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ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO PARA ALVENARIAS ANTIGAS 

Contribuição para o estudo da influência dos ligantes 

Resumo 

O presente trabalho decorre da importância crescente que o conhecimento das argamassas para 

edifícios antigos tem vindo a assumir. Pretende-se com ele contribuir para o estudo da influência 

dos ligantes no comportamento das argamassas, em particular no caso da cal aérea e de 

componentes pozolânicos que com ela possam reagir directamente.  

As funções exigidas às argamassas para aplicação em edifícios antigos dependem de várias 

condicionantes e implicam que estas possuam um conjunto de características nem sempre fáceis 

de atingir ou compatibilizar. Fundamentalmente estas argamassas têm de proporcionar uma 

eficiente protecção aos suportes em que são aplicadas, evitando o desenvolvimento de 

mecanismos que conduzam à sua degradação. Para tal devem registar uma boa compatibilidade 

mecânica, física e química com os referidos suportes. Simultaneamente, e dentro do possível, 

devem apresentar características que permitam prevenir a sua própria degradação, incrementando 

a sua durabilidade face a acções específicas inerentes a edifícios antigos, como seja o ataque por 

sais solúveis. 

A tese foi dividida em duas partes organizadas em oito capítulos. Na primeira parte apresenta-se 

uma análise bibliográfica genérica sobre argamassas para edifícios antigos, enquanto na segunda 

parte é registado todo o desenvolvimento experimental desenvolvido.  

Para além de serem descritos os procedimentos experimentais utilizados, são comparadas 

argamassas diversificadas (situadas entre as de cal aérea e as de cimento, bem como argamassas 

pré-doseadas), argamassas produzidas a partir de diferentes preparações e tipos de cais aéreas e 

ainda caracterizadas múltiplas argamassas de cal aérea com diferentes componentes pozolânicos, 

distintas proporções entre a cal e esses componentes e sujeitas a dois tipos de condições de cura. 

Apresentam-se ainda uma análise crítica, as conclusões do estudo e propostas para 

desenvolvimentos futuros do trabalho de investigação realizado.  

Palavras-chave:  

Ligantes, cal aérea, componente pozolânico, condições de cura, caracterização de argamassas, 

argamassas para conservação, compatibilidades mecânica, física e química, sais solúveis. 
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MORTARS FOR OLD MASONRIES RENDERS 

The influence of binders 

Abstract 

The present work derives from the increasing importance of the knowledge of the performance 

of mortars for old buildings. The aim is to contribute for the study of the influence of the 

binders, mainly the hydrated lime and pozzolanic components that can react directly with the 

lime. 

The functional requirements of the mortars to be applied on old buildings depend on multiple 

conditions and require several characteristics that are not always easy to achieve and harmonize. 

Fundamentally these mortars should allow an efficient protection to the substrates on which they 

are applied, in order to avoid the development of processes that may lead to degradation. They 

have to present good mechanical, physical and chemical compatibility with the masonries and 

simultaneously they must achieve minimum characteristics to prevent their own degradation, 

particularly in the case of the soluble salts. 

This thesis is organized in two parts, divided in eight chapters. Part I presents a bibliographic 

analysis about mortars for ancient buildings and Part II focuses on the experimental 

characterisation. 

The experimental procedures applied are described and various mortars are characterised: some 

ready-made mortars, mortars with different binders from cement to hydrated lime, mortars made 

from different types and preparations of hydrated lime and particularly mortars of hydrated lime 

and different pozzolanic components, with different proportions between lime and these 

components and subjected to two different curing conditions. 

A critical analysis, the conclusions of the work and proposals for future investigations are 

presented. 

Key-words:  

Binders, hydrated lime, pozzolanic components, cure conditions, mortar characterization, 

mortars for conservation, mechanical, physical and chemical compatibility, soluble salts. 
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MORTIERS POUR ENDUITS DE MAÇONNERIES ANCIENNES 

Contribution pour l´étude de l´influence des liants 

Résumé 

Ce travail advient de l´importance croissante de la connaissance des mortiers pour les bâtiments 

anciens. Le but est de contribuer pour l´étude de l´influence des liants dans le comportement des 

mortiers, particulièrement ceux qui sont produits à partir de chaux aérienne et components 

pouzzolaniques. 

Les exigences fonctionnelles des mortiers pour les bâtiments anciens dépendent de 

conditionantes variées et les caractéristiques requises ne sont pas toujours faciles d´obtenir ou 

rendre compatibles. Fondamentalement les mortiers doivent proportionner la protection des 

murs dans lesquels ils sont appliqués évitant le développement des mécanismes qui peuvent 

conduire à leur dégradation. Ils doivent ainsi présenter une bonne compatibilité mécanique, 

physique et chimique avec les murs. Simultanément, et au possible, ils doivent présenter les 

caractéristiques nécéssaires a fin de prévenir sa propre dégradation, augmentant sa durabilité en 

face des actions spécifiques des maçonneries anciennes, comme soit le cas de l´attaque par sels 

solubles. 

La thèse est divisée en deux parties organisées en huit chapitres. Dans la première partie, une 

analyse bibliographique générique sur les mortiers pour bâtiments anciens est presentée et dans la 

deuxième partie, tout le travail expérimentale developé est registré. 

Les procédés expérimentaux utilisés sont décrits et les caractéristiques des divers mortiers sont 

comparées: quelques mortiers pré-dosés, mortiers avec de differents liants dès le ciment à la 

chaux aérienne, mortiers avec différents types et préparations de chaux aérienne et 

particulièrement mortiers de chaux aérienne et différents components pouzzolaniques, avec 

différentes proportions entre la chaux et ces components et différentes conditions de cure.  

Une analyse critique du travail, les conclusions de l´étude et propositions pour futurs 

développements de l´investigation sont présentés. 

Mots-clés: 

Liants, chaux aériennes, components pouzzolaniques, conditions de cure, caractérisation de 

mortiers, mortiers pour conservation, compatibilité mécanique, physique et chimique, sels 

solubles. 
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Simbologia de materiais, argamassas, ensaios e determinações 

Materiais 

ar – areia de rio    
bv – pó de barro vermelho cru 
bv600 – barro vermelho cozido a 600ºC durante 3,5 horas 
bv800 – idem a 800ºC 
bv700" – idem a 700ºC durante 30 minutos 
ca – cal aérea hidratada em pó 
cA – cal Albaria Albazzana 
cap – pasta com 12 meses de idade de cal aérea hidratada 
cau – caulino cru em pó 
cau600 – caulino cozido a 600ºC durante 3,5 horas 
cau800 – idem a 800ºC 
cau600" – idem a 600ºC durante 30 minutos 
cau800" – idem a 800ºC 
ch – cal hidráulica Martingança 
ci – cimento SECIL tipo II – classe 32,5 
ci:ca – mistura bastarda constituída por volumes iguais de cimento e cal aérea hidratada  
cL – cal hidráulica branca Lafarge 
cocciop – produto para argamassas pré-doseadas designado por cocciopesto 
cocciopA – idem por cocciopesto Albaria 
cvm – pasta de cal proveniente de cal viva micronizada 
cvm2 – pasta de cal, com 2 meses de extinção, proveniente de cal viva micronizada 
cvm10 – idem com 10 meses de extinção 
cvp – pasta de cal proveniente de cal viva em pedra  
cvp8 – pasta de cal, com 8 meses de extinção, proveniente de cal viva em pedra 
cvp16 – idem com 16 meses de extinção 
cz – cinzas volantes 
esc – escórias de alto forno 
intonacoA – produto para argamassas pré-doseadas designado por intonaco Albaria 
medolago – idem por medolago 
poz – pozolana natural de Stº. Antão (Cabo Verde) 
pt – pó de telhas antigas de barro vermelho 
 
Argamassas diversificadas 

ca:3 – argamassa de cal aérea hidratada e areia com traço volumétrico 1:3 
ci:ca1 – argamassa de cimento, cal aérea hidratada e areia (1:1:6) 
ci:ca2 – idem (1:2:9) 



XXVI 

ci:ca3 – idem (1:3:12) 
ca:pt1 – argamassa de cal aérea hidratada, pó de telha e areia (1:1:2) 
ca:pt0,5 – idem (1:0,5:2,5) 
ch:ca – argamassa de cal hidráulica Martingança, cal aérea hidratada e areia (1:1:6) 
ca:esc – argamassa de cal aérea hidratada, escórias e areia (1:1:6) 
cA:3 – argamassa de cal Albaria e areia (1:3) 
ch:4 – argamassa de cal hidráulica Martingança e areia (1:4) 
cL:3fl – argamassa de cal Lafarge e areia (1:3), com consistência fluída 
cL:3 – idem (1:3), com consistência normal 
ci:4 – argamassa de cimento e areia (1:4) 
cocciop – argamassa pré-doseada constituída pelo produto designado por cocciopesto 
cocciopA – idem por cocciopesto Albaria 
intonacoA – idem por intonaco Albaria 
medolago – idem por medolago 
 
Argamassas de cal aérea 

ca:2 (ou ca0) – argamassa de cal aérea hidratada e areia com traço volumétrico 1:2 
cap:2 – argamassa de pasta de cal aérea hidratada e areia (1:2) 
cap:3 – idem (1:3) 
cvp8:2 – argamassa de pasta com 8 meses de extinção de cal viva em pedra e areia (1:2) 
cvp8:3 – idem (1:3) 
cvp16:2 – idem com 16 meses de extinção (1:2) 
cvp16:3 – idem (1:3) 
cvp16:2-45% – idem (1:2), com 45% de consistência 
cvp16:3-45% – idem (1:3) 
cvp16:2-74% – idem (1:2), com 74% de consistência 
cvp16:2-85% – idem (1:2), com 85% de consistência 
cvm2:2 – argamassa de pasta com 2 meses de extinção de cal viva micronizada e areia (1:2) 
cvm2:3 – idem (1:3) 
cvm10:2 – idem com 10 meses de extinção (1:2) 
 

Argamassas de cal aérea e componente pozolânico 

ca0 (ou ca:2) – argamassa de cal aérea hidratada e areia com traço volumétrico 1:2 
poz 1S – argamassa de cal aérea hidratada, pozolana de Stº.Antão e areia (1:0,5:3) - cura seca 
poz 1H – idem - cura húmida 
poz 2S – idem (1:1:4) - cura seca 
poz 2H – idem - cura húmida 
poz 3S – idem (1:1,5:5) - cura seca 
poz 3H – idem - cura húmida 
cz 1S – argamassa de cal aérea hidratada, cinzas volantes e areia (1:0,5:3) - cura seca 
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cz 1H – idem - cura húmida 
cz 2S – idem (1:1:4) - cura seca 
cz 2H – idem - cura húmida 
cz 3S – idem (1:1,5:5) - cura seca 
cz 3H – idem - cura húmida 
bv600 1S – argamassa de cal aérea hidratada, bv600 e areia (1:0,5:3) - cura seca 
bv600 1H – idem - cura húmida 
bv600 2S – idem (1:1:4) - cura seca 
bv600 2H – idem - cura húmida 
bv600 3S – idem (1:1,5:5) - cura seca 
bv600 3H – idem - cura húmida 
bv800 1S – argamassa de cal aérea hidratada, bv800 e areia (1:0,5:3) - cura seca 
bv800 1H – idem - cura húmida 
bv800 2S – idem (1:1:4) - cura seca 
bv800 2H – idem - cura húmida 
bv800 3S – idem (1:1,5:5) - cura seca 
bv800 3H – idem - cura húmida 
bv700"1S – argamassa de cal aérea hidratada, bv700” e areia (1:0,5:3) - cura seca 
bv700"1H – idem - cura húmida 
bv700"2S – idem (1:1:4) - cura seca 
bv700"2H – idem - cura húmida 
bv700"3S – idem (1:1,5:5) - cura seca 
bv700"3H – idem - cura húmida 
cau600 1S – argamassa de cal aérea hidratada, cau600 e areia (1:0,5:3) - cura seca 
cau600 1H – idem - cura húmida 
cau600 2S – idem (1:1:4) - cura seca 
cau600 2H – idem - cura húmida 
cau600 3S – idem (1:1,5:5) - cura seca 
cau600 3H – idem - cura húmida 
cau800 1S – argamassa de cal aérea hidratada, cau800 e areia (1:0,5:3) - cura seca 
cau800 1H – idem - cura húmida 
cau800 2S – idem (1:1:4) - cura seca 
cau800 2H – idem - cura húmida 
cau800 3S – idem (1:1,5:5) - cura seca 
cau800 3H – idem - cura húmida 
cau600"1S – argamassa de cal aérea hidratada, cau600” e areia (1:0,5:3) - cura seca 
cau600"1H – idem - cura húmida 
cau600"2S – idem (1:1:4) - cura seca 
cau600"2H – idem - cura húmida 
cau600"3S – idem (1:1,5:5) - cura seca 
cau600"3H – idem - cura húmida 
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cau800"1S – argamassa de cal aérea hidratada, cau800” e areia (1:0,5:3) - cura seca 
cau800"1H – idem - cura húmida 
cau800"2S – idem (1:1:4) - cura seca 
cau800"2H – idem - cura húmida 
cau800"3S – idem (1:1,5:5) - cura seca 
cau800"3H – idem - cura húmida 
 
