
qualitativa baseada na observação das imagens recolhidas na lupa binocular (figuras 6.15 e 
6.29). 

Com base nos comentários anteriores, julga-se que a ordenação das argamassas com cal aérea, 
de acordo com a sua porometria, é a seguinte: 

← poros de maiores dimensões poros de menores dimensões → 

 V1 V2 V3 V4 V6 V8 V10   

  W1 W5 W3 W2 W4 W6   

V1 W1 V2 
W5 

V3 
V4 
W3 

V6 W2 V8 W4 W6 V10 

 

As classificações independentes relativas às argamassas com areias monogranulares e com 
misturas de areias são as que foram já referidas nos respectivos sub-capítulos. As argamassas 
V2 e W5 e V3, V4 e W3 surgem agrupadas na classificação conjunta porque não é possível, 
no seguimento da observação das imagens, uma distinção clara. 

No sentido de se compreender qual a relação que pode existir entre a granulometria das areias 
e a porometria das argamassas observe-se a figura 6.45. Os valores apresentados são os que 
constam da figura 6.43, agora ordenados de acordo com a dimensão dos poros. 
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A figura 6.45 denota uma tendência parcial de que granulometrias mais finas dão origem a 
argamassas com poros de menores dimensões. A tendência é parcial porque as argamassas 
W5, W3, W4 e W6 têm poros de menores dimensões em relação às que lhes antecedem, 
apesar da sua granulometria ser mais grossa. Ora, o volume de vazios das areias parece de 
novo poder explicar este fenómeno. Efectivamente, os menores valores do volume de vazios 
compensam a influência das granulometrias mais grossas. O efeito de compensação terá 
origem no facto de a menores volumes de vazios corresponder, nas argamassas em causa, uma 
menor dispersão das fracções de matriz simples. Note-se, uma vez mais, que estão em análise 
os grandes poros, pelo que não devem ser confundidas a dispersão e a densidade daquelas 
fracções de matriz. Enquanto que a dispersão está sobretudo relacionada com a dimensão dos 
grandes poros, a densidade determina a dimensão dos pequenos poros. 

Comportamento das argamassas 

A figura 6.46 apresenta uma comparação entre os valores da porosidade aberta e do 
coeficiente de absorção de água por capilaridade das argamassas com cal aérea. Os resultados 
relativos ao gráfico b estão ordenados por ordem crescente dos valores da porosidade aberta e 
os do gráfico c, de acordo com a porometria das argamassas. 

Pela análise da figura 6.46, não parecem existir correlações claras entre as propriedades das 
argamassas e o seu coeficiente de absorção de água por capilaridade. Pode pois de novo 
concluir-se que a consideração conjunta dos dois tipos de areia introduz factores de variação 
que tornam este tipo de análise mais complexo; como foi já referido, as misturas de areias dão 
origem a uma maior heterogeneidade na microestrutura das argamassas. Por outro lado, a 
dimensão dos poros não pode ser considerada isolada, na medida em que a conectividade da 
rede porosa desempenha também um papel muito significativo. Estes dois aspectos são 
representados de forma simplificada pelo diâmetro capilar médio ponderado. 

Considere-se então a relação entre a porosidade aberta (Pab), o coeficiente de absorção e o 
diâmetro capilar médio ponderado (Dcmp) (figura 6.4761). Pode verificar-se que a absorção de 
água por capilaridade, nos momentos iniciais, depende da forma como se conjugam os valores 
de Pab e Dcmp. Observe-se, como exemplo, o comportamento das argamassas V10 e V8: a 
diminuição do valor de Dcmp é acompanhada por um aumento do valor de Pab. Deste modo, 
embora os poros sejam de menores dimensões e estejam menos interligados, existe mais 
volume poroso disponível para a absorção de água, o que justifica os respectivos valores do 
coeficiente de absorção. 

No que diz respeito ao valor assintótico da absorção de água por capilaridade (figura 6.48), 
mantém-se a tendência identificada na análise de resultados parcelar, segundo a qual a 

                                                 
61 Na figura 6.47, as argamassas estão ordenadas por ordem crescente do coeficiente de absorção de água por 
capilaridade. 



6. Desenvolvimento experimental 

218 

quantidade total de água absorvida depende essencialmente do valor da porosidade aberta. 
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Figura 6.46 - Influência da porosidade aberta e da porometria no 
coeficiente de absorção de água por capilaridade das argamassas com 

cal aérea 
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Figura 6.48 - Influência da porosidade aberta no valor assintótico da 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cal aérea 
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A figura 6.49 apresenta uma comparação entre os valores da porosidade aberta e do 
coeficiente de difusão do vapor de água das argamassas com cal aérea. Os resultados relativos 
ao gráfico b estão ordenados por ordem crescente dos valores da porosidade aberta. 
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Figura 6.49 - Influência da porosidade aberta na difusão do vapor de 
água das argamassas com cal aérea 

A análise da figura permite concluir que, no conjunto de argamassas em análise, a difusão do 
vapor de água não depende uniformemente dos diversos aspectos que caracterizam a 
microestrutura morfológica. Genericamente, pode verificar-se no gráfico a que as argamassas 
mais porosas são aquelas em que o fluxo de vapor é maior. O gráfico b denota no entanto a 
existência de dois sub-grupos de argamassas em que o fluxo de vapor é sobretudo 
condicionado pela conectividade entre poros e pela porometria. Note-se, em primeiro lugar, 
como as argamassas W1, W5, W4, W6 e W2 apresentam valores de permeabilidade ao vapor 
de água mais elevados do que seria expectável de acordo com aquela tendência geral. Este 
facto será devido à conectividade entre poros: sendo fabricadas com misturas de areias, 
aquelas composições têm situações de transição menos abruptas. Deste modo, compreende-se 
que o fluxo de vapor de água seja mais uniforme e portanto assuma um valor superior. Em 
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segundo lugar, as argamassas V6, V8 e V10 são aquelas em que existe um maior número de 
situações de transição da rede porosa, na medida em que, como já referido, têm uma maior 
quantidade de poros. Assim, entende-se que o fluxo de vapor de água seja menor. 

 

Considere-se, finalmente, o comportamento mecânico das argamassas com cal aérea (figuras 
6.50, 6.51 e 6.52). 
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Figura 6.50 - Influência da porosidade aberta na resistência à tracção 
por flexão das argamassas com cal aérea 

A tendência genérica, identificada nas análises parcelares de resultados, de que as argamassas 
mais resistentes são as mais porosas, não se mantém quando é considerado o conjunto de 
todas as argamassas com cal aérea. Recorde-se também que aquela tendência não depende 
apenas dos valores da porosidade aberta mas também da porometria das argamassas. Como 
foi referido, em cada grupo (com areias monogranulares e com misturas de areias) as 
argamassas mais resistentes são as que têm poros de menores dimensões. 
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Figura 6.51 - Influência da porosidade aberta na resistência à 
compressão das argamassas com cal aérea 

 

Observe-se pois a figura 6.53 em que os valores das resistências mecânicas são representados 
em percentagem dos respectivos valores mais elevados e em que as argamassas estão 
ordenadas segundo a sua porometria. 

A dimensão dos poros parece não explicar o comportamento mecânico quando se analisam 
conjuntamente todas as argamassas com cal aérea. Efectivamente, as argamassas fabricadas 
com misturas de areias apresentam valores de resistências mecânicas elevados em relação à 
sua ordem segundo a porometria. 

Por outro lado, as misturas de areias têm menor volume de vazios. Assim, as respectivas 
argamassas terão menor dispersão das fracções de matriz simples. Compreende-se então que 
estes materiais possam melhor mobilizar a sua microestrutura para fazer face às solicitações 
mecânicas. 
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Por outro lado, como já referido, a maior facilidade de contacto entre o dióxido de carbono e o 
hidróxido de cálcio favorece o processo de carbonatação o que pode conduzir a um aumento 
das resistências mecânicas. Parece ainda razoável admitir que, nas argamassas mais porosas, a 
carbonatação da cal esteja, em cada momento, mais desenvolvida. Deste modo, compreende- 
-se que o aumento da porosidade aberta possa conduzir ao aumento das resistências 
mecânicas. 
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Figura 6.52 - Influência da porosidade aberta no módulo de 
elasticidade dinâmico das argamassas com cal aérea 



6. Desenvolvimento experimental 

224 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

V1 W1 V2 W5 V3 V4 W3 V6 W2 V8 W4 W6 V10

[%
]

Rt Rc Edin  
Figura 6.53 - Influência da porometria e do volume de vazios das 
areias nas resistências mecânicas das argamassas com cal aérea 

 

 



6. Desenvolvimento experimental 

225 

6.3.2 Argamassas com cimento branco 

São de seguida apresentados e analisados os resultados obtidos nas argamassas com cimento 
branco. À semelhança da metodologia adoptada nas argamassas com cal aérea, são 
consideradas separadamente, numa primeira fase, as composições com areias monogranulares 
e com misturas de areias. No final deste sub-capítulo, analisam-se conjuntamente todas as 
argamassas com cimento branco. A sequência de apresentação dos resultados é também 
mantida: antes de mais, é feita uma síntese dos resultados; referem-se depois os valores da 
consistência por espalhamento; posteriormente, são abordadas as propriedades das argamassas 
e, finalmente, o seu comportamento. 

Areias monogranulares 

Síntese de resultados 

Os resultados obtidos nas argamassas com cimento branco e areias monogranulares são 
apresentados no quadro 6.28. 

Quadro 6.28 - Resultados dos ensaios das argamassas com cimento branco e areias monogranulares 

 Pab 
[%] 

Mvol 
[kg/m3] 

cc0-60 
[kg/m2.s0.5] 

va 
[kg/m2] 

π 
[kg/m.s.Pa] 

x 10-11 

Rt 
[MPa] 

Rc 
[MPa] 

Edin 
[MPa] 

Y1 21 
± 1 

2050 
± 15 

0.053 
± 0.004 

20.469 
± 0.340 

0.70 
± 0.02 

3.06 
± 0.15 

14.68 
± 1.26 

3058 
± 223 

Y2 26 
± 1 

1932 
± 12 

0.128 
± 0.004 

31.724 
± 0.599 

0.88 
± 0.01 

2.53 
± 0.20 

11.01 
± 0.82 

12480 
± 452 

Y3 29 
± 1 

1845 
± 17 

0.150 
± 0.003 

33.929 
± 0.325 

1.05 
± 0.04 

2.09 
± 0.16 

7.71 
± 0.60 

9705 
± 317 

Y4 29 
± 0 

1828 
± 12 

0.158 
± 0.009 

35.605 
± 0.563 

1.06 
± 0.03 

2.40 
± 0.20 

8.02 
± 0.59 

10089 
± 213 

Y6 32 
± 0 

1733 
± 15 

0.214 
± 0.011 

40.254 
± 0.284 

1.04 
± 0.02 

1.96 
± 0.11 

7.48 
± 0.50 

8606 
± 268 

Y8 33 
± 0 

1706 
± 19 

0.276 
± 0.008 

43.185 
± 0.051 

1.17 
± 0.04 

1.85 
± 0.21 

8.37 
± 0.36 

8234 
± 95 

Y10 33 
± 0 

1718 
± 11 

0.356 
± 0.045 

45.684 
± 1.244 

1.28 
± 0.03 

2.25 
± 0.12 

9.37 
± 0.56 

7545 
± 442 

 

Pab: porosidade aberta 
Mvol: massa volúmica aparente 
cc0-60: coeficiente de absorção de água por capilaridade reportado aos primeiros 60 minutos de ensaio 
va: valor assintótico da curva de absorção de água por capilaridade 
π: coeficiente de difusão do vapor de água 
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Rt: resistência à tracção por flexão 
Rc: resistência à compressão 
Edin: módulo de elasticidade dinâmico 

 

Consistência por espalhamento 

Os valores da quantidade de água de amassadura e dos resultados obtidos nos ensaios de 
determinação da consistência por espalhamento das argamassas com cimento branco e areias 
monogranulares estão indicados no quadro 6.29. 

Quadro 6.29 - Consistência por espalhamento das argamassas com cimento branco e areias 
monogranulares 

Argamassa quant. água 
[l/m3] 

espalhamento 
[%] 

Y1 174 79 77 73 - - 

Y2 248 66 72 67 - - 

Y3 287 82 69 73 67 - 

Y4 287 61 70 63 73 - 

Y6 317 68 70 73 56 - 

Y8 353 78 70 75 - - 

Y10 387 68 74 64 - - 

À semelhança do que ocorreu com as argamassas com cal aérea, os resultados apresentam 
uma variabilidade significativa, apesar de os ensaios terem sido efectuados consecutivamente 
e pelo mesmo operador. 

 

Propriedades das argamassas 

A figura 6.54 apresenta uma comparação entre os valores do índice de areia e da porosidade 
aberta das argamassas com cimento branco e areias monogranulares. 

Verifica-se existir uma tendência segundo a qual as areias mais finas dão origem às 
argamassas mais porosas. Deve no entanto referir-se que as argamassas Y3 e Y4 e as 
argamassas Y6, Y8 e Y10 têm porosidades abertas muito semelhantes ou idênticas (29 % e 32 
e 33 %, respectivamente), apesar das diferenças consideráveis no que diz respeito à 
granulometria das areias com que foram fabricadas. 

À semelhança do que foi observado nas argamassas com cal aérea, pode também neste caso 
concluir-se que a porosidade aberta das argamassas dependerá da relação entre o volume de 



6. Desenvolvimento experimental 

227 

vazios da areia, a densidade da matriz simples e a dimensão e a quantidade dos grandes poros. 
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Figura 6.54 - Influência da granulometria das areias na porosidade 
aberta das argamassas com cimento branco e areias monogranulares 

Analise-se então a porometria das argamassas com cimento branco e areias monogranulares 
(figura 6.55). 

Antes de mais, dois aspectos merecem uma referência particular. Em primeiro lugar, note-se 
no gráfico b que todas as argamassas apresentam uma intrusão com algum significado na 
pressão correspondente ao diâmetro de 0.17 µm. Como já referido para as argamassas com cal 
aérea, este facto foi registado em todas as argamassas analisadas neste trabalho, pelo que se 
julga que constitui um fenómeno relacionado com o próprio processo de ensaio e não com a 
microestrutura dos materiais. De acordo com o fabricante do porosímetro utilizado, os 
elevados valores de pressão que correpondem àquele diâmetro implicam uma alteração na 
densidade do mercúrio o que, por sua vez, pode dar origem a registos de intrusão artificiais. 

O segundo aspecto está relacionado com a intrusão que as argamassas Y3 e Y4 registam nos 
valores de diâmetro de 54 µm e 24 µm, respectivamente. Note-se que são fenómenos 
pontuais, sem qualquer tipo aparente de relação com os valores de intrusão anteriores e 
posteriores. Julga-se que estes registos podem estar relacionados com a irregularidade da 
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superfície dos provetes. O preenchimento dos penetrómetros é realizado a uma pressão muito 
baixa - 50 µmHg. Pode pois assumir-se que, nalguns casos, o provete não seja completamente 
envolvido por mercúrio tendo em atenção a irregularidade da sua superfície. Esta hipótese é 
ilustrada na figura 6.56. 
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Figura 6.55 - Porosimetria de mercúrio das argamassas com cimento 
branco e areias monogranulares 
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Figura 6.56 - Preenchimento de mercúrio deficiente na zona 

envolvente dos provetes 

Quanto à caracterização da dimensão dos poros das argamassas com cimento branco e areias 
monogranulares, o gráfico a indica claramente que as curvas porosimétricas são unimodais, 
seguindo o padrão reportado por diversos autores no que se refere a argamassas com cimento 
(vd. 3.2.2). No entanto, esta característica não surge tão distinta no gráfico b, onde as 
argamassas apresentam dois eventos significativos no intervalo definido pelos diâmetros de 
1 µm e 10 µm. Considerando que, neste intervalo, as curvas de intrusão cumulativas não têm 
inflexões significativas, julga-se poder considerar que a porosimetria destas argamassas é 
efectivamente unimodal. Por outro lado, as curvas de intrusão incrementais simplificadas 
(figura 6.57) reforçam esta hipótese. 
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Pode observar-se, genericamente, que aqueles dois eventos significativos são agora 
representados por um único valor de intrusão importante. Refira-se que as argamassa Y1 e Y8 
mantêm duas intrusões representativas, embora correspondentes a valores de diâmetro que 
não são muito díspares. 

A característica unimodal está ainda relacionada com o facto de não se registarem valores de 
primeira intrusão importantes. Não significa isto que as argamassas não tenham poros de 
grandes dimensões. Nas imagens recolhidas na lupa binocular (figura 6.58) pode observar-se 
que todas as argamassas têm poros de dimensão superior a 108 µm (valor que corresponde à 
primeira intrusão). No entanto, estes poros apenas estão acessíveis através da matriz de 
cimento. Assim, compreende-se que não se registe intrusão de mercúrio nas baixas pressões. 

As imagens da figura 6.58 permitem ainda concluir que os grandes poros das argamassas com 
cimento branco e areias monogranulares são sobretudo os que resultam do ar emulsionado no 
processo de amassadura. De facto, os poros em causa apresentam uma forma circular nas 
imagens, o que premite pressupor que sejam poros esféricos. Por outro lado, não é visível, de 
forma sistemática, a formação de poros na zona de interface, embora alguns dos poros acima 
referidos tenham limites junto das partículas de areia. Quanto aos poros que resultam da 
evaporação da água em excesso, também não se detectam naquelas imagens volumes de 
resina com uma forma do tipo fissura. Consequentemente, não existem grandes poros cuja 
formação dependa daquele fenómeno. Não se pode no entanto afirmar que a evaporação da 
água em excesso não origina a formação de qualquer poro. Julga-se que parte dos pequenos 
poros, situados no interior da matriz simples, deverão ter esta origem, como foi descrito por 
diversos autores (vd. 3.2.2). Os dois valores de intrusão importante que as argamassas 
apresentam nas curvas incrementais completas poderão eventualmente ser justificados pela 
existência de poros-fissura no interior da matriz. Julga-se razoável poder admitir que a 
intrusão correspondente ao menor diâmetro diga respeito aos poros existentes entre os cristais 
do cimento hidratado e que o outro grupo de intrusões se refira a poros-fissura, cuja dimensão 
será superior. A ordem de grandeza da dimensão dos pequenos poros pode pois ser 
determinada a partir dos valores de diâmetro a que correspondem as intrusões significativas 
(quadro 6.30). 

Quadro 6.30 - Valores tipo da dimensão dos pequenos poros das argamassas com cimento branco e 
areias monogranulares 

Argamassa diâm. 
[µm] 

Y1 1.75 - 
Y2 1.75 3.74 
Y3 1.76 3.15 
Y4 1.74 3.70 
Y6 1.76 4.47 
Y8 1.73 4.48 

Y10 1.76 3.67 
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Figura 6.58 - Imagens das argamassas com cimento branco e areias 

monogranulares (ampliação 10 x 7.5) 
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Considerando os comentários anteriores, considera-se que não é pertinente a caracterização 
dos pequenos poros deste grupo de argamassas através da determinação do valor médio entre 
os valores de pressão a que ocorrem as intrusões significativas, como foi proposto para as 
argamassas com cal aérea. 

Comportamento das argamassas 

A figura 6.59 apresenta, comparativamente, os valores da porosidade aberta e do coeficiente 
de absorção de água por capilaridade das argamassas com cimento branco e areias 
monogranulares. 
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Figura 6.59 - Influência da porosidade aberta no coeficiente de 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cimento 

branco e areias monogranulares 

Excluindo da análise a argamassa Y10, existe uma tendência muito clara de que o coeficiente 
de absorção de água por capilaridade depende directamente da porosidade aberta das 
argamassas. Esta tendência é facilmente compreensível: a dimensão dos pequenos poros, que 
condicionam o acesso a toda a rede porosa, é muito semelhante em todas as argamassas; deste 
modo, a quantidade de água absorvida no mesmo intervalo de tempo depende essencialmente 
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do volume disponível i.e., da porosidade aberta. A argamassa Y10 não segue aquele padrão, 
na medida em que apresenta um coeficiente maior do que a argamassa Y8, embora os valores 
de porosidade aberta sejam idênticos. 

Quanto à relação entre a porometria e a absorção de água por capilaridade inicial, verifica-se 
existir uma tendência oposta à que seria expectável numa primeira abordagem. As imagens da 
figura 6.58 permitem ordenar as argamassas, de uma forma qualitativa, segundo a sua 
porometria. Parece poder concluir-se que a dimensão dos grandes poros diminui com o 
aumento da finura das areias, embora esta distinção não seja tão explícita como nas 
argamassas com cal aérea. Ora, conforme descrito em 3.4.2, a poros de maiores dimensões 
deveriam corresponder maiores valores do coeficiente de absorção de água por capilaridade. 
No entanto, como acima referido, a absorção de água está fortemente condicionada pelos 
pequenos poros que, por sua vez, têm uma dimensão muito semelhante. Deste modo, não 
pode ser estabelecida uma relação directa entre a dimensão dos grandes poros e o coeficiente 
de absorção de água por capilaridade das argamassas. 

Por outro lado, a relação entre a ordem de grandeza das dimensões dos grandes e dos 
pequenos poros desempenha um importante papel na absorção de água por capilaridade. Nas 
argamassas cujos grandes poros assumem maiores dimensões, a diferença entre a dimensão 
dos dois tipos de poros é maior. Deste modo, o efeito de retardamento da penetração da água é 
acentuado. Como consequência, o coeficiente de absorção de água por capilaridade assume 
um valor menor. Pode pois concluir-se que o coeficiente de absorção de água por capilaridade 
deste tipo de argamassas depende da porosidade aberta e da diferença entre as dimensões dos 
grandes e dos pequenos poros. 

Pode agora compreender-se a discrepância relativa à argamassa Y10. Tendo em atenção que a 
areia A10 é significativamente mais fina que as demais, a diferença entre as dimensões dos 
grandes e dos pequenos poros desta argamassa é menos acentuada. Assim, o efeito de 
retardamento é atenuado, pelo que o valor do coeficiente de absorção é maior do que na 
argamassa Y8, apesar dos valores da porosidade aberta. 

Os comentários anteriores permitem ainda concluir que o diâmetro capilar médio ponderado 
não pode ser relacionado com o coeficiente de absorção de água por capilaridade deste 
conjunto de argamassas (figura 6.60). Efectivamente, os aspectos relacionados com a 
conectividade dos grandes poros, que são determinantes nas argamassas com cal aérea, não se 
aplicam às argamassas com cimento branco. 