Ensaios e determinações 

Ader – tensão de aderência 

Ca++ – concentração em ião cálcio 

Carb –  área carbonatada 

C.C. – coeficiente de capilaridade 

Cloret.ret. –  teor de cloretos retidos 
Condut – condutividade eléctrica 

DDSC – derivada da análise térmica diferencial por calorimetria 
Desenv.CSH – desenvolvimento de cristais de silicatos de cálcio hidratados 
DIL – análise térmica dilatométrica 

DP – desvio padrão 

DSC – análise térmica por calorimetria 
DTA – análise térmica diferencial 
DTG – derivada da análise termogravimétrica TG 
Edin – módulo de elasticidade dinâmico 

Esp – consistência por espalhamento 

HR – humidade relativa 
MVap – massa volúmica aparente 

Pab – porosidade aberta 

Perm.vapor – permeabilidade ao vapor de água 

PF – perda ao fogo 
Rc – resistência à compressão 

Ret – retenção de água 

RI – resíduo insolúvel 
Rt – resistência à tracção por flexão 

Sd – espessura da camada de ar de difusão equivalente 

SEM – microscopia electrónica de varrimento 
TG – análise termogravimétrica 
V.A. – valor assintótico da absorção capilar 
Var.mas.cloret. – variação de massa por acção dos cloretos 
Var.mas.sulf. – variação de massa por acção dos sulfatos 
XRD – difracção por raios X 
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Introdução 

- Enquadramento 

Uma das actividades mais frequentes e cruciais para quem lida com a conservação de edifícios 

antigos é a substituição de argamassas deterioradas.  

Atribuindo às argamassas a função principal de protecção dos suportes onde estão aplicadas, 

torna-se fundamental que estas sejam compatíveis com os materiais existentes no edifício, tanto 

em termos mecânicos, como do ponto de vista físico - da sua microestrutura (relativamente à 

capilaridade à água no estado líquido ou na forma de permeabilidade ao seu vapor), ou ainda 

relativamente à composição química - no que se refere aos constituintes ou a produtos de reacção 

desenvolvidos (caso do teor em sais solúveis), de modo a garantir-se que não são introduzidas 

tensões ou componentes que possam provocar ou conduzir ao desenvolvimento de situações 

desfavoráveis.  

Deste modo revela-se fundamental definir as exigências principais e as características que as 

argamassas de substituição devem apresentar, de modo a poderem dar resposta às solicitações 

que se lhes colocam e garantir a compatibilidade necessária com os suportes de edifícios antigos. 

A réplica exacta da formulação das argamassas originais (admitindo que seria possível determiná- 

-la) não seria apropriada ou possível devido ao facto de, na maior parte das situações, os próprios 

elementos dos edifícios antigos (no caso das paredes, quer estas sejam constituídas por alvenarias 

de pedra ou de tijolo, ou monolíticas de taipa) já não apresentarem as características originais que 

existiam à data da sua execução e da aplicação das argamassas de assentamento ou revestimento 

originais, devido ao seu envelhecimento natural (mesmo no caso de não terem sofrido qualquer 

foco de deterioração significativo). Poderia ainda não ser possível por algumas das matérias-

primas e materiais actualmente existentes no mercado apresentarem características por vezes 

muito distintas das registadas pelos materiais - por vezes designados pelo mesmo nome - que 

foram utilizados na execução das argamassas originais (casos das cais aérea hidratadas ou 

hidráulicas correntemente utilizadas, dos cimentos ou de algumas pozolanas naturais ou 

artificiais). 

Por outro lado, as argamassas só de cal aérea que, de um modo geral, apresentam a melhor 

compatibilidade com os edifícios antigos, por vezes não podem ser utilizadas em algumas 

aplicações devido à sua presa lenta (produzida exclusivamente por carbonatação do hidróxido de 

cálcio) – casos de preenchimentos profundos no assentamento de alvenarias, na consolidação de 
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espaços interiores de paredes ou aplicações em locais de alta humidade relativa. Neste tipo de 

situações torna-se necessário o recurso a argamassas hidráulicas mas que apresentem as 

requeridas condições de compatibilidade mecânica, física e química com as paredes dos edifícios 

antigos.  

Muitas das cais hidráulicas existentes no mercado apresentam alguma variabilidade (casos das cais 

hidráulicas naturais) ou características muito aproximadas às dos cimentos actuais (casos das cais 

hidráulicas artificiais), perdendo a necessária compatibilidade com os suportes. Uma alternativa 

passa pelo desenvolvimento de formulações de argamassas hidráulicas com base em cais aéreas e 

componentes pozolânicos. 

Finalmente pretende-se ainda salientar que, por não existir padronização de procedimentos 

experimentais na área das argamassas, particularmente no que se refere às argamassas com base 

em cal aérea, houve necessidade de desenvolver um grande volume de trabalho experimental, por 

forma a obter caracterizações comparáveis entre as várias argamassas em análise, mas que foi 

enquadrado nos quatro anos em que se desenrolou a parte experimental desta tese1.  

- Objectivos 

O principal objectivo estabelecido para a elaboração desta tese é a análise da influência dos 

ligantes e de materiais que com eles reajam directamente, nas características de diferentes 

argamassas, tendo em vista a sua aplicação em edifícios antigos (sem entrar em linha de conta 

com a variabilidade associada ao agregado utilizado).  

Nesse sentido, pretende-se contribuir para um melhor conhecimento das argamassas e avaliação 

da sua adequabilidade para aplicação em edifícios antigos, em função do tipo de ligante utilizado, 

desde argamassas com ligantes diversos (cimento e cais, utilizados individualmente ou em 

misturas bastardas, ou produtos pré-doseados), aos casos particulares de argamassas aéreas com 

base em cais em pasta ou hidratadas em pó e de argamassas hidráulicas com base em cal aérea e 

componentes pozolânicos. 

- Organização do texto 

A tese que se apresenta está organizada numa introdução, em 8 capítulos, dividos em duas partes, 

e nas conclusões. A seguir à presente introdução do trabalho surge a Parte I, constituída pelos 

capítulos 1 a 4, que contêm a fundamentação sobre argamassas para edifícios antigos que se foi 

                                                 

1 Durante três anos a tese foi desenvolvida ao abrigo de uma bolsa para dispensa de serviço docente, atribuída pelo programa 
PRODEP III da União Europeia, gerido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
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recolhendo principalmente ao longo dos anos durante os quais este trabalho foi desenvolvido. 

Estas considerações foram analisadas em termos de base (capítulo 1), de matérias-primas 

(capítulo 2), procedimentos de ensaio e caracterização específica (capítulo 3) e de análise de 

argamassas (capítulo 4). 

Na Parte II, constituída pelos capítulos 5 a 8, apresenta-se o trabalho experimental desenvolvido. 

Todos os procedimentos e metodologias de ensaio adoptados nas etapas experimentais são 

descritos no capítulo 5 (em termos de ensaios relativos às matérias-primas, à preparação de 

argamassas e provetes, a ensaios sobre argamassas frescas e sobre argamassas endurecidas). 

Optou-se por esta descrição, que se procurou exaustiva e completa, devido ao facto de, à data do 

início dos trabalhos experimentais preliminares (em que se definiram a maior parte dos 

procedimentos de ensaio), não existir normalização considerada suficiente e adequada para os 

tipos fundamentais de argamassas em análise e se pretender registar todos os procedimentos e 

metodologias adoptados.  

No capítulo 6 apresenta-se a caracterização e análise de argamassas diversificadas, algumas das 

quais aplicadas (com maior ou menor propriedade) correntemente em edifícios antigos, com 

diferentes ligantes e adições, variando as suas proporções e mantendo como agregado sempre a 

mesma areia de rio. 

No capítulo 7 apresenta-se a caracterização e análise de argamassas de diferentes cais aéreas, 

variando especialmente o tipo e a preparação das cais, mantendo como agregado a mesma areia 

de rio. 

No capítulo 8 apresenta-se, comparativamente às características da argamassa de cal aérea 

hidratada considerada como padrão, a caracterização e análise de argamassas de cal aérea 

hidratada com componentes pozolânicos, mantendo a proporção do agregado constituído pela 

mesma areia de rio, e fazendo variar o tipo de componente ou a sua preparação (em alguns casos, 

o tratamento térmico), a proporção entre a cal aérea e o componente pozolânico (traço 

volumétrico entre “ligantes”) e os ambiente de cura a que os provetes de argamassa são 

submetidos (seco ou húmido).  

Na parte experimental desenvolvida neste trabalho optou-se pela apresentação das várias análises 

parcelares que, se dificultam a leitura sequencial, facilitam a análise autónoma de cada tema. 

Apresentam-se as conclusões de todo o trabalho desenvolvido, através de uma síntese crítica aos 

resultados experimentais obtidos, de propostas para desenvolvimentos futuros e as considerações 

finais da tese. 
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Em anexos incluem-se os resultados do autocontrolo de ligantes hidráulicos utilizados (anexo I), 

as curvas granulométricas resultantes da difracção laser sobre ligantes e componentes pozolânicos 

(anexo II), os difractogramas resultantes da análise por raios X dos componentes pozolânicos 

(anexo III) e os gráficos resultantes da retracção linear das argamassas de cal aérea e 

componentes pozolânicos analisadas (anexo IV). 
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1 Considerações de base 

As argamassas originalmente aplicadas em edifícios antigos eram geralmente um produto 

resultante da mistura de água com cal aérea e com agregados finos (areias) e/ou outras cargas 

(tais como fragmentos de material cerâmico). A incorporação de componentes pozolânicos era 

muitas vezes efectuada com vista a poderem ser introduzidas melhorias nas características finais 

das argamassas. 

Relativamente à constituição das argamassas pode referir-se, como exemplo, o caso das 

argamassas da catedral de Hagia Sophia, em Instambul, na Turquia. Trata-se de um edifício do 

século VI, localizado numa zona fortemente sísmica e onde foram identificadas argamassas de 

assentamento antigas com base em cal aérea e componentes pozolânicos [98, 455, 458]. Neste 

monumento, algumas das argamassas originais têm vindo a ser substituídas devido a deterioração 

resultante de exposição a atmosferas poluídas, acção dos sais solúveis e da sua degradação 

natural. A utilização durante alguns anos de argamassas com base em cimento e em polímeros 

conduziu a resultados insatisfatórios, devido ao elevado teor em sais solúveis e à limitada 

compatibilidade com os componentes originais das alvenarias. Vários investigadores consideram 

que o comportamento anisotrópico introduzido nas estruturas históricas por efeito desse tipo de 

argamassas pode mesmo resultar como catastrófico em caso de sismos. 