 

A relação entre a porosidade aberta e o valor assintótico da absorção de água por capilaridade 
(figura 6.61) mostra, como seria expectável, que a quantidade total de água absorvida depende 
do volume de poros disponível. 
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Figura 6.61 - Influência da porosidade aberta no valor assintótico da 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cimento 
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As curvas que descrevem a totalidade do ensaio (figura 6.62) contribuem para uma 
compreensão mais detalhada do comportamento capilar das argamassas em análise. 
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Figura 6.62 - Curvas de absorção de água por capilaridade das 

argamassas com cimento branco e areias monogranulares 

Com a excepção da composição Y1, todas as restantes argamassas apresentam um período de 
transição muito nítido entre as 3 e as 24 horas de ensaio. Na argamassa Y2, este fenómeno é 
prolongado, de uma forma menos significativa, até às 48 horas de ensaio. À semelhança do 
que se referiu para as argamassas com cal aérea, este período de transição parece estar 
relacionado com o efeito de retardamento provocado pela passagem da água dos pequenos 
para os grandes poros. Por outro lado, julga-se que um outro aspecto poderá contribuir para 
este tipo de comportamento. Como foi já notado, os grandes poros das argamassas com 
cimento branco não têm ligações independentes entre si. Note-se que não se observa uma 
fragmentação da matriz simples. Deste modo, pode colocar-se a hipótese de haver um 
preenchimento de água nos pequenos poros dos volumes de matriz que envolvem os grandes 
poros antes destes próprios serem preenchidos. Este facto acentuaria o efeito de retardamento, 
na medida em que dificultaria a evacuação do ar que ocupa os grandes poros. 

Observe-se agora o comportamento da argamassa Y1. Neste caso, o valor assintótico apenas 
foi atingido após decorridas duas semanas, enquanto que os ensaios das outras argamassas 
terminaram após quatro dias. A imagem da figura 6.58 mostra bem que as partículas de areia, 
de grandes dimensões, constituem um obstáculo importante à penetração da água, uma vez 
que não existem ligações entre os grandes poros por onde se possa dar a absorção. 
Compreende-se assim que seja necessário um maior período de tempo para que a água possa 
preencher a rede porosa da argamassa. Esta hipótese pode também explicar o segundo período 
de transição da argamassa Y2. 

 



6. Desenvolvimento experimental 

236 

Quanto à relação entre a porosidade aberta e a difusão do vapor de água, pode concluir-se, 
genericamente, que as argamassas mais porosas são aquelas em que o fluxo de vapor é maior 
(figura 6.63). Note-se, no entanto, que o comportamento das argamassas Y6 e Y10 é 
ligeiramente dissonante. No primeiro caso, não parece existir qualquer particularidade que 
justifique um valor inferior ao que corresponderia àquela tendência, pelo que se pode 
eventualmente colocar a hipótese de estar relacionado com alguma deficiência, não detectada, 
no processo de ensaio. No que diz respeito à argamassa Y10, o acréscimo do valor do 
coeficiente de difusão do vapor de água pode estar relacionado com os poros que resultam da 
evaporação da água em excesso. Considerando que a respectiva areia é muito fina, o excesso 
de água é neste caso superior. Deste modo, pode assumir-se que os poros-fissura são em 
maior quantidade. Ora, como foi acima referido, julga-se que este tipo de poros tem uma 
dimensão superior à dos pequenos poros que se situam entre os cristais do ligante endurecido. 
Assim, o processo de difusão das moléculas de vapor de água é facilitado quando comparado 
com o que ocorrerá na argamassa Y8. Justifica-se portanto que a argamassa Y10 apresente um 
valor de coeficiente de difusão do vapor de água superior, apesar de as duas argamassas terem 
a mesma porosidade aberta. 
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Figura 6.63 - Influência da porosidade aberta na difusão do vapor de 
água das argamassas com cimento branco e areias monogranulares 
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Considere-se, finalmente, o comportamento mecânico das argamassas com cimento branco e 
areias monogranulares (figuras 6.64, 6.65 e 6.66). 
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Figura 6.64 - Influência da porosidade aberta na resistência à tracção 
por flexão das argamassas com cimento branco e areias 

monogranulares 

Antes de mais, deve referir-se que as propriedades microestruturais não influenciam de 
maneira uniforme as três características mecânicas, o que está bem patente nos gráficos b. 

Quanto à tracção por flexão, existe uma tendência parcial de que as argamassas mais porosas 
são menos resistentes, como seria aliás expectável. No entanto, as argamassas Y4 e Y10 não 
cumprem esta tendência, assumindo valores mais elevados do que as argamassas que têm 
porosidades abertas semelhantes ou idênticas. 

No que se refere à argamassa Y4, as curvas de intrusão de mercúrio permitem compreender a 
discrepância existente. Note-se que os valores de diâmetro atribuídos aos poros-fissura das 
argamassas Y3 e Y4 são semelhantes: 3.15µm e 3.70µm, respectivamente. No entanto, o 
valor da correspondente percentagem de intrusão da argamassa Y3 (14.18%) é superior ao da 
argamassa Y4 (10.66%). Considerando que as duas argamassas têm idêntica porosidade 
aberta, pode pois concluir-se que os grandes poros acessíveis pelos poros-fissura da 
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argamassa Y3 são maiores do que os da argamassa Y4. Entende-se assim que a segunda tenha 
maior resistência à tracção por flexão do que a primeira. 

A ordem de grandeza da dimensão dos grandes poros será também a causa da discrepância 
relativa à argamassa Y10, na medida em que a argamassa Y8 tem grandes poros de maiores 
dimensões. 
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Figura 6.65 - Influência da porosidade aberta na resistência à 
compressão das argamassas com cimento branco e areias 

monogranulares 

No que se refere à resistência à compressão, podem distinguir-se dois grupos de argamassas. 
No conjunto formado pelas composições Y1, Y2, Y3 e Y4, a resistência diminui à medida que 
aumenta a porosidade aberta. Nas argamassas Y6, Y8 e Y10, a dimensão dos poros parece 
adquirir preponderância, uma vez que os valores da resistência à compressão não variam de 
forma idêntica. A argamassa Y6 tem um valor da mesma ordem de grandeza das argamassas 
Y3 e Y4. As argamassas Y8 e Y10 têm valores superiores ao da argamassa Y6. Parece 
razoável colocar a hipótese de que uma redução importante da dimensão dos poros permita 
uma mobilização das ligações microestruturais da matriz mais eficaz, pelo que a resistência à 
compressão é superior naqueles casos. 
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Figura 6.66 - Influência da porosidade aberta no módulo de 
elasticidade dinâmico das argamassas com cimento branco e areias 

monogranulares 

Excluindo a argamassa Y1, o módulo de elasticidade dinâmico das argamassas diminui com o 
aumento da porosidade aberta. Note-se também que o a variação relativa às argamassas Y3 e 
Y4 é semelhante à que se verifica na resistência à tracção por flexão. Já no que diz respeito à 
argamassa Y10, não se mantém o incremento verificado nas resistências à tracção por flexão e 
à compressão. 

O comportamento registado na argamassa Y1 é claramente dissonante face às demais 
argamassas. Deve referir-se que, às 24 determinações do módulo de elasticidade dinâmico 
realizadas, corresponde um desvio-padrão que representa 34 % do valor médio. Tendo em 
atenção este tipo de dispersão de resultados, o valor de 3058 MPa indicado corresponde à 
média de 14 determinações cujos resultados são mais consistentes. Neste caso, o desvio- 
-padrão representa 7.3 % do valor médio. 

Como referido em 4.6.8, os ensaios de determinação do módulo de elasticidade dinâmico 
basearam-se na medição da frequência de ressonância longitudinal dos provetes. Por sua vez, 
a frequência de ressonância fundamental longitudinal corresponde à frequência mais baixa 
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para a qual se obtém uma amplitude máxima. O programa informático que trata os dados 
recebidos do equipamento fornece as curvas que relacionam as frequências de excitação com 
as respectivas amplitudes. Geralmente, são obtidas curvas em que se destaca uma única 
frequência, i.e. a amplitude máxima é significativamente superior às demais amplitudes 
registadas. No entanto, no caso da argamassa Y1, aquelas curvas foram caracterizadas por um 
conjunto de amplitudes de valor semelhante, o que terá dado origem à dispersão de resultados 
obtida. Este tipo de curvas corresponde portanto a um material em que não é possível detectar 
inequivocamente um valor de frequência de excitação que implique uma grande amplitude. 

Considerando que as partículas da areia A1 são de grande dimensão, a argamassa Y1 é um 
material muito heterogéneo. De facto, o volume ocupado pelas partículas de areia é muito 
significativo, como se pode observar na imagem da figura 6.58. Por outro lado, parece 
razoável assumir que as partículas de areia e a matriz de cimento hidratado vibrarão de forma 
distinta. Ora, acentuando-se a heterogeneidade do material, acentua-se também a gama de 
amplitudes que resultam da vibração imposta. Com base neste pressuposto, pode admitir-se a 
hipótese de não ser possível, no processo de ensaio utilizado, a determinação de um valor de 
módulo de elasticidade dinâmico que represente efectivamente a rigidez da argamassa Y1. 

Para concluir a análise do comportamento mecânico das argamassas, deve ainda referir-se que 
a tendência geral de que as resistências mecânicas são menores nas argamassas mais porosas 
está também relacionada com a quantidade de água de amassadura. A porosidade aberta 
aumenta nas argamassas com areias mais finas. Estas são também as argamassas em que os 
valores da quantidade de água de amassadura são maiores. 
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Misturas de areias 

Síntese de resultados 

Os resultados obtidos nas argamassas com cimento branco e misturas de areias são 
apresentados no quadro 6.31. 

Quadro 6.31 - Resultados dos ensaios das argamassas com cimento branco e misturas de areias 

 Pab 
[%] 

Mvol 
[kg/m3] 

cc0-60 
[kg/m2.s0.5] 

va 
[kg/m2] 

π 
[kg/m.s.Pa] 

x 10-11 

Rt 
[MPa] 

Rc 
[MPa] 

Edin 
[MPa] 

X1 19 
± 0 

2122 
± 5 

0.087 
± 0.004 

26.663 
± 0.240 

0.79 
± 0.05 

4.04 
± 0.06 

16.79 
± 0.85 

1759 
± 351 

X2 28 
± 0 

1869 
± 11 

0.167 
± 0.008 

36.611 
± 0.459 

1.19 
± 0.02 

2.65 
± 0.28 

9.42 
± 0.80 

11614 
± 294 

X3 18 
± 0 

2149 
± 6 

0.084 
± 0.006 

26.352 
± 0.175 

0.69 
± 0.01 

4.01 
± 0.16 

19.08 
± 1.11 

21168 
± 1052 

X4 24 
± 0 

1987 
± 7 

0.117 
± 0.002 

30.481 
± 0.192 

1.02 
± 0.08 

3.24 
± 0.25 

13.32 
± 0.60 

16110 
± 406 

X5 21 
± 0 

2063 
± 7 

0.104 
± 0.005 

28.796 
± 0.033 

1.01 
± 0.01 

2.79 
± 0.28 

12.46 
± 0.32 

16172 
± 397 

X6 26 
± 0 

1926 
± 8 

0.160 
± 0.006 

34.722 
± 0.422 

1.10 
± 0.05 

3.01 
± 0.33 

12.63 
± 0.35 

13319 
± 172 

 

Pab: porosidade aberta 
Mvol: massa volúmica aparente 
cc0-60: coeficiente de absorção de água por capilaridade reportado aos primeiros 60 minutos de ensaio 
va: valor assintótico da curva de absorção de água por capilaridade 
π: coeficiente de difusão do vapor de água 
Rt: resistência à tracção por flexão 
Rc: resistência à compressão 
Edin: módulo de elasticidade dinâmico 

 

Consistência por espalhamento 

Os valores da quantidade de água de amassadura e dos resultados obtidos nos ensaios de 
determinação da consistência por espalhamento das argamassas com cimento branco e 
misturas de areias estão indicados no quadro 6.32. 

Pode de novo verificar-se que os valores da consistência por espalhamento, obtidos nas 
diversas determinações consecutivas, não permitem o cálculo de um valor representativo para 
cada argamassa. 
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Quadro 6.32 - Consistência por espalhamento das argamassas com cimento branco e misturas de areias 

Argamassa quant. água 
[l/m3] 

espalhamento 
[%] 

X1 227 78 70 76 - 
X2 302 68 70 80 - 
X3 223 62 76 61 72 
X4 267 62 76 69 - 
X5 242 78 67 86 71 
X6 313 67 74 74 - 

 

Propriedades das argamassas 

A figura 6.67 apresenta uma comparação entre os valores do índice de areia e da porosidade 
aberta das argamassas com cimento branco e misturas de areias. Os resultados relativos aos 
gráficos b e c estão ordenados por ordem crescente dos valores da porosidade aberta. 

De uma forma geral, também neste grupo de argamassas se mantém a tendência de as areias 
mais finas originarem argamassas mais porosas, como pode ser confirmado no gráfico a. No 
entanto, à semelhança do que foi observado nas argamassas com cal aérea e misturas de 
areias, os gráficos b e c demonstram que aquela tendência é apenas parcial. Note-se como no 
grupo consituído pelas argamassas X3, X1 e X5 a porosidade aberta aumenta com a 
diminuição da finura das areias. Nas argamassas X4 e X6 a variação dos valores de 
porosidade aberta segue a tendência acima descrita. A argamassa X2 é mais porosa do que a 
X6, apesar de a granulometria das areias com que foram fabricadas ser muito semelhante. 

A observação das imagens recolhidas na lupa binocular (figura 6.68) permite concluir que 
este grupo de argamassas apresenta uma grande uniformidade no que diz respeito à ordem de 
grandeza da dimensão dos grandes poros. Apenas a argamassa X6 parece ter grandes poros de 
dimensão inferior às restantes composições. Por outro lado, as curvas da porosimetria de 
mercúrio (figura 6.69) confirmam que os pequenos poros têm dimensões semelhantes. Neste 
contexto, a porosidade aberta das argamassas com cimento branco e misturas de areias poderá 
então depender da quantidade dos grandes poros. 

Uma forma eficaz de avaliar esta hipótese consiste na determinação da soma dos valores de 
intrusão significativos. Como a primeira intrusão destas argamassas não é representativa, pode 
afirmar-se que as sucessivas intrusões que correspondem aos pequenos poros representam o 
mercúrio que foi introduzido nestes poros e nos grandes poros apenas acessíveis pelos 
primeiros. Através da análise das curvas de intrusão, determinaram-se os valores de diâmetro 
que limitam o conjunto de intrusões significativas e calculou-se o respectivo valor de intrusão 
total (quadro 6.33). 
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Figura 6.67 - Influência da granulometria das areias na porosidade 
aberta das argamassas com cimento branco e misturas de areias 
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Figura 6.68 - Imagens das argamassas com cimento branco e misturas 

de areias (ampliação 10 x 7.5) 

Quadro 6.33 - Percentagem de mercúrio introduzido no intervalo de intrusões significativas das 
argamassas com cimento branco e misturas de areias 

Argamassa 
limite 

inferior 
[µm] 

limite 
superior 

[µm] 

intrusão 
[%] 

X1 0.54 4.49 51.84 
X2 0.58 7.19 64.32 
X3 0.54 2.76 51.09 
X4 0.58 5.52 63.00 
X5 0.62 7.19 59.58 
X6 0.58 8.64 64.72 
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Figura 6.69 - Porosimetria de mercúrio das argamassas com cimento 
branco e misturas de areias 
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Por outro lado, a análise conjunta das argamassas com cal aérea deixou bem patente que o 
volume de vazios das areias desempenha um importante papel na caracterização da 
microestrutura morfológica das argamassas. A figura 6.70 apresenta os valores da porosidade 
aberta, da intrusão referida no quadro 6.32 e do volume de vazios das areias. 
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Figura 6.70 - Relação entre a porosidade aberta, o volume de vazios 
das areias e a intrusão relativa aos pequenos poros das argamassas 

com cimento branco e misturas de areias 
(percentagens dos valores mais elevados) 

Como se pode observar, a porosidade aberta deste conjunto de argamassas parece depender 
essencialmente da quantidade dos grandes poros que, por sua vez, terá origem no volume de 
vazios das respectivas areias. Este facto é compreensível na medida em que, em cada mistura, 
as partículas das areias mais finas preenchem parcialmente o volume de vazios das areias 
mais grossas. 

Analisando mais detalhadamente a porometria das argamassas com cimento branco e misturas 
de areias, pode notar-se que a dimensão dos pequenos poros também denota a existência de 
dois grupos distintos. À semelhança do que foi referido para as argamassas com areias 
monogranulares, julga-se que estão em causa os poros situados entre os cristais do cimento 
hidratado e os poros-fissura resultantes da retracção originada pela água em excesso (quadro 
6.34). 

Deve finalmente referir-se que a intrusão registada na pressão que corresponde ao valor de 
diâmetro de 0.17 µm é mais acentuada neste grupo de argamassas. Considerando que se julga 
tratar de uma intrusão artificial, resultante do processo de ensaio, pode admitir-se que o valor 
absoluto que assume é similar em todas as argamassas. Como as argamassas com cimento 
branco e misturas de areias são as menos porosas, e a intrusão é representada em percentagem 
do valor total de mercúrio introduzido, compreende-se que esta artificialidade adquira maior 
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relevância neste grupo de argamassas. 

Quadro 6.34 - Valores da dimensão dos pequenos poros das argamassas com cimento branco e 
misturas de areias 

Argamassa diâm. 
[µm] 

X1 1.74 2.72 
X2 1.75 3.17 
X3 1.45 - 
X4 1.74 3.70 
X5 1.45 3.74 
X6 1.75 2.75 

 

Comportamento das argamassas 

A figura 6.71 apresenta, comparativamente, os valores da porosidade aberta e do coeficiente 
de absorção de água por capilaridade das argamassas com cimento branco e misturas de 
areias. 

Existe uma tendência muito clara de que o coeficiente de absorção depende directamente da 
porosidade aberta. Na análise das argamassas com cimento branco e areias monogranulares 
pôde concluir-se que a absorção de água por capilaridade inicial depende da porosidade aberta 
e da relação entre as dimensões dos grandes e dos pequenos poros. A influência da porosidade 
aberta está relacionada com o facto de os pequenos poros, que dão acesso aos grandes poros, 
apresentarem dimensões semelhantes em todas as argamassas. A relação entre a ordem de 
grandeza da dimensão dos grandes e dos pequenos poros influencia o coeficiente de absorção 
porque tem implicações no efeito de retardamento da penetração da água. 

Nas argamassas com misturas de areias, os pequenos poros também apresentam dimensões 
semelhantes; por outro lado, como acima referido, a dimensão dos grandes poros não parece 
ter variações muito significativas. Deste modo, o efeito de retardamento será semelhante em 
todas as argamassas. Compreende-se pois, no grupo de argamassas agora em análise, que o 
coeficiente de absorção de água por capilaridade dependa sobretudo do volume de poros 
disponível i.e., da porosidade aberta. 

 

No que diz respeito ao valor assintótico da absorção de água por capilaridade, comprova-se de 
novo que a quantidade total de água absorvida depende também da porosidade aberta das 
argamassas (figura 6.72). 

As curvas que descrevem a totalidade dos ensaios estão representadas na figura 6.73. 
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Figura 6.71 - Influência da porosidade aberta no coeficiente de 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cimento 

branco e misturas de areias 
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Figura 6.72 - Influência da porosidade aberta no valor assintótico da 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cimento 

branco e misturas de areias 
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Figura 6.73 - Curvas de absorção de água por capilaridade das 

argamassas com cimento branco e misturas de areias 

Todas as argamassas apresentam um período de transição entre as 3 e as 24 horas de ensaio, 
embora menos nítido do que as argamassas com areias monogranulares. Nas argamassas X1, 
X4 e X5, nota-se também uma transição entre as 24 e as 48 horas de ensaio. Como foi 
referido para as argamassas com areias monogranulares, estes fenómenos estarão relacionados 
com o efeito de retardamento que resulta da passagem da água dos pequenos para os grandes 
poros e com a eventual possibilidade de estes últimos apenas serem preenchidos após a água 
ter penetrado nos volumes porosos que os envolvem. 

Quanto à difusão do vapor de água (figura 6.74), pode concluir-se que as argamassas mais 
porosas são aquelas em que o fluxo de vapor é maior. No entanto, a argamassa X5 apresenta 
um valor de coeficiente de difusão do vapor ligeiramente superior ao que seria expectável de 
acordo com esta tendência. A comparação dos valores da porosidade aberta e da intrusão 
relativa aos pequenos poros das argamassas X1 e X5 (figura 6.70) mostra que esta intrusão, na 
segunda argamassa, aumenta mais do que a porosidade. Note-se ainda como a diferença 
existente nos valores daquela intrusão parece encontrar um paralelismo na diferença 
respeitante aos valores do coeficiente de difusão do vapor de água. Deste modo, pode admitir- 
-se a possibilidade de a argamassa X5 ter maior quantidade de grandes poros do que a 
argamassa X1, o que justificaria a ligeira discrepância relativa à difusão do vapor de água. Por 
outro lado, como se pode comprovar no quadro 6.34, a dimensão dos poros-fissura da 
argamassa X5 assume o maior valor do grupo, embora a diferença não seja muito significativa 
quando se compara com a argamassa X4. Este aspecto poderá também indiciar uma maior 
facilidade de difusão das moléculas de vapor de água. 

A relação entre a porosidade aberta e o comportamento mecânico das argamassas está 
representado nas figuras 6.75, 6.76 e 6.77. 
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Figura 6.74 - Influência da porosidade aberta na difusão do vapor de 
água das argamassas com cimento branco e misturas de areias 
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Figura 6.75 - Influência da porosidade aberta na resistência à tracção 
por flexão das argamassas com cimento branco e misturas de areias 
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Figura 6.76 - Influência da porosidade aberta na resistência à 
compressão das argamassas com cimento branco e misturas de areias 
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Figura 6.77 - Influência da porosidade aberta no módulo de 
elasticidade dinâmico das argamassas com cimento branco e misturas 

de areias 
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Pode verificar-se, genericamente, que a resistência mecânica das argamassas com cimento 
branco e misturas de areias diminui com o aumento da porosidade aberta. Dois aspectos 
merecem no entanto uma referência particular. 

Antes de mais, a argamassa X5 constitui uma excepção. Efectivamente, os três gráficos c 
mostram bem que esta composição apresenta valores inferiores aos que corresponderiam 
àquela tendência. Julga-se que este fenómeno poderá ser devido ao mesmo tipo de causas que 
implicam a discrepância referente à difusão do vapor de água. Assumindo que existe maior 
quantidade de grandes poros e que a dimensão dos poros-fissura é superior, pode 
compreender-se que a mobilização das ligações microestruturais seja menos eficaz, o que 
implica menores resistências mecânicas. 