No que respeita à execução e aplicação, num texto de 1896, Leitão [398] refere que o fabrico das 
argamassas com base em cal aérea é uma operação que exige muito cuidado e que consiste em 
“bater os seus elementos componentes até que a mistura constitua uma pasta homogénea, onde não seja fácil 
distinguir à vista desarmada quaisquer d´esses elementos”. Segundo o mesmo autor “a boa preparação das 
argamassas baseia-se no princípio de que as argamassas devem ser consistentes e os materiais molhados; 
exactamente o inverso do que desejam os maus operários que preferem a argamassa muito fluída, mais fácil de 
preparar, e os materiaes seccos que lhes simplificam o trabalho” 2.  

Relativamente às argamassas para aplicação em edifícios antigos, parte significativa da sua análise 

passa pela caracterização em laboratório mas estende-se muito para além dela. Há que ter em 

conta vários factores, tais como o tipo de utilização, as principais causas e patologias das 

construções associadas às argamassas, as características a exigir e o estabelecimento de requisitos, 

o nível das intervenções, as condicionantes relativas aos suportes, à sua preparação e à aplicação 

das argamassas e ainda quanto ao acabamento das superfícies. Passam a apresentar-se 

considerações genéricas relativas a estes aspectos. 

                                                 

2 Esta constatação com mais de um século continua bem actual. 
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- Tipo de utilização da argamassa  

As argamassas para paredes de construções antigas são essencialmente utilizadas na reparação de 

alvenarias (refechamento ou preenchimento de juntas entre elementos), na consolidação das 

paredes (geralmente na consistência de caldas - ou grouts) e na substituição do revestimento dos 

paramentos (alvenarias de pedra, de tijolo cerâmico de barro vermelho, de adobe, ou superfícies 

monolíticas de taipa). Em função do tipo de aplicação, a constituição das argamassas e 

procedimentos de aplicação devem ser distintos. 

Em termos da sua utilização em alvenarias, segundo Binda e Baronio [52], a utilização de 

argamassas de assentamento com base em cimento (de altas resistências) não melhora a 

resistência de alvenarias antigas. Quando se utilizam tijolos antigos (muito absorventes), a 

retracção das argamassas desempenha um papel importante no comportamento das alvenarias, 

sendo a sua retenção de água fundamental. 

Para o assentamento de alvenarias, a espessura do leito da argamassa é, de um modo geral, 

proporcional à irregularidade da superfície ou à forma dos blocos da alvenaria. Quanto mais 

irregular for a superfície ou a forma dos blocos, mais espesso terá de ser o leito da argamassa. 

Neste tipo de aplicação, a espessura da argamassa pode variar de 5 a 50 mm [701]. O caso das 

alvenarias bizantinas são, no entanto, exemplo de juntas espessas, não correlacionadas com a 

necessidade de colmatar irregularidades dos blocos [61, 211, 467, 500].  

No que se refere à utilização de caldas de argamassas para consolidação de alvenarias, trata-se de 

um tipo de aplicação com especificidades muito próprias. Vários autores [29, 56, 57, 376, 448, 

626] têm vindo a analisar alguns tipos de argamassas utilizadas para injecção em consolidação de 

paredes. A fim de se definir a composição da calda e o seu método de aplicação, têm de ser 

analisados diversos parâmetros relativos ao caso em estudo, tais como as propriedades intrínsecas 

das matérias-primas, o tipo de estrutura, as suas patologias e vazios, as características mecânicas, 

as condições físico-químicas, o comportamento desejado após consolidação. Para este tipo de 

aplicações interessa, por um lado, que a argamassa tenha fluidez suficiente para poder ser 

convenientemente aplicada, conseguir-se boa penetração e distribuição, mas simultaneamente, 

que tenha uma quantidade de água mínima para que se reduzam os efeitos que esta pode 

introduzir no seio da parede antiga (que se pretende consolidar) e para se limitar a sua retracção. 

As argamassas têm ainda de fazer presa no interior das alvenarias que pretendem consolidar (o 

que requer comportamento hidráulico, uma vez que o contacto com o dióxido de carbono do ar 

é muito condicionado), de possuir características mecânicas, físicas e químicas compatíveis com a 

alvenaria, de modo a não introduzirem efeitos prejudiciais, tais como sejam os relativos à 

movimentação da água na forma líquida e de vapor, e a libertação e transporte de sais solúveis.  
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De um modo geral, as argamassas e caldas com base em polímeros ou em cimento e cal 

hidráulica apresentam altos teores em sais e resistências mecânicas demasiado elevadas, não 

compatíveis com as resistências das paredes antigas onde vão ser aplicadas. Por outro lado, o 

desenvolvimento recente de resinas orgânicas (com várias gamas de resistências e elasticidades) 

alargaria o campo de escolha, particularmente porque estas resinas não retraem, penetram bem e 

têm excelente aderência. Mas, para além do custo, ainda não há experiência suficiente a longo 

prazo para comprovar a sua adequabilidade de aplicação em intervenções irreversíveis como 

sejam as caldas de consolidação ou o refechamento de juntas. 

A aplicação de argamassas no revestimento dos paramentos é uma técnica de protecção das 

alvenarias e paredes muito corrente, em geral bastante eficiente, que foi utilizada desde os tempos 

mais remotos, pois indícios de argamassas de revestimento podem ainda ser encontrados em 

paredes de monumentos muito antigos [34, 35, 53, 452, 455, 456, 462, 467]. Por vezes esta 

técnica de revestimento dos paramentos foi utilizada também com a função de mascarar o 

substrato, simulando uma maior robustez (conferindo, por exemplo, a uma muralha de taipa ou 

de adobe, um acabamento superficial tal que, ao longe, parecesse tratar-se de uma alvenaria de 

pedra de grandes dimensões). Este tipo de aplicação de argamassas em sistemas de revestimento 

traduz o maior consumo de argamassas, tendo fundamentalmente de conciliar as necessidades de 

protecção das paredes com o aspecto e acabamento estético pretendido. 

Argamassas de substituição aplicadas em edifícios antigos de forma incorrecta ou partindo de 

formulações ou de preparações deficientes podem originar situações de patologia. 

- Principais causas de patologias das construções associadas às argamassas 

Uma análise, muito sumária, das causas de patologias das construções antigas permite distinguir 

um conjunto de agentes de degradação principais, cujos efeitos e consequências importa 

conhecer, para melhor compreender os processos segundo os quais se manifestam e poder actuar 

da melhor maneira [227].  

As acções estruturais - estáticas ou dinâmicas - podem provocar desde fendilhação (a que se 

seguem anomalias construtivas que vão ser enunciadas), até à própria rotura e colapso da 

construção mas a sua ocorrência é muito menos frequente que outras acções construtivas não 

estruturais. 

As causas não estruturais de degradação de materiais de construção antigos podem ser, de uma 

forma geral, químicas – geralmente relacionadas com as reacções entre os sais solúveis 

higroscópicos e outros compostos na alvenaria – ou físicas – geralmente devidas a variações de 

quantidade de água no interior dos materiais, como sejam a evaporação por secagem associada a 
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fenómenos de retracção, a absorção por capilaridade, a formação de gelo, ou a acções térmicas, 

com desenvolvimento de tensões internas.  

A água desempenha um papel fundamental relativamente às causas químicas porque, na forma 

líquida ou de vapor, está directamente envolvida nas reacções que conduzem à degradação, e 

também porque assume a função de transportar os componentes, promovendo o contacto físico 

entre eles, sem o qual a reacção química não poderia ocorrer. É o caso, por exemplo, do 

transporte de sais solúveis - presentes no terreno ou na alvenaria, colocando-os em contacto com 

o reboco. Por outro lado, construções que se mantêm secas (mesmo contendo elementos 

potencialmente perigosos, como os sais, no seu interior) não sofrem reacções internas que 

conduzam a deterioração.  

Relativamente às causas físicas, a gelidificação da água ou a cristalização de cloretos no interior 

das argamassas, com consequente aumento de volume (e a ocorrência destes fenómenos em 

ciclos sucessivos) é de grande importância3.  

Todas estas causas podem traduzir-se em patologias. Uma das patologias que pode ser referida é 

a erosão. A erosão propriamente dita tem origem na acção da chuva, do vento (com mais ou 

menos elementos em suspensão), dos seres vivos mas, fundamentalmente, na acção dos sais 

solúveis higroscópicos (de que os mais frequentes são os nitratos, os cloretos e os sulfatos). 

Os sais higroscópicos existem, em maior ou menor quantidade, em grande parte dos materiais de 

construção, são transportados dissolvidos na água e cristalizam quando esta evapora. Consoante a 

sua cristalização se dá à superfície ou no interior do elemento de construção provocam, 

respectivamente, eflorescências ou criptoflorescências. Quando os sais são transportados pela 

água até à superfície, a sua cristalização é superficial (eflorescência) e, após ciclos repetidos, 

ocorre uma erosão também superficial do paramento, essencialmente por degradação do 

acabamento - caiação ou pintura. Quando a cristalização se verifica antes de os sais chegarem à 

superfície, ocorre na espessura que a água atingiu na sua migração de secagem, no seio do 

material (ou na interface entre o material de suporte e o de revestimento). Ao cristalizarem, os 

sais aumentam de volume e é essa expansão que muitas vezes provoca dessolidarizações entre 

camadas de materiais, se a porometria dos materiais não for suficiente para suportar a referida 

expansão dos sais. Por vezes, para além desta acção física, podem ocorrer simultaneamente 

acções químicas, das quais resultam o desenvolvimento de compostos expansivos e que levam à 

desintegração das argamassas. A zona dessolidarizada, mais tarde ou mais cedo, acaba por se 

                                                 

3 No entanto, enquanto a ocorrência de cloretos é muito frequente em edifícios antigos, especialmente situados perto da orla 
costeira, já os fenómenos de gelidificação da água, associados a temperaturas negativas, não têm tanta expressão no território 
nacional. 
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destacar do resto do elemento e cair, resultando em erosão mais ou menos profunda do 

paramento.  

É frequente, especialmente em construções antigas de construção em taipa ou alvenarias de 

adobe, de pedra ou de tijolos cerâmicos (e tanto mais quanto mais incompatível for o seu 

revestimento), que a cristalização dos sais ocorra perto da interface entre o suporte e o respectivo 

revestimento, pelo que acaba por resultar no destaque de todo o revestimento e na degradação de 

uma camada mais ou menos profunda do suporte.  

As consequências da erosão são a degradação da superfície, ou mesmo de alguma espessura da 

parede, a diminuição da resistência mecânica do material, o aumento de vias de penetração de 

água, o aumento da permeabilidade ao vapor de água e o consequente maior risco de infiltração e 

transporte de humidade. 

A absorção de água constitui outra patologia importante, que resulta de uma presença desta em 

contacto com os elementos de construção. A água (do terreno, da chuva ou de acidentes ou 

problemas na construção) penetra nos materiais por ascensão ou difusão capilar ou por 

infiltração pela fendilhação existente, podendo causar graves alterações no estado da construção. 

As consequências principais da absorção de água são uma diminuição da resistência mecânica e 

do isolamento térmico, o transporte dos sais existentes nos materiais (de que normalmente 

resultam os problemas respectivos referidos anteriormente, como sejam a degradação por 

cristalização de sais após secagem da água), a dilatação/retracção do material (provocando novas 

fendilhações, a que se seguem maiores infiltrações) e o desenvolvimento de microorganismos e 

vegetação parasitária em meio húmido. 

No grupo de problemas associados à humidade, deve ainda destacar-se a condensação de vapor 

de água. As patologias associadas a este fenómeno resultam da existência de vapor de água em 

excesso e da ocorrência de situações propícias  a que esse vapor de água condense à superfície ou 

no interior dos elementos da construção. 