O segundo aspecto diz respeito ao módulo de elasticidade dinâmico da argamassa X1. O seu 
valor é claramente dissonante quando comparado com o das demais argamassas. À 
semelhança do que ocorreu na argamassa Y1, também aqui houve uma grande dispersão nos 
resultados dos ensaios realizados. O desvio-padrão das 24 determinações efectuadas 
representa 52 % do respectivo valor médio. O valor de 1759 MPa indicado corresponde à 
média de 12 determinações cujos resultados são mais consistentes, representando o desvio- 
-padrão 20 % do valor médio. Deve pois concluir-se que o valor do módulo de elasticidade 
apresentado não pode ser encarado como fiável. Julga-se que a origem desta dificuldade é 
idêntica nos dois casos, pelo que se aplicam aqui os comentários referidos na análise da 
argamassa Y1. 
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Análise conjunta 

Analisam-se de seguida, conjuntamente, todas as argamassas com cimento branco. 

Síntese de resultados 

Os resultados obtidos nas argamassas com cimento branco são apresentados no quadro 6.35. 

Quadro 6.35 - Resultados dos ensaios das argamassas com cimento branco 

 Pab 
[%] 

Mvol 
[kg/m3] 

cc0-60 
[kg/m2.s0.5] 

va 
[kg/m2] 

π 
[kg/m.s.Pa] 

x 10-11 

Rt 
[MPa] 

Rc 
[MPa] 

Edin 
[MPa] 

Y1 21 
± 1 

2050 
± 15 

0.053 
± 0.004 

20.469 
± 0.340 

0.70 
± 0.02 

3.06 
± 0.15 

14.68 
± 1.26 

3058 
± 223 

Y2 26 
± 1 

1932 
± 12 

0.128 
± 0.004 

31.724 
± 0.599 

0.88 
± 0.01 

2.53 
± 0.20 

11.01 
± 0.82 

12480 
± 452 

Y3 29 
± 1 

1845 
± 17 

0.150 
± 0.003 

33.929 
± 0.325 

1.05 
± 0.04 

2.09 
± 0.16 

7.71 
± 0.60 

9705 
± 317 

Y4 29 
± 0 

1828 
± 12 

0.158 
± 0.009 

35.605 
± 0.563 

1.06 
± 0.03 

2.40 
± 0.20 

8.02 
± 0.59 

10089 
± 213 

Y6 32 
± 0 

1733 
± 15 

0.214 
± 0.011 

40.254 
± 0.284 

1.04 
± 0.02 

1.96 
± 0.11 

7.48 
± 0.50 

8606 
± 268 

Y8 33 
± 0 

1706 
± 19 

0.276 
± 0.008 

43.185 
± 0.051 

1.17 
± 0.04 

1.85 
± 0.21 

8.37 
± 0.36 

8234 
± 95 

Y10 33 
± 0 

1718 
± 11 

0.356 
± 0.045 

45.684 
± 1.244 

1.28 
± 0.03 

2.25 
± 0.12 

9.37 
± 0.56 

7545 
± 442 

X1 19 
± 0 

2122 
± 5 

0.087 
± 0.004 

26.663 
± 0.240 

0.79 
± 0.05 

4.04 
± 0.06 

16.79 
± 0.85 

1759 
± 351 

X2 28 
± 0 

1869 
± 11 

0.167 
± 0.008 

36.611 
± 0.459 

1.19 
± 0.02 

2.65 
± 0.28 

9.42 
± 0.80 

11614 
± 294 

X3 18 
± 0 

2149 
± 6 

0.084 
± 0.006 

26.352 
± 0.175 

0.69 
± 0.01 

4.01 
± 0.16 

19.08 
± 1.11 

21168 
± 1052 

X4 24 
± 0 

1987 
± 7 

0.117 
± 0.002 

30.481 
± 0.192 

1.02 
± 0.08 

3.24 
± 0.25 

13.32 
± 0.60 

16110 
± 406 

X5 21 
± 0 

2063 
± 7 

0.104 
± 0.005 

28.796 
± 0.033 

1.01 
± 0.01 

2.79 
± 0.28 

12.46 
± 0.32 

16172 
± 397 

X6 26 
± 0 

1926 
± 8 

0.160 
± 0.006 

34.722 
± 0.422 

1.10 
± 0.05 

3.01 
± 0.33 

12.63 
± 0.35 

13319 
± 172 

 

Pab: porosidade aberta 
Mvol: massa volúmica aparente 
cc0-60: coeficiente de absorção de água por capilaridade reportado aos primeiros 60 minutos de ensaio 
va: valor assintótico da curva de absorção de água por capilaridade 
π: coeficiente de difusão do vapor de água 
Rt: resistência à tracção por flexão 
Rc: resistência à compressão 
Edin: módulo de elasticidade dinâmico 
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Propriedades das argamassas 

A figura 6.78 apresenta uma comparação entre os valores do índice de areia, do volume de 
vazios e da porosidade aberta das argamassas com cimento branco, ordenados por ordem 
crescente da porosidade62. 
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Figura 6.78 - Influência da granulometria e do volume de vazios das 

areias na porosidade aberta das argamassas com cimento branco 

Pode verificar-se que não parece existir qualquer relação directa entre a granulometria das 
areias e a porosidade aberta das argamassas, como já foi aliás concluído no que diz respeito às 
composições com misturas de areias. Este facto estará relacionado com a tipologia da 
microestrutura morfológica das argamassas com cimento branco. As imagens recolhidas na 
lupa binocular (figuras 6.58 e 6.68) denotam bem que os grandes poros existentes são os que 
resultam do ar emulsionado no processo de amassadura, não existindo geralmente espaços 
porosos de grandes dimensões que tenham origem na retracção por secagem ou que se possam 
caracterizar de poros de interface. Neste contexto, pode afirmar-se que a dimensão das 
partículas de areia influencia sobretudo a dimensão dos grandes poros - através do espaço 
existente entre partículas, enquanto que o volume de vazios da areia influencia sobretudo a 
quantidade dos grandes poros. 

Como foi já mencionado, a dimensão dos grandes poros das argamassas com areias 
monogranulares diminui com o aumento da finura das areias, embora esta variação não seja 
tão evidente como nas argamassas com cal aérea; já no que diz respeito às argamassas com 
cimento branco e misturas de areias, não parece haver grande variação nas dimensões 
daqueles poros. À luz dos comentários anteriores, pode compreender-se que seja o volume de 
vazios das areias o parâmetro que mais influencia a porosidade aberta das argamassas. 

No que diz respeito à porometria (figura 6.79), pode confirmar-se que as curvas são 
                                                 
62 Note-se que a escala do eixo relativo à porosidade aberta e ao volume de vazios foi alterada de forma a poder 
considerar os valores deste último parâmetro. 
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genericamente do tipo unimodal, apesar da distinção que pode ser feita nos pequenos poros de 
acordo com o seu tipo (situados entre os cristais do cimento hidratado ou resultantes da 
retracção por secagem). 
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Figura 6.79 - Porosimetria de mercúrio das argamassas com cimento 
branco 

Deve também referir-se que a forma como se relacionam os valores de intrusão relativos aos 
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dois tipos de pequenos poros não é uniforme nas argamassas com areias monogranulares e 
com misturas de areias. Uma vez que as curvas de intrusão do conjunto das argamassas não 
permite a observação deste fenómeno, considere-se a figura 6.80, onde se representam, 
separadamente, as curvas de intrusão cumulativas de acordo com o tipo de areia63. 
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Figura 6.80 - Curvas de intrusão cumulativas das argamassas com 
cimento branco 

Como se pode observar de uma forma geral, os valores de intrusão referentes aos poros- 
-fissura das argamassas com areias monogranulares são superiores aos que correspondem aos 
pequenos poros de menores dimensões. Nas argamassas com misturas de areias, a relação é 
inversa. Considerando que as misturas de areias têm menor volume de vazios, pode admitir-se 
a hipótese de haver uma menor retracção por secagem nas respectivas argamassas o que, por 
sua vez, justificaria o fenómeno observado. 

                                                 
63 As escalas dos dois eixos foram alteradas de forma a facilitar a leitura dos gráficos. 
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Comportamento das argamassas 

A figura 6.81 apresenta uma comparação entre os valores da porosidade aberta e do 
coeficiente de absorção de água por capilaridade das argamassas com cimento branco. Os 
resultados relativos ao gráfico b estão ordenados por ordem crescente dos valores da 
porosidade aberta. 

0.00

0.09

0.19

0.28

0.37

Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y8 Y10 X1 X2 X3 X4 X5 X6

cc
0-

60
 [k

g/
m

2 .s
0.

5 ]

0

9

17

26

35

P
ab

 [%
]

cc0-60 Pab  

a 

0.00

0.09

0.19

0.28

0.37

X3 X1 Y1 X5 X4 Y2 X6 X2 Y3 Y4 Y6 Y8 Y10

cc
0-

60
 [k

g/
m

2 .s
0.

5 ]

0

9

17

26

35

P
ab

 [%
]

cc0-60 Pab  

b 

Figura 6.81 - Influência da porosidade aberta no coeficiente de 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cimento 

branco 

Pode confirmar-se a tendência geral de que as argamassas mais porosas absorvem maior 
quantidade de água nos momentos iniciais do ensaio. Merecem destaque as composições Y1, 
Y3 e Y4, na medida em que apresentam menores valores do que as imediatamente 
antecedentes apesar do incremento nos valores de porosidade. Refira-se de novo que, por um 
lado, a ordem de grandeza da dimensão dos pequenos poros é muito uniforme em todas as 
argamassas e que, por outro, as argamassas com areias monogranulares parecem ter maior 
quantidade de grandes poros (figuras 6.58 e 6.68). Ora, a uma maior quantidade de poros 
corresponde um maior número de situações de transição entre poros o que, por sua vez, 
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poderá dar origem a um retardamento da penetração da água. 

 

Quanto ao valor assintótico da absorção de água por capilaridade (figura 6.82), merece de 
novo destaque o mesmo grupo de argamassas. Efectivamente, note-se como aquelas 
composições apresentam valores assintóticos inferiores aos que cumpririam a tendência geral 
de variação da quantidade total de água absorvida com a porosidade aberta. 
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Figura 6.82 - Influência da porosidade aberta no valor assintótico da 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cimento 

branco 

Neste caso, julga-se que, para além dos comentários relativos ao coeficiente de absorção, deve 
ser considerado um outro aspecto. Quando foram analisadas as curvas da capilaridade das 
argamassas com cimento branco e areias monogranulares foram detectados períodos de 
transição muito nítidos entre as 3 e as 24 horas de ensaio. Foi referido que este tipo de 
comportamento parece encontrar explicação, entre outros, num efeito de retardamento 
resultante do facto de os pequenos poros dos volumes de matriz que envolvem os grandes 
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poros poderem ser preenchidos por água antes destes últimos. Este preenchimento prévio 
implicaria que a evacuação do ar que ocupa os grandes poros seria dificultada. Ora, pode 
também colocar-se uma outra hipótese: parte do ar que ocupa os grandes poros poderá não ser 
transportada através da estrutura porosa envolvente pelo facto de ali existir um preenchimento 
de água. Por outro lado, as imagens das argamassas Y1, X1 e X5 (figuras 6.58 e 6.68) 
mostram que a primeira apresenta maior quantidade de grandes poros. Consequentemente, a 
verificar-se aquela última hipótese, compreende-se que a argamassa Y1 apresente um menor 
valor assintótico que as outras duas. Da mesma forma, poderia explicar-se a discrepância 
relativa às argamassas X2, Y3 e Y4. 

A comparação entre os valores da porosidade aberta e da difusão do vapor de água está 
representada na figura 6.83. 
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Figura 6.83 - Influência da porosidade aberta na difusão do vapor de 
água das argamassas com cimento branco 

A consideração do conjunto das argamassas com cimento branco torna menos explícita a 
tendência anteriormente mencionada segundo a qual o fluxo de vapor de água é maior nas 
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argamassas mais porosas. Note-se que as argamassas fabricadas com misturas de areias 
apresentam valores que podem ser considerados elevados no contexto daquela tendência. O 
mesmo facto foi observado na análise conjunta das argamassas com cal aérea. Como foi então 
referido, julga-se que as situações de transição entre poros das argamassas com misturas de 
areias são menos abruptas uma vez que existirá menor variação nos valores das dimensões 
dos poros. Nas argamassas com cimento branco, como já descrito, deve ainda tomar-se em 
linha de conta que as composições fabricadas com misturas de areias terão menor quantidade 
de poros. Estes dois pressupostos - conectividade entre poros mais homogénea e menor 
quantidade de poros - dão naturalmente origem a um incremento do fluxo de vapor, uma vez 
que o transporte das moléculas de água é mais uniforme. 

Considere-se, finalmente, o comportamento mecânico das argamassas com cimento branco 
(figuras 6.84, 6.85 e 6.86). 
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Figura 6.84 - Influência da porosidade aberta na resistência à tracção 
por flexão das argamassas com cimento branco 
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Figura 6.85 - Influência da porosidade aberta na resistência à 
compressão das argamassas com cimento branco 

Quanto às resistências à tracção por flexão e à compressão, devem referir-se quatro aspectos 
distintos. Antes de mais, mantém-se uma tendência geral de que as argamassas mais porosas 
são as menos resistentes. Em segundo lugar, note-se que as argamassas fabricadas com areias 
mais finas apresentam um ligeiro aumento de resistência face às que lhes antecedem na 
ordenação segundo os valores da porosidade aberta. Como indicado na discussão de 
resultados das argamassas com areias monogranulares, a dimensão dos grandes poros deverá 
estar na origem deste fenómeno. De facto, tendo grandes poros de menores dimensões, 
compreende-se que a argamassa Y10 tenha maior resistência à tracção por flexão do que a 
argamassa Y8 e que estas duas composições apresentem maior resistência à compressão do 
que a argamassa Y6. O terceiro aspecto diz respeito à discrepância que existe nos valores da 
argamassa X5 quando comparada com a argamassa Y1. Por um lado, as duas composições 
têm idêntica porosidade aberta; por outro, a areia M5 tem menor volume de vazios do que a 
areia A1. Seria deste modo expectável que a argamassa X5 apresentasse valores de resistência 
mecânica iguais ou inclusivamente superiores aos da argamassa Y1. No entanto, ocorre o 
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oposto. Conforme indicado nos quadros 6.30 e 6.34, não foi possível determinar um valor de 
diâmetro que corresponda aos poros-fissura da argamassa Y1 ao contrário do que se verificou 
na argamassa X5. Pode assim colocar-se a hipótese de haver uma melhor mobilização das 
ligações microestruturais na argamassa Y1 pelo facto de existir uma maior homogeneidade no 
que diz respeito à ordem de grandeza das dimensões dos poros. Finalmente, o quarto aspecto 
está relacionado com o comportamento da argamassa X6. Note-se como apesar de ter a 
mesma porosidade aberta da argamassa Y2 e de as duas areias em causa terem igual volume 
de vazios, apresenta valores das resistências à tracção por flexão e à compressão superiores. À 
semelhança do que foi acima indicado para a argamassa X5, a origem deste fenómeno parece 
residir na dimensão dos poros-fissura. Os valores atribuídos à dimensão dos pequenos poros 
das duas argamassas são de 1.75 µm e 3.74 µm e de 1.75 µm e 2.75 µm, respectivamente para 
as composições Y2 e X6. Pode pois admitir-se que a menor dimensão dos poros-fissura da 
segunda contribua para o aumento dos valores das resistências mecânicas. 
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Figura 6.86 - Influência da porosidade aberta no módulo de 
elasticidade dinâmico das argamassas com cimento branco 

No que se refere ao módulo de elasticidade dinâmico, pode observar-se que os seus valores 
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diminuem com o aumento da porosidade aberta, não considerando as argamassas Y1 e X1, 
pelas razões já descritas. A argamassa X6 merece de novo destaque quando comparada com a 
argamassa Y2. Aplicam-se também neste caso os comentários acima desenvolvidos quanto a 
estas duas composições. 
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6.4 Síntese global 

Nos sub-capítulos anteriores foram apresentados e analisados individualmente os resultados 
que dizem respeito aos quatro tipos de argamassas ensaiadas: com cal aérea e com cimento 
branco e, em cada um destes dois grupos principais, com areias monogranulares e com 
misturas de areias. Apresentaram-se também as análises de resultados que consideraram em 
conjunto, para cada um dos ligantes, os dois tipos de areia. Foi possível o estabelecimento de 
tendências que caracterizam a forma como a microestrutura morfológica influencia o 
comportamento das argamassas. Como se pôde então verificar, o tipo de ligante assume um 
papel fundamental, na medida em que, nalguns casos, as tendências estabelecidas são opostas 
quando se comparam as argamassas com cal aérea e com cimento branco. Importa pois 
analisar de uma forma integrada os dois grupos principais de argamassa. 

Por outro lado, as diversas análises de resultados já apresentadas permitiram concluir que 
existem determinadas particularidades traduzidas por ligeiras discrepâncias nas tendências 
gerais identificadas. Estas particularidades foram justificadas no contexto de uma análise 
muito pormenorizada. Julga-se, no entanto, que a análise global dos resultados deverá seguir 
uma abordagem de âmbito mais genérico. O objectivo deve ser a compreensão dos aspectos 
que contribuem para as diferenças fundamentais de comportamento. Neste sentido, a 
consideração de todas as particularidades individuais tornaria pouco eficaz a comparação 
entre as argamassas com cal aérea e as argamassas com cimento branco. 

Propriedades das argamassas 

A figura 6.87 apresenta os valores do volume de vazios das areias e da porosidade aberta de 
todas as argamassas; os resultados estão expressos em percentagem do valor mais elevado no 
conjunto das 26 composições. Por sua vez, estas foram agrupadas segundo os pares que 
correspondem a cada uma das 13 areias, dispostas por ordem crescente de finura, tendo-se 
separado as areias monogranulares e as misturas de areias. 

Antes de mais, deve observar-se que as argamassas com cal aérea são mais porosas do que as 
argamassas correspondentes com cimento branco. Por outro lado, a variação da porosidade 
aberta em cada tipo principal de argamassas (com cal aérea e com cimento branco) é muito 
semelhante. Pode portanto concluir-se que a influência das propriedades das areias se 
manifesta de modo uniforme independentemente do tipo de ligante. 

Nas argamassas com areias monogranulares, a porosidade aberta aumento com a finura das 
areias. Nas argamassas com misturas de areias esta tendência apenas se verifica com as areias 
mais finas (M4, M6 e M2). No caso das areias M5, M1 e M3, a variação do volume de vazios 
permite justificar a diminuição da porosidade. Por um lado, as argamassas fabricadas com as 
areias M1 e M3 terão genericamente poros mais pequenos do que as fabricadas com a areia 
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M5 uma vez que as partículas de areia são mais pequenas; por outro, tendo as areias M1 e M3 
menor volume de vazios do que a areia M5, os grandes poros serão em menor quantidade. 
Ora, a uma menor quantidade de poros mais pequenos corresponderá inevitavelmente uma 
menor porosidade aberta. 
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Figura 6.87 - Volume de vazios das areias e porosidade aberta das 

argamassas com cal aérea e com cimento branco 
(percentagens do valor mais elevado) 

Quanto à influência do tipo de ligante na porosidade aberta, parece razoável assumir que 
resulta essencialmente da dimensão e da quantidade dos grandes poros. Efectivamente, a 
dimensão dos pequenos poros assume valores menores nas argamassas com cal aérea. Deste 
modo, a maior porosidade destas argamassas não poderá ser justificada pelas propriedades da 
matriz simples. 

Na avaliação preliminar, colocou-se a hipótese de as argamassas com cal aérea terem uma 
rede porosa mais interconectada do que as argamassas com ligantes hidráulicos. As diversas 
imagens recolhidas na lupa binocular permitem confirmar parcialmente esta hipótese. Como 
se fez então notar, os grandes poros das argamassas com cimento branco são sobretudo os que 
resultam do ar emulsionado no processo de amassadura; por outro lado, a interligação entre 
estes grandes poros é apenas assegurada pelas fracções de matriz simples. Nas argamassas 
com cal aérea, os grandes poros parecem formar uma rede contínua, embora este aspecto não 
 seja facilmente detectável nas imagens relativas às argamassas fabricadas com as 
areias mais finas. Observem-se então as figuras 6.88, 6.89, 6.90 e 6.91, onde se apresentam 
imagens de todas as argamassas, adquiridas com factores de ampliação superiores aos das 
imagens anteriores. 
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Figura 6.88 - Detalhes da microestrutura das argamassas com cal aérea 

e areias monogranulares 
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Figura 6.89 - Detalhes da microestrutura das argamassas com cal aérea 

e misturas de areias 
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Figura 6.90 - Detalhes da microestrutura das argamassas com cimento 

branco e areias monogranulares 
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Figura 6.91 - Detalhes da microestrutura das argamassas com cimento 

branco e misturas de areias 

Algumas imagens não são totalmente explícitas, o que resulta de dificuldades relacionadas 
com o processo de preparação dos provetes. No entanto, pode confirmar-se que as argamassas 
com cal aérea têm uma quantidade significativa de grandes poros do tipo fissura, 
estabelecendo uma grande conectividade na rede porosa. As argamassas com cimento branco 
apresentam uma matriz simples muito uniforme e um conjunto de grandes poros esféricos 
isolados. 

As imagens que correspondem às argamassas V10 e Y10 foram adquiridas com o maior factor 
de ampliação que é possível obter com a lupa binocular utilizada. Não obstante, é difícil 
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compreender se as propriedades da sua microestrutura seguem o padrão geral definido pelas 
outras argamassas. No sentido de completar a caracterização da microestrutura morfológica 
destas duas composições, foram recolhidas imagens num microscópio electrónico de 
varrimento (figuras 6.92, 6.93 e 6.94). 

 

 
Figura 6.92 - Imagem SEM da microestrutura da argamassa V10 

 

No que se refere à argamassa V10, pode observar-se que existem grandes poros formados 
entre as partículas de areia. A grande proximidade entre estas últimas não permite a formação 
de volumes porosos do tipo fissura no seio da matriz. Deste modo, a conectividade entre os 
grandes poros é geralmente assegurada por ligações que se situam junto da superfície das 
partículas de areia. Por outro lado, nas zonas onde as fracções de matriz apresentam maiores 
dimensões, é notória a presença de poros-fissura resultantes da retracção por secagem, como 
está indicado na figura pela seta de cor branca. 