Os efeitos da condensação são um humedecimento do material, geralmente localizado na 

superfície interior do elemento em contacto com o exterior (condensação superficial), ou na 

interface interna entre materiais diferentes, ou ainda na espessura de um material (condensações 

internas). 

As suas consequências são o risco de degradação por desenvolvimento de fungos e bolores, uma 

diminuição do isolamento térmico, uma diminuição local da resistência mecânica, ou ainda, pela 
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acção da cristalização de sais anteriormente enunciada ou de gelidificação no interior do 

elemento, o risco de descolamento e destacamento do revestimento ou do acabamento4. 

- Características a exigir às argamassas em paredes antigas 

Os revestimentos das paredes constituem uma das barreiras à acção da água. No entanto, 

observando o património antigo edificado, regista-se a situação de debilidade em que se 

encontram as envolventes dos edifícios, não só em termos do acabamento superficial, mas 

também da camada de revestimento sobre a qual é aplicado. 

Nessa debilidade podem estar envolvidos parâmetros de ordem vária, nomeadamente por se ter 

mesmo atingido o limite da vida útil dos materiais que constituem o revestimento ou por se terem 

procedido a reparações que vieram acelerar a deterioração desses materiais. Como exemplo de 

reparações incorrectas podem citar-se casos de aplicações de argamassas (ou de acabamentos por 

pintura) muito pouco porosos, impermeáveis ao vapor e/ou que contêm altos teores em sais, que 

dificultam a secagem da parede, a migração do vapor de água até ao exterior e que incrementam a 

cristalização desses sais no seio ou junto a interfaces da parede com o seu revestimento ou entre 

este e o acabamento, introduzindo todas as patologias associadas. Relativamente à vida útil dos 

revestimentos, há que ter em mente que estes existem para proteger a parede, sendo por isso 

materiais de desgaste que têm de ser reaplicados várias vezes ao longo da vida da própria parede. 

As principais características que as argamassa para aplicação em edifícios antigos deverão 

satisfazer, e particularmente aquelas para aplicação no revestimento de paredes, podem ser 

agrupadas em função das propriedades que lhe são requeridas que, por sua vez, condicionam a 

aptidão do revestimento para satisfazer as exigências funcionais. No caso das aplicações em 

construções antigas, enunciam-se resumidamente as que se consideram fundamentais, 

relacionadas com a aderência, a impermeabilização, a retracção, a capilaridade, a permeabilidade 

ao vapor, a resistência à acção de sais solúveis e de fenómenos de gelo-degelo e o aspecto visual. 

A aderência da argamassa aos elementos da alvenaria (geralmente tijolos ou blocos de pedra) ou a 

outros tipos de suporte é importante, tanto do ponto de vista estrutural, como de durabilidade da 

alvenaria. Verifica-se assim uma deterioração do material, essencialmente por acção entre a 

variação de volume da água ou de sais solúveis existentes no interior do material - por acção do 

gelo/degelo e por fenómenos associados ao transporte, deposição e cristalização/dissolução de 

sais. 

                                                 

4 Pela sua importância e frequência em edifícios antigos, as questões inerentes à acção de sais solúveis (de entre os agentes 
ambientais mais agressivos que afectam a durabilidade de argamassas) serão afloradas especificamente e de forma mais 
aprofundada em 3.3.11. 
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A aderência da argamassa de revestimento ao suporte é principalmente um fenómeno mecânico 

que se deve à penetração, nos interstícios do suporte, da leitada (água e partículas finas dos 

ligantes) da argamassa de reboco que, ao cristalizar no interior dos seus poros, assegura a 

colagem. A fig. 1.1 ilustra este fenómeno em suportes de absorções distintas. 

 

Fig. 1.1 - Aderência de argamassas de revestimento a suportes com distintos coeficientes de absorção 
[220] 

Esta característica é particularmente importante no caso das argamassas aplicadas no 

revestimento de paredes. O revestimento deverá ser aderente ao suporte de modo a não se 

descolar sob efeitos de tracções e compressões desenvolvidas por variações dimensionais 

diferenciais entre o suporte e o revestimento, de choques ou de pressões de vapor, e não 

conduzir a concentrações de tensões em pontos localizados. 

A aderência ao suporte condiciona directamente a durabilidade do revestimento e é tanto mais 

forte quanto maior for a adequabilidade da argamassa de revestimento ao suporte sobre o qual é 

aplicado. Para além do estado do suporte, depende também da preparação a que este foi 

submetido, do seu teor em água e ainda das condições atmosféricas que ocorrem durante a 

aplicação e a secagem da argamassa.  

O revestimento deve limitar, de modo importante, a quantidade de água que pode atingir o 

suporte, através da sua função de impermeabilização5. Depreende-se assim que a água pode 

penetrar através do revestimento, atingir o suporte mas não atingir o interior do paramento. Para 

que a água não penetre demasiado no suporte, as velocidades com que se dão a absorção e a 

secagem são fundamentais. 

A exigência de impermeabilização aplicada a rebocos minerais implica que o revestimento seja 

suficientemente espesso para constituir, de algum modo, uma barreira à penetração da água, que 

seja pouco susceptível de fendilhar (pelo que deverá apresentar boa deformabilidade e fracas 

variações dimensionais) e que apresente uma capilaridade tão baixa quanto possível. Como cada 

camada de reboco não deve ser muito espessa, a fim de se conseguir um compromisso entre os 

                                                 

5 Entende-se como de impermeabilização um revestimento que normalmente está em contacto com o suporte e que só em 
conjunto com este pode garantir que a água não atinja o interior da construção [493]. 
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requisitos anteriores, há necessidade do revestimento das paredes ser aplicado em três camadas 

distintas6, constituídas pelo crespido, camada de base e camada de acabamento, de resistências 

mecânicas decrescentes desde o suporte até à camada mais superficial. Para tal o teor em ligante 

utilizado deverá ser decrescente entre camadas sucessivas [666]. Deste modo consegue-se 

também que a microfissuração (que ocorre inevitavelmente em cada camada) vá sendo menos 

significativa nas camadas mais exteriores e que não tenha correspondência na camada adjacente, 

dificultando o percurso da água para o interior da parede. A fig. 1.2 esquematiza o efeito da 

retracção em rebocos constituídos por uma única ou múltiplas camadas. 

 
Fig. 1.2 - Retracção em rebocos constituídos por uma única ou por três camadas [220] 

 
A capilaridade traduz a capacidade do material saturar-se em água por forças de sucção. A 

progressão da água será tanto mais rápida e significativa quanto mais finos forem os capilares do 

material. 

Durante os períodos de chuva, o revestimento absorve uma certa quantidade de água por 

capilaridade (que se traduz visivelmente por um escurecimento da sua cor), que tende a perder 

durante o período de secagem subsequente, sob a forma de vapor (por evaporação). Considera-se 

que o revestimento pode assegurar a sua função de impermeabilização desde que absorva uma 

quantidade de água suficientemente fraca, de modo que esta possa ser eliminada por evaporação 

entre dois períodos de chuva, antes de atingir o interior do edifício7. A fig. 1.3 apresenta 

esquematicamente os ciclos de humedecimento e de secagem em paredes rebocadas. 

O revestimento deverá ser suficientemente permeável ao vapor de água, de forma a evitar a 

condensação da água que seja criada no interior da alvenaria, e permitir que a parede seque, 

eliminando, por evaporação, a água que se tenha introduzido por capilaridade em períodos de 

chuva. 

                                                 

6 Para serem consideradas camadas (e não demãos) tem de ter ocorrido parte significativa da retracção de secagem da camada 
anterior antes de se proceder à aplicação da camada seguinte. 
7 Quando se verificam ciclos de molhagem muito superiores aos de secagem pode ocorrer uma lavagem da cal das argamassas 
devido à formação de bicarbonato de cálcio (e de magnésio, se utilizada cal dolomítica), que é solúvel na água.  
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Fig. 1.3 - Ciclos de humedecimento e de secagem em paredes rebocadas [220] 

 
Como o fluxo de vapor se faz, em geral, do interior para o exterior, compreende-se a importância 

da permeabilidade ao vapor de água do revestimento exterior das paredes (incluindo o 

acabamento final), que deverá ser mais permeável do que o próprio suporte sobre o qual esteja 

aplicado. 

A susceptibilidade à fendilhação de argamassas depende de vários factores e é difícil de 

quantificar. De uma forma geral, pode considerar-se essencialmente relacionada com três 

características - retracção, módulo de elasticidade e resistência à tracção -, cuja influência deverá 

ser vista em conjunto. 

O revestimento deve apresentar uma boa capacidade de deformação, de modo a absorver, sem 

fendilhar, os movimentos e as tensões a que é submetido. 

A estabilidade dimensional é importante a curto prazo (limitando a retracção por secagem), mas 

também a longo prazo, no que se refere ao controlo do desenvolvimento de tensões no interior 

da argamassa ou da alvenaria e eventual perda de aderência entre elas. Exemplo destas podem ser 

tensões de origem térmica. 

Outra característica a exigir às argamassas para edifícios antigos é que não contribuam, em si 

mesmas, para a libertação de sais solúveis. Paralelamente, uma vez que as paredes antigas 

possuem geralmente teores elevados em sais solúveis (principalmente devido aos materiais que as 

constituem terem estado sujeitos ao longo do tempo à sua deposição por transporte por 

capilaridade a partir do terreno ou a acções ambientes, como por exemplo, o efeito da poluição 

atmosférica), as argamassas de substituição devem apresentar boa resistência aos sais solúveis.  

Podem referir-se as acções dos cloretos (basicamente mecânica, por aumento de volume dos sais 

ao longo da sua cristalização/dissolução) e dos sulfatos (com interferência química, por formação 

de produtos expansivos, que conduzem à rotura e desagregação das argamassas). Enquanto que 
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para uma argamassa ter boa resistência aos sulfatos, os seus constituintes deveriam possuir baixo 

teor em silicatos e aluminatos (o que normalmente conduz a baixas resistências mecânicas), para 

que o seu comportamento aos cloretos seja eficiente, é importante a existência de uma alta 

resistência mecânica. Para compatibilizar estas duas necessidades, a resistência mecânica pode ser 

substituída com benefícios por uma elevada porometria (que permita aos poros terem espaço 

para que neles cristalizem e se dissolvam sucessivamente os sais – com consequente aumento de 

volume -, sem desenvolvimento de tensões internas na argamassa). 

A acção do gelo/degelo, tal como no caso dos cloretos, tem essencialmente um cariz mecânico. 

Especialmente em regiões onde possam ocorrer temperaturas baixas (por exemplo durante a 

noite), interessa que as argamassas de substituição resistam a esta acção. Para tal, deste ponto de 

vista, as argamassas devem possuir uma baixa absorção de água, de modo a reduzir a quantidade 

de água que pode gelidificar e alta resistência mecânica, para que a argamassa possa suportar as 

tensões induzidas quando a água passa ao estado sólido, com aumento de volume. Tal como no 

caso dos cloretos, uma porometria adequada (dimensões de poros que permitam o aumento de 

volume resultante da cristalização da água) poderá ser eficiente.  

Outra exigência que geralmente se coloca às argamassas refere-se ao aspecto estético. O 

revestimento deverá conferir, pela textura e pela cor, o acabamento e o aspecto estético final da 

parede8. A uniformidade do revestimento vai depender da constância na dosagem dos 

constituintes da argamassa de revestimento, da regularidade de preparação dessa argamassa e das 

condições de aplicação em obra. No entanto, deve salientar-se que os revestimentos das 

construções antigas resultam mal esteticamente quando efectuados segundo padrões actuais 

(nomeadamente, e como exemplo, ao nível da exagerada planeza. 

Do exposto verifica-se que, para desempenharem todas as funções que lhes são exigidas, as 

argamassas devem possuir certas características, algumas das quais se configuram, à priori, 

contraditórias para produtos à base de ligantes minerais, pelo que tem de procurar-se um 

compromisso equilibrado entre elas. 

De um modo geral, e no que se refere aos rebocos, estes deverão apresentar características físicas, 

químicas e mecânicas semelhantes e compatíveis às dos suportes sobre os quais sejam aplicados, 

pelo que deverão verificar os critérios seguintes [288]: 

- o módulo de elasticidade deverá ser menor ou igual ao do suporte, decrescendo do interior 
para o exterior nas várias camadas que constituem o reboco; 

                                                 

8 Parte significativa do aspecto estético cabe ao acabamento do revestimento mas as argamassas que constituem os rebocos e o 
seu tipo de aplicação em obra também condicionam a aparência visual. 
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- a porometria deverá ser semelhante à do suporte e, por outro lado, deverá ser suficiente para 
permitir que a cristalização dos sais transportados pela água, a ocorrer, não implique a geração 
de tensões que degradem o elemento de construção; 

- a permeabilidade ao vapor de água não deverá ser inferior à do suporte, aumentando de 
dentro para fora nas várias camadas que constituam o revestimento; 

- o teor de sais solúveis existentes nas argamassas deverá ser o menor possível; 

- as argamassas deverão ter uma trabalhabilidade aceitável, sem que para tal seja necessário 
adicionar água em excesso9; 

- as argamassas deverão fazer presa num espaço de tempo aceitável, quer em ambientes secos, 
quer em ambientes húmidos; 

- as argamassas deverão ter retracções baixas e apresentar coeficientes de variação dimensional, 
por acções térmicas, similares aos do suporte; 

- os rebocos deverão ser reversíveis, sempre que se destinem a ser aplicados em edifícios que 
constituam património histórico ou cultural; 

- a durabilidade deverá ser tão elevada quanto possível (dentro do pressuposto que os rebocos 
são materiais de desgaste e que a sua função principal é a protecção das paredes).  

O recurso sistemático a aplicações de argamassas nas quais os ligantes cimento ou cal hidráulica 

têm quase exclusividade (que tem vindo a ser apontado como incorrecto, pelo menos, durante os 

últimos 20 anos), acarreta inconvenientes quando estas argamassas são aplicadas em alvenarias ou 

sobre paramentos recentes em geral, sendo muito mais flagrante a incompatibilidade dessa 

actuação quando esses tipos de argamassas são aplicados em construções antigas. 

As argamassas com base em ligantes hidráulicos apresentam como características [288]: 

- módulos de elasticidade muito elevados, o que dá origem a uma baixa capacidade para 
acompanhar os movimentos do suporte (e à transmissão para estes de todos os esforços a 
que os rebocos sejam sujeitos); 

- variações dimensionais por acção térmica muito maiores que as das argamassas tradicionais e 
de vários tipos de suportes (o que provoca que as tensões geradas por essas variações 
dimensionais venham a ser essencialmente absorvidas por esses suportes); 

- libertação de grandes quantidades de sais solúveis, que poderão contribuir para a deterioração 
acelerada do suporte que se pretende proteger; 

                                                 

9 Proporcionalmente ao aumento da água da amassadura vai também aumentar a retracção da argamassa e, consequentemente, a 
sua fissuração. 
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- baixa porosidade das argamassas que, aliada à sua reduzida permeabilidade ao vapor de água, 
dificultam a evaporação da água existente na parede, dando origem a anomalias que se 
traduzem geralmente na cristalização de sais na interface entre materiais e subsequente 
dessolidarização dos rebocos em relação aos suportes; 

- baixa resistência à acção de sais do tipo dos sulfatos, por desenvolvimento de produtos 
expansivos a partir dos compostos hidráulicos; 

- irreversibilidade das soluções que utilizam argamassas deste tipo (não são geralmente 
susceptíveis de serem removidas sem causarem danos aos materiais originais); 

- alteração das texturas originais das superfícies (criando novos efeitos visuais), quando estas 
argamassas são aplicadas em revestimento de paredes. 

Estes tipos de “reparações” têm uma durabilidade aparente muito reduzida e, ao fim de um certo 

espaço de tempo (essencialmente dependente das condições do suporte), resultam numa perda 

do revestimento “novo” efectuado, geralmente acompanhada de graves prejuízos no suporte 

sobre o qual foi aplicado (e que se pretendia proteger). 

Muitas vezes recorre-se a argamassas bastardas de cimento e cal aérea, na tentativa de mobilizar 

as melhores características dos dois tipos de ligantes utilizados, mas estudos efectuados apontam 

que também alguns dos inconvenientes inerentes aos dois ligantes são mobilizados [226, 616, 

667, 669]. 

Os tipos de argamassas que mais frequentemente se identificam como tendo sido aplicados, 

noutras épocas, em construções antigas são à base de cal aérea e areia, sendo a cal o único ligante 

ou recorrendo a eventuais adições de pó de tijolo ou outros componentes que actuavam como 

pozolanas (quando a cal como único ligante não conseguia cumprir alguns dos requisitos a exigir 

ao revestimento, nomeadamente os relativos à hidraulicidade). 

No entanto, no caso de argamassas para substituição em edifícios antigos, a réplica exacta da 

formulação original (mesmo que fosse possível determiná-la e executá-la), não seria apropriada, 

uma vez que geralmente a base já não apresenta as características originais devido à sua idade e 

acções do envelhecimento natural e à maior ou menor deterioração a que foi sujeita. 

Vários autores têm investigado e procurado estabeler a gama de características a exigir às 

argamassas para aplicação em edifícios antigos [Knofel e Huesmann e a WTA (German Society 

on Building Maintenance and Renovation) referidos em 196, 543, 676].  

Veiga e Carvalho [676] definem, de uma forma genérica, as características recomendadas para as 

argamassas, em função dos elementos pré-existentes com que elas vão interagir e estabelecem os 
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requisitos mínimos de argamassas de revestimento para edifícios antigos, parâmetros que são 

apresentados, respectivamente, nos quadros 1.1 e 1.2. 

Quadro 1.1 - Relação entre as características recomendadas para as argamassas e as características dos 
elementos preexistentes [676] 

Características 
mecânicas aos 90 dias 

(MPa) 
Comportamento à água 

Comportamento
Térmico 

Argamassa Resist. 
tracção 

Rt 

Resist. 
compr. 

Rc 

Módulo 
elast.din. 

E 

Aderência 
ao 

suporte 
Ra 

(MPa) 

Forças 
desenvolvidas 
por retracção 
restringida 
Frmax (N) 

Permeab. 
vapor de 

água 
(ng/m.s.Pa)

Coef. 
capilaridade 
(kg/m2.h1/2) 

Porosidade 
e 

porometria 

Características 
térmicas 

Reboco 
exterior 
Reboco 
interior 

Refechamento 
de juntas 

Características mecânicas 
semelhantes às das 

argamassas originais e 
inferiores às do suporte 

Ra < Rt 
do suporte 

(rotura 
nunca 
coesiva 

pelo 
suporte) 

Frmax < Rt do 
suporte 

Capilaridade e permeab. 
ao vapor de água 
semelhantes às 

argamassas originais e 
superiores ao suporte 

Semelhantes 
às 

argamassas 
originais e 
com maior 

percentagem 
de poros 

grandes que 
o suporte 

Coeficiente de 
dilatação e 

condutibilidade 
térmicas 

semelhantes às 
argamassas 

originais e às do 
suporte 

 
Quadro 1.2 - Requisitos mínimos de argamassas de revestimento para edifícios antigos [676] 

Comportamento à água (2) Características 
mecânicas aos 90 

dias (Mpa) 

Comport. as forças 
desenvolvidas por retracção 
restringida aos 28 dias (1) Ensaios clássicos 

Ensaio com 
humidímetro PalmaArgamassa 

Rt Rc E 

Aderência 
90 dias 
(MPa) Frmax 

(N) 
G 

(N.mm) CSAF CREF 
(mm) Sd(m) C 

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

(mv.h)

Reboco 
Exterior 

0.2 
0.7 

0.4 
2.5 

2000 
5000 

0.1-0.3 ou 
rotura 
coesiva 

pelo reboco

< 70  > 40 > 1.5 > 0.7 < 0.08 8-12 > 0.1 < 
120 

< 
16000

Reboco 
Interior 

0.2 
0.7 

0.4 
2.5 

2000 
5000 

0.1-0.3 ou 
rotura 
coesiva 

pelo reboco

< 70 > 40 > 1.5 > 0.7 < 0.1   < 
120  

Juntas 0.4 
0.8 

0.6 
3.0 

3000 
6000 

0.1-0.5 ou 
rotura 

coesiva pela 
argamassa 

< 70 > 40 > 1.5 > 0.7 < 0.1 8-12 > 0.1 < 
120 

< 
16000

(1) Significado dos parâmetros do ensaio de retracção restringida [670]: Frmax – força máxima devida à retracção restringida; G - 
- energia de rotura por tracção; CSAF – coeficiente de segurança à abertura da primeira fenda: CSAF = Rt/Frmax; CREF - 
- coeficiente de resistência à evolução da fendilhação: CREF = G/Frmax 

(2) Significado dos parâmetros do ensaio de comportamento à água [263]: Sd – espessura da camada de ar de difusão equivalente 
(valor relacionado com a permeância); M – atraso na molhagem, em horas, definido como o período de tempo decorrente 
desde o momento da aplicação da água sobre o provete até a água atingir as sondas, considerando-se que tal acontece quando 
se verifica uma quebra de tensão eléctrica de 5%; S – período de humedecimento, em horas, definido como o período de 
tempo durante o qual o suporte permanece humedecido, considerando-se que tal acontece enquanto a tensão eléctrica se 
mantém abaixo de 95% do seu valor inicial; H – intensidade de molhagem, em mv x h, definida como a quantidade de 
molhagem sofrida durante o ensaio, ou seja, a área situada entre a linha que define a variação da tensão eléctrica com o tempo 
e a linha correspondente ao valor da tensão no estado considerado seco, ou seja, de 95% do valor inicial. 

 

Considera-se que o estabelecimento de requisitos constitui uma ferramenta muito útil para a 

avaliação de argamassas, e especificamente para aplicação em edifícios antigos, que deve ir sendo 

constantemente complementada e reavaliada à medida que se vão realizando mais estudos, 

aplicações experimentais e avaliações in situ. O estabelecimento de requisitos ainda é objecto de 

debates profundos a nível internacional, designadamente ao nível de comissões RILEM (Reunion 

International des Laboratoires d´Essais et de Recherche sur les Materiaux et les Constructions). 
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- Intervenção em edifícios antigos ao nível das argamassas 

Pelo que tem vindo a ser apresentado, a intervenção em edifícios antigos é uma operação delicada 

sob muitos aspectos. Muitas vezes, a conservação de edifícios históricos acaba por incrementar a 

degradação das paredes de alvenaria após um período inicial de aparente melhoria. Pode fazer-se 

uma analogia com as ciências médicas: muitas vezes um diagnóstico imperfeito e o tratamento 

médico consequente pioram a saúde do paciente, devido às causas da doença não serem 

eliminadas pela terapia aplicada mas, por vezes, também por o tratamento interferir 

negativamente com o estado geral do paciente [133]. 

A primeira opção relativa à intervenção num edifício antigo deve ser sempre a conservação, 

opção mais correcta do ponto de vista ético e relativo à teoria da conservação, mas também 

económico (desde que o levantamento do edifício tenha sido exaustivo e se conheçam bem os 

materiais e as técnicas a utilizar) e que, se bem fundamentada e executada, assegura a maior 

durabilidade [676]. 