Quanto à argamassa Y10, a figura 6.93 permite concluir que os grandes poros são apenas os 
que apresentam um volume esférico. Por outro lado, pode observar-se que as diversas 
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fracções de matriz simples não têm um densidade uniforme. Comparando as figuras 6.92 e 
6.93, pode ainda observar-se que aquelas fracções parecem mais densas na argamassa V10 do 
que na argamassa Y10. Este facto confirma as conclusões que foram retiradas da análise da 
porosimetria de mercúrio no que diz respeito à dimensão dos pequenos poros. Efectivamente, 
de acordo com as imagens SEM, parece razoável assumir que os pequenos poros da 
argamassa com cal são mais pequenos que os da argamassa com cimento branco. 

 

 
Figura 6.93 - Imagem SEM #1 da microestrutura da argamassa Y10 

 

O factor de ampliação da imagem da figura 6.94 permite detectar a existência de poros-fissura 
no seio da matriz de cimento hidratado, cuja abertura é efectivamente superior à ordem de 
grandeza que parecem assumir os pequenos poros situados entre os cristais do ligante 
endurecido. Parece pois poder concluir-se que é válida a hipótese proposta na análise das 
curvas da porosimetria de mercúrio das argamassas com cimento branco. Efectivamente, 
nestas argamassas, a retracção por secagem dá origem a poros-fissura de dimensão superior 
aos demais pequenos poros, justificando-se portanto os dois grupos de intrusões significativas. 
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Figura 6.94 - Imagem SEM #2 da microestrutura da argamassa Y10 

A figura 6.95 apresenta as curvas de porosimetria de mercúrio de todas as argamassas. Antes 
de mais, é possível observar a importante distinção relativa ao tipo de distribuição: as 
argamassas com cal aérea apresentam curvas bi-modais e as argamassas com cimento branco, 
curvas unimodais. Por outro lado, a representação do conjunto de todas as argamassas torna 
mais evidente a diferença que existe nas ordens de grandeza das dimensões dos pequenos 
poros. 

As imagens das figuras 6.88 e 6.89 contribuem também para compreender melhor os valores 
da primeira intrusão das argamassas com cal aérea. De facto, os poros-fissura das argamassas 
cuja primeira intrusão não é muito significativa (V8, V10, W2, W4 e W6) têm uma dimensão 
claramente inferior aos das outras argamassas. Deste modo, embora aquelas cinco argamassas 
também apresentem uma grande conectividade entre os grandes poros, a ordem de grandeza 
destas ligações apenas permite o acesso aos outros volumes porosos a pressões de intrusão 
mais elevadas. 

As imagens relativas às argamassas com cimento branco confirmam que, neste grupo, a 
primeira intrusão não pode assumir valores significativos uma vez que o acesso aos grandes 
poros está condicionado pela porosidade da matriz simples. 
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Figura 6.95 - Porosimetria de mercúrio das argamassas com cal aérea 
e com cimento branco 
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Comportamento das argamassas 

A figura 6.96 apresenta os valores da porosidade aberta, do coeficiente de absorção e do valor 
assintótico da absorção de água por capilaridade de todas as argamassas. É também 
representado o diâmetro capilar médio ponderado das argamassas com cal aérea. Os 
resultados estão expressos em percentagem do valor mais elevado no conjunto das 26 
composições. Por sua vez, estas foram agrupadas segundo o tipo de ligante e o tipo de areia. 
Em cada sub-grupo, a ordenação corresponde ao aumento da finura das areias. 
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Figura 6.96 - Relação entre a porosidade aberta, o diâmetro capilar 
médio ponderado e a absorção de água por capilaridade das 

argamassas com cal aérea e com cimento branco 
(percentagens do valor mais elevado) 

Para além dos comentários desenvolvidos nas anteriores discussões de resultados, três 
aspectos merecem ser analisados. 

As diferenças existentes na relação entre a microestrutura morfológica e o coeficiente de 
absorção de água por capilaridade das argamassas com cal aérea e com cimento branco foram 
já justificadas pelas diferenças respeitantes à conectividade da rede porosa. Neste contexto, 
não parece compreensível, numa primeira abordagem, que as argamassas V8 e V10 
apresentam valores do coeficiente de absorção inferiores aos das argamassas Y8 e Y10. As 
primeiras são, por um lado, mais porosas e, por outro, a dimensão dos seus poros-fissura é 
superior à dimensão dos pequenos poros das argamassas Y8 e Y10. Seria deste modo 
expectável que o coeficiente de absorção fosse menor nestas últimas. No entanto, como 
demonstram as imagens acima reproduzidas, a diferença entre as dimensões dos grandes 
poros e dos poros-fissura das argamassas V8 e V10 permanece muito significativa, à 
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semelhança do que ocorre com as outras argamassas com cal aérea. Ora, como já referido, 
este facto induz o retardamento da penetração da água por capilaridade. Pode pois colocar-se 
a hipótese de este efeito de retardamento implicar uma demora na absorção de água que 
justifique a diferença de comportamento entre as argamassas V8 e Y8 e as argamassas V10 e 
Y10. 

O segundo aspecto está relacionado com a porosidade aberta e o valor assintótico. As 
argamassas com cal aérea apresentam valores assintóticos semelhantes ou, nalguns casos, 
inferiores aos das correspondentes argamassas com cimento branco. Por outro lado, os valores 
da porosidade aberta são superiores nas primeiras. Nas análises de resultados individuais, foi 
possível concluir que o valor assintótico da absorção de água por capilaridade depende 
essencialmente da porosidade aberta. No entanto, a comparação entre os dois tipos de 
argamassa demonstra agora que parece existir um outro factor que influencia a quantidade 
total de água absorvida. Na avaliação preliminar, colocou-se a hipótese de as argamassas com 
cal aérea terem maior quantidade de poros cegos do que as argamassas com ligantes 
hidráulicos. Esta hipótese pode agora ser confirmada pela observação das figuras 6.88 a 6.93. 
Está bem patente, nas argamassas com cal aérea, a existência de poros-fissura que têm uma 
das extremidades junto a uma partícula de areia ou no seio da matriz. Parece razoável admitir 
que este conjunto de poros cegos não seja totalmente preenchido por água na medida em que 
a evacuação do ar ali contido se torna extremamente difícil. Neste contexto, compreende-se 
que as argamassas com cimento branco absorvam maior quantidade de água, apesar de serem 
menos porosas. 

Finalmente, o terceiro aspecto prende-se com a amplitude da variação de resultados do 
coeficiente de absorção e do valor assintótico quando se comparam as argamassas com areias 
monogranulares e as argamassas com misturas de areias. Nos conjuntos de composições com 
os dois tipos de ligante, a variação dos resultados é superior nas que foram produzidas com 
areias monogranulares. Uma vez que as misturas de areias têm genericamente menor volume 
de vazios do que as areias monogranulares, as fracções de matriz simples serão mais 
homogéneas nas argamassas fabricadas com as primeiras. Deste modo, haverá também maior 
homogeneidade no comportamento destas argamassas. 

A figura 6.97 apresenta os valores da porosidade aberta e do coeficiente de difusão do vapor 
de água de todas as argamassas. Os resultados estão expressos em percentagem do valor mais 
elevado no conjunto das 26 composições. A disposição das argamassas é idêntica à da figura 
6.96. 

Pode confirmar-se a tendência geral de que a difusão do vapor de água depende sobretudo da 
porosidade aberta das argamassas. A maior conectividade da rede porosa das argamassas com 
cal aérea parece ainda contribuir para um aumento relativo do fluxo de vapor. Note-se como 
as argamassas com cal aérea aérea e misturas de areias têm porosidades semelhantes às 
argamassas com cimento branco e areias monogranulares, mas valores de coeficiente de 
difusão do vapor superiores. 
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Figura 6.97 - Relação entre a porosidade aberta e a difusão do vapor 

de água das argamassas com cal aérea e com cimento branco 
(percentagens do valor mais elevado) 

No que diz respeito ao comportamento mecânico (figura 6.98), importa apenas fazer notar 
que, como seria expectável, as argamassas com cal aérea são significativamente menos 
resistentes do que as argamassas com cimento branco. 
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Figura 6.98 - Relação entre a porosidade aberta e o comportamento 
mecânico das argamassas com cal aérea e com cimento branco 

(percentagens do valor mais elevado) 
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A grande diferença que existe nos valores das resistências mecânicas dos dois tipos principais 
de argamassas não permite, na figura 6.98, a percepção de algumas conclusões que foram 
desenvolvidas nas análises de resultados individuais. Como foi então referido, verifica-se que, 
genericamente, as resistências mecânicas das argamassas com cal aérea são maiores nas 
composições mais porosas; inversamente, nas argamassas com cimento branco, as resistências 
mecânicas diminuem com o aumento da porosidade aberta. 

 

Pode pois concluir-se que o tipo de ligante desempenha um papel decisivo no que diz respeito 
à forma como a microestrutura morfológica influencia o coeficiente de absorção de água por 
capilaridade e as resistências mecânicas das argamassas. O modo como se manifesta, nos dois 
tipos de argamassas, a retracção por secagem, justifica as diferenças identificadas. Quanto ao 
coeficiente de absorção, o tipo de conectividade da rede porosa altera a forma como a água é 
absorvida. Nas argamassas com cal aérea existem percursos contínuos definidos pelos grandes 
poros e pelas respectivas interligações; nas argamassas com cimento branco, não existindo 
ligações independentes entre os grandes poros, a absorção de água está condicionada pelas 
propriedades da matriz simples. O tipo de conectividade da rede porosa explica também as 
distinções relativas ao comportamento mecânico. Nas argamassas com cal aérea, os grandes 
poros apresentam menores dimensões nas argamassas com areias mais finas que, por sua vez, 
são as mais porosas. Assim, a maiores porosidades correspondem valores das resistências 
mecânicas mais elevados. Nas argamassas com cimento branco, os grandes poros são também 
mais pequenos nas argamassas mais porosas, fabricadas com areias mais finas. No entanto, 
como não existem poros-fissura que estabeleçam interconectividade entre os grandes poros, a 
mobilização da microestrutura, para reagir às acções mecânicas impostas, depende sobretudo 
da porosidade aberta. 
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Conclusões gerais e desenvolvimentos futuros 

Conclusões gerais 

As diversas análises de resultados desenvolvidas nos capítulos 5 e 6 permitiram formular um 
conjunto de conclusões relativas a cada tipo de argamassa. Foram estabelecidas tendências 
gerais e identificadas algumas discrepâncias, justificadas no âmbito de uma abordagem muito 
detalhada. 

Partindo dos objectivos e das hipóteses inicialmente propostos, apresenta-se agora o conjunto 
de conclusões gerais que permitem a compreensão global das relações que existem entre os 
componentes, a microestrutura morfológica e o comportamento das argamassas. 