Quando os rebocos antigos se apresentam superficial e localmente degradados, mas de um modo 

geral ainda eficientes, é preferível mantê-los, efectuando as reparações pontuais necessárias para 

recuperá-los onde necessário e conferir-lhes aspecto estético aceitável. Quando existem 

revestimentos com valor patrimonial elevado (devido à existência de pinturas murais, ornamentos 

ou decorações por técnicas antigas), os revestimentos devem ser conservados, mesmo que se 

tenha de recorrer a técnicas de consolidação específicas [3]. Nos casos limites em que a 

degradação dos rebocos não permite a sua manutenção integral, é necessário substituí-los, parcial 

ou totalmente.  

Para uma correcta intervenção, há necessidade de identificação e diagnóstico das causas de 

degradação, de modo a garantir-se que se possa atingir uma conservação durável.  

A conservação e reparação de argamassas e rebocos requer a necessária compreensão dos 

materiais a serem conservados e reparados e das formas de degradação a que têm vindo a estar 

sujeitos, juntamente com um eficiente conhecimento dos materiais actualmente acessíveis, de 

modo a prepararem-se correctas especificações para o trabalho a executar. 

A análise sistemática dos materiais antigos revela uma importante fonte de conhecimentos no que 

se refere à morfologia, à estrutura interna, à composição e às causas e extensão da deterioração 

dos materiais. A questão principal é como interpretar esta informação, com vista à produção e 

desenvolvimento de materiais para conservação que consigam responder aos requisitos 

indispensáveis em trabalhos de conservação a serem desenvolvidos actualmente [499]. 
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A boa prática da conservação dita a máxima compatibilidade e mínima intervenção, de modo que 

novos materiais possam coexistir com antigos. Há que ter em conta que os materiais actualmente 

em uso nem sempre são os mesmos que foram usados pelos operários cujo trabalho tem de ser 

conservado e reparado (mesmo que sejam designados pelo mesmo nome), e esses materiais nem 

sempre são preparados e aplicados da mesma forma, uma vez que as técnicas (que por vezes se 

têm vindo a perder mas que, em alguns casos, ainda se podem reaprender pela experiência de 

campo) são tão importantes como as composições, e ainda que as exigências de uma argamassa 

de substituição podem ser significativamente diferentes das que assistiam a argamassa original 

(devido, por exemplo, ao envelhecimento do edifício, a diferentes utilizações dos espaços e 

elementos que lhes correspondiam, ou a alterações ambientais da envolvente). 

Daí que tentar reproduzir a composição de uma argamassa antiga, com base apenas na sua 

caracterização analítica, poderia conduzir a argamassas de características completamente 

diferentes das pretendidas, possivelmente incapazes de cumprir as funções que lhes seriam 

requeridas. 

Considera-se, assim, mais eficiente adoptar uma argamassa de composição com base na antiga, 

com o mesmo tipo de ligantes e outros componentes, agregados de natureza e forma semelhantes 

aos identificados pela abordagem analítica, considerando a possibilidade ou necessidade de usar 

substitutos que conduzam a características aproximadas, garantindo e avaliando a obtenção da 

adequabilidade e de durabilidade máxima possível (nunca esquecendo o papel de camada de 

sacrifício que deve ser desempenhado pelos revestimentos, protegendo o substrato), de forma a 

manter a compatibilidade com esse mesmo suporte com o qual está em contacto, dos pontos de 

vista mecânico, químico, físico e estético.  

Esta metodologia implica um investimento no desenvolvimento de técnicas analíticas para a 

caracterização de argamassas antigas, na identificação das exigências a cumprir pelos 

revestimentos e nas características a cumprir pelas argamassas, para satisfazer essas exigências.  

Trata-se de um processo interactivo que pode ser definido pelas seguintes fases [675]: 

a) Determinação da composição aproximada e das características físicas e mecânicas das 
argamassas existentes e dos respectivos suportes. 

b) Preparação de argamassas de constituição e aspecto semelhantes ao existente. 

c) Execução de ensaios para verificação da semelhança das características e cumprimento 
dos principais requisitos. 

d) Correcção das formulações testadas. 
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e) Repetição dos pontos b) a d) até se obter uma razoável semelhança das características 
fundamentais e se poder esperar um comportamento adequado. 

f) Execução de aplicações experimentais in situ, devidamente acompanhadas por 
especificações de aplicação.  

g) Avaliação do comportamento apresentado e, se necessário, realização de novas 
correcções na formulação testada e/ou nas especificações de aplicação. 

h) Aplicação do revestimento de substituição, de acordo com a formulação e especificações 
de execução e de aplicação definidas. 

No entanto, embora seja desejável percorrer todas as fases descritas a fim de diminuir a 

possibilidade de ocorrência de riscos em obra, por vezes não se torna viável passar por tantas 

etapas. Deve mesmo assim ser cumprido um programa de avaliação mínimo, que passe pela 

preparação de argamassa com composição semelhante a outra previamente avaliada com sucesso 

em edifício com características semelhantes à do estudo em questão - dos quais se conheçam os 

resultados da etapa (c) -, realização de aplicações in situ e eventual correcção da formulação ou de 

especificações de aplicação – (f) e (g) - e finalmente proceder à aplicação do revestimento de 

substituição, de acordo com a formulação e especificações de aplicação definidas – (h). 

Por vezes, e tendo em conta as vantagens e os inconvenientes relativos a deficiente mão-de- 

-obra, prazos e custos, poderá ser possível a utilização de argamassas pré-doseadas, com 

características bem conhecidas por ensaios realizados por laboratório idóneo. Neste caso, 

considera-se que deve ser seguido o programa de avaliação mínimo definido no caso anterior, em 

que, conhecidas as características da argamassa em si mesma, se procede a uma avaliação da 

aplicação experimental realizada in situ para comprovar o bom comportamento da argamassa, 

antes de se proceder à aplicação propriamente dita.  

Relativamente à necessária compatibilidade com os elementos de suporte, interessa conhecer as 

características dos substratos antigos. Papayianni [499] apresenta algumas características de 

adobe, taipa e tijolos cozidos antigos, observando-se no quadro 1.3 a existência de diferentes 

níveis de resistência à compressão e de absorção entre eles. 

A reparação efectuada não deve alterar o comportamento funcional existente no edifício e, 

particularmente, no elemento em questão. Por exemplo, no caso de reparação de uma alvenaria 

antiga de tijolo cerâmico e argamassas de assentamento com base em cal aérea, é sabido que 

devido à alta porosidade dos constituintes, a alvenaria apresenta boa permeabilidade ao vapor de 

água, estabelecendo-se um equilíbrio entre o sistema e a sua envolvente. Se forem utilizadas 

argamassas de cimento - de baixa porosidade - para o refechamento das juntas, criam-se zonas 
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“impermeáveis” ao vapor de água na superfície da alvenaria, que dificultam a evaporação da água 

e a secagem da parede. O vapor de água é assim induzido a migrar para outras áreas, onde vai 

originar o aparecimento de novas patologias, tais como eflorescências - especialmente 

indesejáveis se existirem elementos decorativos nas superfícies (caso dos frescos). 

Quadro 1.3 - Características de adobe, taipa e tijolos antigos cozidos [499] 

Resist.Compr.  
Periodo/dimensões 

kg/cm2 MPa 
Absorção (%) Superfície Materiais inseridos

Adobe pre-histórico 
40x40x10 cm 4-15 0,4-1,5   Madeira, carvão, 

conchas, pedras 

Taipa 20-30 2-3    

Tijolo Romano 
35x35 ou 30x40  

(x4,5-6,5) 
100-230 10-23 13-18 Rugoso com 

ranhuras e símbolos 

Tijolo Bizantino 
35x35 ou 30x40  

(x3,5-5,0) 
50-180 5-18 8-13 Rugoso com 

ranhuras e símbolos 

Tijolo Otomano 
35x35 ou 30x40  

(x4,0-5,0) 
60-150 6-15 15-27 Muito rugoso 

Cozedura a 800-
900ºC; grãos de 

calcite, partículas de 
madeira, de outros 
tijolos e agregados 

grosseiros 

 

Papayianni [499] considera ainda que têm de ser considerados requisitos específicos relativos à 

durabilidade dos materiais de conservação aplicados em ambientes agressivos e respeitantes ao 

desenvolvimento dos trabalhos de reparação, pelo que recomenda uma metodologia que procure 

tomar em consideração todos os parâmetros envolvidos, e que é apresentada na fig. 1.4.  

 
Fig. 1.4 - Metodologia para o desenvolvimento de argamassas para conservação [499]  
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A inspecção e diagnóstico do edifício, revelando as causas das patologias que nele ocorrem, 

permitirá tomar uma série de medidas preventivas, no sentido de eliminar os mecanismos de 

deterioração. São disso exemplo o rearranjo da envolvente ambiental de um monumento 

(alterando o urbanismo ou afastando linhas de tráfego do edifício), de modo a tornar menos 

agressiva a exposição do edifício. 

Outro exemplo que pode ser citado verifica-se em muitos edifícios antigos onde existem 

elementos construtivos resultantes de alvenaria de tijolo maciço em paredes ou em tectos (como 

é o caso, por exemplo, de arcos ou tectos abobadados). Estes elementos foram concebidos e 

mantiveram-se (durante grande parte da sua vida útil) recobertos por um reboco. Admitindo que 

esses elementos de alvenaria tenham vindo, durante a sua vida, a estar sujeitos à acção dos sais 

solúveis (situação corrente em edifícios antigos), é funcionalmente desadequada quer a remoção 

dos revestimentos, quer a aplicação de hidrófugos de superfície para procurar eliminar os danos 

superficiais ou para consolidar as superfícies [60, 291, 267, 303].  

A remoção dos revestimentos pode levar a que os danos decorrentes da cristalização de sais 

ocorram na própria alvenaria, uma vez que deixa de estar presente a camada de sacrifício que o 

revestimento constituía. Estes danos são geralmente superficiais, constatando-se através de 

problemas de pulverulência dos blocos e das argamassas de assentamento ou posicionamento. A 

aplicação de hidrófugos de superfície pode ainda agravar mais a situação, na medida que pode 

induzir à transformação das eflorescências superficiais (que causariam a pulverulência) em 

criptoflorescências mais profundas, que tendem a causar a fendilhação e a fragmentação dos 

blocos de barro vermelho. 

- Acabamento das superfícies 

Os sistemas de revestimento com base em ligantes minerais são constituídos pelos rebocos 

propriamente ditos mas ainda pelos acabamentos a aplicar sobre eles. 

As tintas correntes actuais, para além de questões estéticas (designadamente brilho, textura e 

homogeneidade), apresentam baixa permeabilidade ao vapor de água, comparativamente aos 

rebocos que deverão ser usados em construções antigas, o que, por acções de cristalização de sais 

enunciadas anteriormente, pode provocar fenómenos de empolamento e destaque dessas 

pinturas. 

Por outro lado, enquanto nas pinturas tradicionais à base de cal (caiação) a solidificação ocorre na 

sequência da cristalização dos constituintes, originando uma camada que actua como 

consolidante do próprio reboco, nas pinturas actuais a solidificação é consequência da simples 

evaporação do solvente. Verifica-se, assim, que uma caiação, para além das funções estéticas 
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desempenhadas, actua como camada protectora que passa a fazer parte integrante do 

revestimento da parede, contribuindo para o seu desempenho global [288]. 

Nas caiações tradicionais eram, em geral, utilizados corantes, orgânicos ou inorgânicos (e de entre 

estes, naturais ou artificiais), alguns dos quais não só conferiam cor mas podiam ter importante 

papel na durabilidade do filme. 

Gonçalves [2, 265] procedeu à caiação de um edifício antigo (cujos paramentos tinham sido 

revestidos com argamassas de cal aérea em pó e mistura de areias) por aplicação de duas a quatro 

demãos de cal em pasta muito fluída (esperando um mínimo de 24 horas entre cada demão, 

adicionada por pequena percentagem de resina acrílica (Primal AC33) com vista a aumentar a 

durabilidade, e com pigmentos minerais. 

Aguiar [3] refere que, embora por toda a Europa a reutilização de caiações tenha vindo a ser 

implementada nos últimos 20 anos, por vezes não se têm obtido resultados satisfatórios. As 

preocupações principais prendem-se com a reduzida durabilidade da caiação (muito dependente 

do modo como é executada), a sua fraca resistência à sujidade e a conversão da cal em gesso, em 

atmosferas muito poluídas e ambientes ácidos (como são os casos de alguns centros históricos de 

cidades grandes com muito tráfego ou de zonas industriais).  

Uma alternativa possível serão as tintas de silicatos, baseadas em silicato de potássio, 

especialmente se utilizados os mesmos tipos de pimentos inorgânicos locais (terras). Existem 

actualmente no mercado tintas de silicatos que apresentam características intermédias entre as 

tintas correntes e as pinturas à base de cal [527, 528, 614]. 
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2 Matérias-primas 

Como matérias-primas constituintes das argamassas para edifícios antigos podem fazer parte os 

ligantes (essencialmente cais aéreas, cais hidráulicas e cimentos), componentes pozolânicos, 

agregados de pequenas dimensões (caso das areias, geralmente de rio - “lavada” - ou de areeiro - 

- “amarela”), ou outros materiais que confiram características específicas, para além de agirem 

como agregados (caso de resíduos de material cerâmico de barro vermelho moído em 

granulometria grosseira). 

2.1 Ligantes 

Segundo Sousa Coutinho [595], os ligantes propriamente ditos podem dividir-se em três 

categorias: hidráulicos, aéreos e orgânicos. 

Os ligantes hidráulicos são constituídos por pós muito finos que, amassados com água, formam 

uma pasta cujo endurecimento se dá apenas pela reacção química entre o pó e a água. Além de 

endurecerem ao ar, podem atingir as suas características mesmo imersos. 

Os ligantes aéreos, pelo contrário, não podem endurecer dentro de água, pois dependem do 

dióxido de carbono da atmosfera para os transformar em carbonatos. 

De entre os ligantes de natureza orgânica podem referir-se os casos dos hidrocarbonetos e das 

resinas sintéticas, actualmente numa fase de franco desenvolvimento. Estes tipos de ligantes não 

vão ser abordados neste trabalho. 

Antes da descoberta e da generalização da utilização do cimento Portland, o ligante 

correntemente utilizado era o que resultava da cozedura dos calcários em fornos artesanais a 

baixa temperatura. Nas rochas, juntamente com o calcário, existe sempre argila, em maior ou 

menor quantidade, porque a precipitação do carbonato de cálcio na água arrasta consigo a argila 

que porventura esteja em suspensão. Quando o carbonato está presente em quantidade superior à 

da argila, obtém-se o calcário margoso; quando está a argila em preponderância, forma-se a marga 

calcária. Os calcários podem ser muito puros ou conterem quantidades variáveis de argila. A 

cozedura do calcário puro dá origem ao óxido de cálcio, que constitui a cal aérea viva; a cozedura 

do calcário margoso origina as cais mais ou menos hidráulicas (conforme o teor de argila); a 

cozedura da marga calcária origina os cimentos naturais.  

Ao longo de séculos, a cal foi o ligante mais utilizado em argamassas para assentamento de 

alvenarias e para a realização de rebocos. Com o desenvolvimento dos ligantes hidráulicos, mais 

resistentes (logo, mais adaptados à realização de elementos estruturais), a cal aérea foi pouco a 
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pouco desaparecendo dos estaleiros de obra. Este desaparecimento ficou a dever-se, por um lado, 

às dificuldades ligadas à sua utilização devido à necessidade de preparação de pastas para extinção 

da cal viva ou, quando utilizada em pó, à sua grande finura e dela resultar uma poeira muito 

cáustica, e pela tendência dos aplicadores privilegiarem a resistência e endurecimento a curto 

prazo, relativamente a outras características dos ligantes [220]. Da substituição da cal pelo 

cimento resultou que, para se manter uma trabalhabilidade aceitável na argamassa, se teve de 

aumentar a quantidade de água de amassadura, uma vez que o cimento não confere às argamassas 

plasticidade semelhante à da cal aérea, de que decorre maior retracção. 

Entre os ligantes propriamente ditos utilizados genericamente em argamassas vão passar-se em 

revista as cais aéreas, as cais hidráulicas e os cimentos, particularizando-se principalmente as 

primeiras10.  

2.1.1 Cais aéreas 

Segundo a NP EN 459-1 [331], as cais aéreas são principalmente constituídas por óxidos ou 

hidróxidos de cálcio que, amassados com água, lentamente endurecem ao ar, reagindo com o 

dióxido de carbono da atmosfera; não endurecem debaixo de água por não terem propriedades 

hidráulicas.  

A cal aérea [595] é o ligante que resulta da decomposição, pela acção da temperatura, de uma 

rocha com percentagem não inferior a 95% de carbonato de cálcio – rocha cálcica CaCO3 -, ou 

carbonato de cálcio e magnésio – rocha dolomítica CaMg(CO3)2 – na sua composição. Do 

processamento da rocha dolomítica (com teor em óxido de magnésio superior a 20%) resulta a 

cal aérea dolomítica ou magnesiana, designada por DL, enquanto a partir da rocha cálcica 

desenvolve-se a cal cálcica, designada por CL. 

De acordo com as suas condições de fornecimento, as cais aéreas são classificadas em cal viva 

(Q) ou cal hidratada (S). No caso particular das cais dolomíticas hidratadas, o grau de hidratação é 

identificado por S1 (semi-hidratada) ou S2 (totalmente hidratada). 

Quanto ao teor de impurezas, as cais aéreas dividem-se em gordas e magras. As cais aéreas gordas 

derivam de calcários quase puros, com teores de carbonato não inferiores a 99%; as cais aéreas 

                                                 

10 Outro exemplo de ligante aéreo é o gesso semi-hidratado (ou gesso de Paris – CaSO4.1/2H2O) que é um ligante que pode 
endurecer ao ar após mistura com água, formando gesso hidratado (CaSO4.2H2O) e ser utilizado em pasta para estuque e 
trabalhos decorativos ou em argamassas para interior. Não é adequado em argamassas para aplicações no exterior devido à sua 
capacidade de ser lavado pela água da chuva. Devido à facilidade da sua produção (cozedura a cerca de 200ºC), foi dos primeiros 
ligantes a ser utilizado – no antigo Egipto foi utilizado em argamassas de assentamento de pirâmides, tal como a de Cheops (2500 
a.C.) [133]. Vários autores têm vindo a identificar a existência de indícios de gesso em paredes de alvenaria de edifícios históricos 
e, mais recentemente (e com resultados muito pouco positivos), na consolidação de paredes. 
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magras derivam de calcários com teores de argila e de outras impurezas compreendidos entre 1 e 

5%. 

2.1.1.1 Calcinação 

Na presença de temperaturas de cerca de 900ºC [666], o carbonato de cálcio da rocha decompõe- 

-se em dióxido de carbono (CO2), que é libertado para o ar, e em óxido de cálcio (CaO), também 

designado por cal viva. De acordo com a NP EN 459-1 [331], as cais vivas são cais aéreas que 

consistem em óxido de cálcio (ou magnésio) produzido por calcinação da rocha calcária (ou 

dolomítica) e que produzem uma reacção exotérmica quando em contacto com a água, podendo 

surgir desde a forma de pedra até pó fino (cal viva micronizada). A aparência da rocha e do 

produto que se obtém após calcinação não são muito diferentes, mas as suas características 

transformam-se por completo. 

CaCO3 + calor → CaO + CO2 

A decomposição verifica-se a cerca de 894ºC, que é a temperatura à qual a pressão do dióxido de 

carbono que sai do calcário (pressão de dissociação do carbonato de cálcio) é superior à pressão 

atmosférica. Na primeira fase do processo, a rocha liberta água e, a partir de determinada 

temperatura, inicia-se a decomposição do carbonato de cálcio. Quando o material é menos puro, 

a temperatura a que se dá a decomposição do carbonato de cálcio pode ser mais baixa. Assim, o 

processo de decomposição da rocha dolomítica é idêntico ao da rocha cálcica mas efectua-se a 

temperatura inferior.  

A cal aérea cálcica é produzida industrialmente em fornos verticais de alvenaria, com 

revestimento refractário e actualmente, em Portugal, ainda se registam alguns pequenos 

produtores artesanais [420].  

A capacidade da cal viva se apagar e posteriormente reagir com o CO2 da atmosfera através da 

carbonatação, depende do tratamento térmico a que foi sujeita no forno e da própria matéria- 

-prima de base [75]. Esta capacidade varia e designa-se por reactividade da cal. Segundo Wingate 

[702], algumas das melhores e mais reactivas cais vivas são obtidas pelas relativamente baixas 

temperaturas atingidas em fornos tradicionais a lenha (comparativamente às necessárias para a 

obtenção de ligantes hidráulicos), pelo que o regime atingido nestes fornos deveria ser 

reproduzido e utilizado para preparar boas cais industriais. 

O produto resultante do forno contém material em vários estados: cal viva reactiva, que é tanto 

melhor quanto mais recentemente tiver sido calcinada e for constituída por fragmentos leves; cal 

viva pouco cozida, constituída por fragmentos mais pesados, nos quais a parte interior continua a 
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ser constituída por carbonato de cálcio (é muitas vezes identificada em argamassas antigas onde 

actua como agregado, interferindo na estrutura porosa); cal viva sobrecozida, que se torna menos 

reactiva e demora mais tempo a extinguir-se (pode ser prejudicial por ocorrer uma hidratação 

tardia, depois da argamassa aplicada). 

2.1.1.2 Hidratação 

A cal viva é um produto muito instável, pelo que precisa de ser hidratada. Esta hidratação é 

designada por extinção da cal viva e pode desenvolver-se por imersão ou aspersão com água. Em 

presença da água, o óxido de cálcio transforma-se em hidróxido de cálcio, por fragmentação.  

CaO + H2O → Ca(OH)2 + calor 

O hidróxido de cálcio resultante é vulgarmente designado por cal apagada, cal extinta ou cal 

hidratada. Os mesmos termos também podem identificar uma cal em pó, um leite ou uma pasta 

de cal (dispersões de partículas de Ca(OH)2 em água). Na extinção da cal processa-se uma 

desagregação com efervescência e produção de calor (que pode conduzir a temperaturas 

superiores a 100ºC), libertação de vapores caústicos e aumento de volume. A cal cálcica começa a 

desagregar-se quase imediatamente após o contacto com a água. A extinção da cal é tanto mais 

difícil quanto mais elevada foi a temperatura à qual a rocha original foi cozida. 

Quando a extinção se faz por aspersão, obtém-se a cal apagada em pó; quando se realiza por 

imersão, obtém-se uma pasta que se pode conservar muito tempo desde que não contacte com o 

ar, o que permite a sua utilização em argamassas. Outra possibilidade de extinção da cal viva 

(muito utilizada tradicionalmente em Portugal, nomeadamente no Alentejo, e também em outros 

países, como é o caso da Escócia) realiza-se através da sua mistura com areia molhada, 

geralmente durante um mínimo de 12 horas, podendo ser utilizada de seguida – a quente – ou 

algum tempo depois, directamente em argamassas (vd. cap.4.2). 

No quadro 2.1, adaptado de Zacharopoulou [704], sintetizam-se as vantagens e inconvenientes 

inerentes aos diferentes métodos de extinção das cais vivas. 

O procedimento de extinção da cal influencia a sua qualidade por alterar o valor médio da 

dimensão das suas partículas e uma extinção prolongada favorece o crescimento dos cristais de 

portlandite hidratados, aumentando a plasticidade da cal em pasta. 