Uma das hipóteses estava relacionada com a influência da granulometria e do volume de 
vazios das areias na porosidade e na porometria das argamassas. Pode concluir-se que as 
propriedades das areias desempenham um papel determinante nas características 
microestruturais das argamassas. Antes de mais, a areias mais finas correspondem grandes 
poros de menores dimensões, o que se justifica pelo facto de o aumento da finura das areias 
implicar uma diminuição da superfície de cada partícula de areia. Por outro lado, a maiores 
volumes de vazios, corresponde uma maior quantidade de grandes poros. Geralmente, as 
areias mais finas são também as que apresentam maior volume de vazios. Deste modo, à 
medida que aumenta a finura da areia, diminui a porometria mas aumenta a quantidade de 
poros nas argamassas que terão, assim, maior quantidade de poros mais pequenos. A relação 
entre estes dois aspectos condiciona os valores da porosidade aberta. Apesar de não ser 
possível o estabelecimento de uma tendência inequívoca quanto à forma como as 
propriedades das areias influenciam a porosidade aberta das argamassas, pode considerar-se 
que areias mais finas dão origem a argamassas mais porosas. No que se refere aos pequenos 
poros, a granulometria e o volume de vazios das areias influenciam a dispersão e a densidade 
das fracções de matriz simples o que, por sua vez, também condiciona a porometria e a 
porosidade aberta. A influência das areias é no entanto mais significativa nos grandes poros. 
Efectivamente, em cada tipo principal de argamassa (com cal aérea ou com cimento branco), 
as variações respeitantes aos pequenos poros assumem menor relevância do que as referentes 
aos grandes poros. 

Outra hipótese considerava que as diferenças existentes nos processos de endurecimento dos 
ligantes aéreos e dos ligantes hidráulicos induziria distinções na formação da microestrutura 
morfológica das argamassas. A estrutura das argamassas com cal aérea inclui um conjunto de 
poros-fissura, de grandes dimensões, que estabelecem uma grande conectividade em toda a 
rede porosa. Nas argamassas com cimento branco, apenas existem grandes poros de volume 
esférico, resultantes do ar emulsionado no processo de amassadura. Por outro lado, estes 
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grandes poros estão isolados no seio da matriz de ligante. Esta distinção foi atribuída à 
retracção por secagem. A quantidade de água evaporável é superior nas argamassas com cal 
aérea, pelo facto de não ser directamente necessária para a carbonatação do hidróxido de 
cálcio. Nas argamassas com cimento branco, parte da água é consumida nas reacções de 
hidratação. Deste modo, compreende-se que a retracção por secagem dê origem a poros- 
-fissura de maior dimensão nas argamassas com cal aérea. Nas argamassas com cimento 
branco, as consequências da retracção por secagem manifestam-se essencialmente ao nível 
dos pequenos poros. Estes podem ser classificados em dois grupos de acordo com a sua 
dimensão. Os mais pequenos são os que se formam entre os cristais do ligante endurecido; os 
outros, de maiores dimensões, têm uma forma do tipo fissura, pelo que resultarão da retracção 
por secagem. 

Finalmente, no que se refere ao modo como a microestrutura morfológica influencia o 
comportamento das argamassas, foi também possível o estabelecimento de algumas 
conclusões que parecem relevantes. A este respeito, serão analisados separadamente os 
diversos tipos de comportamento considerados neste trabalho. 

Quanto à absorção de água por capilaridade, deve ser feita uma distinção entre o coeficiente 
de absorção e o valor assintótico. O coeficiente de absorção depende essencialmente da 
dimensão dos poros e da conectividade da rede porosa. Por esta razão, existe uma diferença 
fundamental entre as argamassas com cal aérea e as argamassas com cimento branco. Nas 
primeiras, pela conectividade que as caracteriza, o coeficiente de absorção depende da 
dimensão dos grandes poros, apresentando genericamente valores mais elevados nas 
argamassas com grandes poros de maiores dimensões. Nas segundas, o coeficiente de 
absorção depende da porosidade aberta. Neste caso, a água apenas acede aos grandes poros 
através das fracções de matriz simples; considerando que a ordem de grandeza da dimensão 
dos pequenos poros é muito uniforme, a água absorvida depende então do volume de poros 
disponível, pelo que o coeficiente de absorção é maior nas argamassas mais porosas. Um 
outro aspecto influencia o coeficiente de absorção de água por capilaridade: a diferença que 
possa existir entre as dimensões dos diversos tipos de poros. Quando a água transita de um 
determinado poro para outro de maior dimensão, há lugar a um efeito de retardamento da 
penetração de água, na medida em que o volume a ocupar é superior e a quantidade de água 
permanece igual. 
Quanto ao valor assintótico, pode afirmar-se que a quantidade total de água absorvida 
depende essencialmente da porosidade aberta, sendo naturalmente superior nas argamassas 
mais porosas. 

A difusão do vapor de água depende da porosidade aberta, da conectividade da estrutura 
porosa e, de uma forma menos significativa, da dimensão dos grandes poros. O fluxo de vapor 
é naturalmente superior nas argamassas mais porosas e naquelas em que existe maior 
conectividade entre poros. Nalguns casos, verificou-se ainda que uma redução importante da 
dimensão dos grandes poros pode contribuir para uma redução do fluxo de vapor. Este facto 
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foi registado nalgumas argamassas fabricadas com areias finas e muito finas e com 
porosidades abertas semelhantes. As que incluíram as areias mais finas apresentaram uma 
redução do valor do coeficiente de difusão do vapor de água. Ora, se a porosidade aberta é 
semelhante, mas os poros são mais pequenos (pelo facto de a areia ser mais fina), então 
haverá maior quantidade de poros. Consequentemente, as situações de transição entre poros 
serão também em maior quantidade o que, por sua vez, pode implicar um atraso na difusão 
das moléculas de vapor de água. 

No que diz respeito ao comportamento mecânico, a conectividade da microestrutura 
morfológica constitui de novo um factor decisivo. Com a cal aérea, as resistências mecânicas 
são superiores nas argamassas mais porosas. Esta tendência, contrária à que seria expectável, 
é justificada pelo facto de este tipo de argamassa apresentar uma grande conectividade entre 
poros. Neste contexto, a dimensão dos grandes poros adquire uma relevância particular, na 
medida em que condiciona a capacidade de mobilização das ligações da matriz para responder 
às solicitações mecânicas. De facto, nas argamassas com grandes poros de maiores 
dimensões, as fracções de matriz simples estão mais dispersas pelo que se reduz a capacidade 
de resistir às acções impostas. As argamassas mais porosas são genericamente as que foram 
fabricadas com areias mais finas, pelo que são aquelas em que os grandes poros apresentam 
menores dimensões. Por outro lado, a conectividade da microestrutura, associada ao aumento 
da porosidade aberta, facilita naturalmente o contacto do hidróxido de cálcio com o dióxido 
de carbono. Deste modo, parece razoável assumir que, nas argamassas mais porosas, o 
processo de carbonatação da cal esteja, em cada momento, mais desenvolvido. Este facto 
conduz por sua vez ao aumento das resistências mecânicas. 

Nas argamassas com cimento branco, as resistências mecânicas variam na razão inversa da 
porosidade aberta. Esta tendência é justificada, na ausência de uma rede porosa 
interconectada, pela maior facilidade de mobilização das fracções de matriz em argamassas 
menos porosas. 

Finalmente, deve mencionar-se um aspecto que não fez parte dos objectivos iniciais: a 
definição de novos parâmetros que se destinam a caracterizar a granulometria das areias. No 
decorrer da análise dos conhecimentos existentes, considerou-se que os parâmetros numéricos 
habitualmente utilizados para definir a dimensão das partículas das areias não permitiam o 
grau de detalhe necessário ao tipo de análise que se pretendia realizar. Com base nas 
definições gerais existentes, foram propostos nesta tese novos parâmetros que, de uma forma 
simples mas completa, tornam possível a consideração da granulometria das areias no 
estabelecimento de comparações com as propriedades microestruturais das argamassas. 

As conclusões gerais acima formuladas permitem afirmar que os objectivos inicialmente 
estabelecidos foram cumpridos de uma forma que se considera satisfatória. Julga-se que o 
conhecimento adquirido com a realização deste trabalho, inevitavelmente incompleto, poderá 
constituir uma base sólida para posteriores aprofundamentos do tema. 
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Desenvolvimentos futuros 

Como referido na introdução, não seria possível, no âmbito de um trabalho como este, a 
consideração de todos os factores que dão origem a variações nas propriedades 
microestruturais das argamassas. Consequentemente, existe um grande conjunto de aspectos 
que merecem um estudo dedicado. Resumem-se, de seguida, os que se consideram mais 
pertinentes. 

Antes de mais, parece oportuno desenvolver a análise da influência dos factores de variação 
relacionados com os componentes. No âmbito dos ligantes, será importante a consideração de 
argamassas com diversos tipos de cal hidráulica e com ligantes mistos. Quanto às areias, 
importa analisar argamassas com areias correntes, de rio e de areeiro, e com misturas destes 
dois tipos. Por outro lado, deve também ser aprofundada a forma como as misturas de areias 
influenciam as propriedades da microestrutura morfológica. A inclusão de adições e/ou 
adjuvantes revela-se também de grande utilidade, como forma de se aprofundar o 
conhecimento relativo a determinados materiais, como por exemplo as argamassas com cal 
aérea e componentes pozolânicos. 

Outro aspecto que se considera da maior relevância é o traço com que as argamassas são 
fabricadas. A elaboração deste trabalho permitiu verificar que a variação das areias deveria 
implicar a variação dos traços utilizados, como forma de serem obtidas propriedades 
microestruturais mais favoráveis, nomeadamente no que diz respeito à absorção de água por 
capilaridade. Por outro lado, como demonstram as análises de resultados parciais, a 
consideração conjunta das areias monogranulares e das misturas de areias deu origem à 
identificação de algumas discrepâncias nas tendências gerais que tinham sido estabelecidas 
separadamente. As misturas de areias, quando comparadas com areias monogranulares de 
granulometria semelhante, apresentam geralmente menores valores do volume de vazios. 
Deste modo, a consideração de traços volumétricos idênticos, em argamassas fabricadas com 
umas ou com outras, não dá origem à mesma relação entre os volumes de matriz simples e o 
espaço disponível para o seu desenvolvimento - o volume de vazios. 

O processo de cura merece também uma atenção particular, sobretudo no que se refere às 
argamassas com cal aérea. Julga-se que a influência da microestrutura no comportamento 
deste tipo de argamassas deve ser aprofundado considerando diversos períodos e condições de 
cura, uma vez que, como é sabido, o processo de carbonatação do hidróxido de cálcio pode 
ser muito prolongado. 

Um outro conjunto de temas de investigação que se considera muito pertinente prende-se com 
os diversos tipos de comportamento que não foram abordados. Este trabalho incluiu aqueles 
que se julga formarem o grupo essencial: absorção de água por capilaridade, difusão do vapor 
de água e resistências mecânicas. O aprofundamento do tema deverá ainda abordar aspectos 
como a secagem após imersão, a resistência à acção de sais solúveis (nomeadamente cloretos 
e sulfatos), as variações dimensionais e a aderência. Por outro lado, face à sua enorme 
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importância, a absorção de água por capilaridade deverá ser analisada de uma forma mais 
detalhada. O objectivo será a compreensão da forma como o menisco evolui no interior do 
material a cada momento. Este objectivo exige a disponibilidade de equipamento de ensaio 
extremamente evoluído, mas já disponível, como a ressonância magnética nuclear. Este 
conhecimento adicional permitirá avaliar algumas hipóteses formuladas no decorrer das 
discussões de resultados, de que é exemplo a relação entre a quantidade total de água 
absorvida e a existência de poros cegos nas argamassas com cal aérea. 

Finalmente, julga-se que poderá ser já desenvolvida investigação de âmbito aplicado, 
sobretudo no que se refere à influência do tipo de suporte. 
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