Segundo Wingate [702], quando uma cal viva de boa qualidade é extinta reage energicamente em 

presença de água abundante, borbulhando e gerando grande aumento de temperatura. Para 

hidratar completamente, a cal viva tem de se combinar com uma quantidade de água em excesso, 

de modo a formar uma pasta de cal com consistência cremosa. Quando a actividade de extinção 
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aparentemente cessa (e especialmente se a pasta tiver de ser utilizada a curto prazo), a pasta de cal 

deve ser coada através de um peneiro, para remoção das partículas de maior dimensão (sujeitas a 

deficiente cozedura – sobre ou sub cozidas), que ainda não tiveram tempo de reagir. As partículas 

de cal menos reactivas demoram mais tempo a extinguir-se, pelo que, se não forem retiradas por 

coagem, quando a cal em pasta é utilizada sem ter tido uma extinção prolongada, elas podem 

hidratar já no seio da argamassa aplicada, causando defeitos por “explosões” localizadas de cal 

livre; se a cal em pasta vier a ser utilizada após longo período de extinção, os grânulos de cal 

menos reactiva terão tempo para reagir, passando a ser inócuos e actuando em simultâneo com a 

restante cal. 

À medida que a pasta de cal é deixada em repouso, vai separar-se numa solução translúcida (água 

de cal) que fica sobre uma massa de cal em pasta espessa. A cal em pasta continua a sua 

maturação (a “engordar”), à medida que absorve fisicamente mais água, e deve permanecer 

sempre coberta por uma película de água para não contactar com o CO2 do ar e não carbonatar. 

A água de cal é uma solução saturada de cal, que pode ser utilizada em argamassas, consolidação 

de materiais calcários ou pinturas [128, 299]. 

Quadro 2.1 - Vantagens e desvantagens dos métodos de extinção da cal viva [704] 
Método de 
extinção 

Vantagens Desvantagens 

Seca 

Facilidade de transporte, armazenagem e 
utilização 

Facilita processos industriais 
Mais adequada para cais hidráulicas 

Não optimiza plasticidade 
Necessidade de controlo para garantir hidratação 

completa 

Pasta 

Garante hidratação completa 
Reduz a dimensão das partículas (maior 

reactividade) 
Aumenta plasticidade e reduz quantidade de 

água 

Inadequada para cais hidráulicas 
Processo perigoso (calor e causticidade) 

Necessidade de período prolongado 

Com areia 
molhada 

Envolvimento total dos agregados pela pasta
Menos água para obter plasticidade 

Menor retracção e maior durabilidade das 
argamassas 

Traço mais forte em ligante 

Requer tempo, espaço e boa execução in situ 
Geralmente reservado para trabalhos de conservação 

importantes 

 

2.1.1.3 Carbonatação 

A cal hidratada (hidróxido de cálcio ou portlandite – no caso da cal hidratada corrente), por 

recarbonatação com o dióxido de carbono da atmosfera, reconstitui a composição química da 

pedra de que é proveniente, transformando-se de novo em carbonato de cálcio.  

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O + calor 

Durante a secagem da pasta de cal pura constata-se a ocorrência de uma contracção com 

fissuração, pelo que é necessário usar areia (ou pó de pedra, quando para aplicação em camadas 
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delgadas) nas argamassas, material que diminui a retracção do produto, dividindo-o numa enorme 

quantidade de pequenas fracções localizadas que arejam a argamassa, permitindo a sua 

carbonatação, ao mesmo tempo que se dá a secagem. Como o endurecimento se dá com 

libertação de água, nas argamassas deve ser introduzida a menor quantidade de água possível. 

Segundo Van Balen [658], o processo de carbonatação pode ser dividido num processo de 

difusão de dióxido de carbono, seguido por uma reacção química em que se formam cristais de 

carbonato de cálcio. A deposição de cristais de carbonato de cálcio durante a carbonatação altera 

a estrutura porosa da argamassa e influencia as suas propriedades higroscópicas. A lenta 

carbonatação da cal tem implicações nas propriedades mecânicas da argamassa de cal e das 

alvenarias com ela executadas, ao longo do tempo. A velocidade da carbonatação é influenciada 

pela presença de humidade na argamassa. 

A difusão do dióxido de carbono na água é muito mais lenta que no ar, pelo que a carbonatação é 

retardada quando o material está saturado de água. 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. 

A evolução da carbonatação depende da quantidade de cal que tem de reagir com o dióxido de 

carbono que se difunde através do material. É necessária uma quantidade mínima de água na qual 

o dióxido de carbono tem de se dissolver. A solubilidade do dióxido de carbono na água reduz-se 

para ¼ quando a temperatura aumenta de 15ºC para 60ºC, sendo cerca de 20ºC a temperatura 

que optimiza a carbonatação. A pressão constante, a concentração de CO2 por unidade de 

volume diminui quando a temperatura aumenta. A presença de vapor de CO2 quente facilita a 

evaporação de água livre nos capilares ou poros da argamassa; juntamente com o calor da 

reacção, este efeito pode retardar a carbonatação, reduzindo o teor de humidade a ponto que esta 

não consiga agir como veículo para a reacção. 

Segundo Moorehead [450], no processo de carbonatação, a formação de carbonato de cálcio 

(CaCO3) ocorre associado a aumento de cerca de 35% da massa da cal hidratada e aumento de 

volume dos sólidos de cerca de 12%. A carbonatação dá-se com diminuição do volume dos 

poros (a uma porosidade de 42% antes da carbonatação corresponderão 37% após a 

carbonatação). O aumento de volume ocorre, assim, no interior dos poros, pelo que a 

microestrutura se vai alterando - os poros mais largos são preenchidos com carbonato de cálcio 

microcristalino ou amorfo que se expande, sem alteração detectável no volume da argamassa, 

mas o produto torna-se menos permeável, nomeadamente ao dióxido de carbono, à medida que a 

reacção prossegue.  
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O calor produzido é suficiente para evaporar a água produzida pela reacção e a água livre ou 

capilar existente. A reacção pode terminar prematuramente, antes de toda a cal hidratada se ter 

carbonatado, pois a água é necessária como veículo de transporte do CO2. 

Para que a velocidade da carbonatação seja optimizada, cerca de 50% do volume dos poros 

devem estar cheios de água - os capilares mais finos ficam cheios de água e os mais largos 

permanecem disponíveis para a difusão do CO2 para o interior e para a dissipação do vapor de 

água. 

Por outro lado, quanto mais espessa for a camada de argamassa, mais longe o CO2 tem de viajar 

para entrar em contacto com o Ca(OH)2 que ainda não carbonatou, uma vez que a carbonatação 

prossegue de fora para dentro. 

Finalmente, argamassas com altos teores de cal hidratada carbonatam mais lentamente por existir 

mais hidróxido de cálcio disponível num mesmo volume e levar mais tempo a que se transforme 

em carbonato. 

A velocidade de carbonatação é, assim, afectada pelo teor em água e em cal hidratada da 

argamassa, permeabilidade ao vapor, temperatura, concentração em CO2, espessura de argamassa 

e humidade relativa ambiente.  

No entanto, em condições reais é por vezes muito difícil conseguir atingir as situações ideais 

antes descritas, uma vez que a conversão do hidróxido de cálcio em carbonato de cálcio decorre 

muito devagar [208]. Por vezes essa conversão é mesmo incompleta, pelo que, durante um 

período após a construção (por vezes durante séculos), quantidades significativas de hidróxido de 

cálcio permanecem quimicamente livres em vários elementos da construção. 

2.1.1.4 Formação de bicarbonatos 

Em presença intensa e constante da água [420] o carbonato de cálcio transforma-se em 

bicarbonato de cálcio11, que é solúvel na água. Em situações em que as argamassas estejam 

praticamente imersas em água ou em que se verifiquem ciclos de molhagem muito superiores aos 

de secagem, pode ocorrer uma lavagem do ligante das argamassas. Quando a argamassa torna a 

ficar seca, o hidróxido de cálcio volta a absorver o dióxido de carbono do ar e volta a 

carbonatar12. 

2CaCO3 + 2H2O → Ca(HCO3) 2 + Ca(OH) 2 

                                                 

11 Também designado por hidrogenocarbonato de cálcio. 
12 As argamassas de cal aérea, por dissolução do ligante, seu transporte pela água e sua precipitação em pequenas fissuras de 
retracção, podem contribuir para a colmatação e selagem destas fissuras. 
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A formação do bicarbonato de cálcio verifica-se porque o carbonato de cálcio resultante da 

carbonatação, embora quimicamente semelhante ao material de partida – rocha calcária -, tem 

propriedades substancialmente diferentes da rocha original, devido à diferente organização 

mineralógica dos seus cristais.  

2.1.1.5 Cal magnesiana ou dolomítica 

O magnésio forma compostos semelhantes aos do cálcio. Embora sejam raros depósitos de 

magnésio puro, são comuns depósitos de dolomite – carbonato de cálcio e de magnésio. Nas 

rochas dolomíticas (calcários menos “puros”), o carbonato de magnésio (que existe em 

simultâneo com o carbonato de cálcio) converte-se em óxido de magnésio (MgO, equivalente ao 

CaO que ocorre isolado na rocha cálcica) a uma temperatura mais baixa que a necessária para a 

conversão do carbonato de cálcio em óxido de cálcio; a magnésia tende a ser sobreaquecida, o 

que pode implicar problemas de hidratação tardia. Tendo especial atenção a uma extinção 

prolongada desta cal, os resultados podem vir a ser bastante bons [702]. 

O processo de decomposição por calcinação da rocha dolomítica é idêntico ao da rocha cálcica 

mas desenvolve-se a temperatura inferior (400 a 480ºC) [420].  

CaMg(CO3)2 + calor → CaO + MgO + 2CO2 

Em presença da água, os óxidos de cálcio e de magnésio transformam-se em hidróxidos de cálcio 

e de magnésio, respectivamente, por fragmentação dos correspondentes óxidos. A cal dolomítica 

(ou “cal preta”13) hidrata de uma forma mais lenta que a cal cálcica (ou “cal branca”).  

CaO + MgO + H2O → Ca(OH)2 + Mg(OH) 2+ calor 

A cal dolomítica hidratada (hidróxidos de cálcio e de magnésio), por recarbonatação com o 

dióxido de carbono da atmosfera, assume a composição química da rocha de que é proveniente, 

transformando-se de novo em carbonatos de cálcio e de magnésio. A reconstituição do 

carbonato de cálcio é mais rápida que a reconstituição do carbonato de magnésio. 

Mg(OH)2 + CO2 → MgCO3 + H2O + calor ; Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O + calor 

No caso da cal dolomítica, em presença intensa e constante da água, para além do carbonato de 

cálcio se transformar em bicarbonato de cálcio, também o carbonato de magnésio se transforma 

em bicarbonato de magnésio. 

                                                 

13 A cal dolomítica é produzida por poucos e pequenos produtores artesanais [420]. 
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2MgCO3 + 2H2O → Mg(HCO3) 2 + Mg(OH) 2  ; 2CaCO3 + 2H2O → Ca(HCO3) 2 + Ca(OH) 2 

A formação dos bicarbonatos de cálcio e de magnésio ocorre porque os carbonatos de magnésio 

e de cálcio resultantes da carbonatação, apresentam propriedades diferentes das que registavam 

na rocha original. 

Segundo Rodriguez-Navarro et al [535], cais em pasta de alto teor em cálcio são preferidas às cais 

dolomíticas devido, nestas últimas, à tardia hidratação do óxido de magnésio (MgO) e ainda por o 

ataque por SO2, presente na poluição atmosférica, poder resultar na formação de sulfatos de 

magnésio altamente solúveis e destrutivos. 

2.1.1.6 Cais em pasta de extinção longa 

Durante séculos, o envelhecimento da cal em pasta, mantida sob uma camada de água, foi 

reconhecido como forma de melhorar a qualidade da cal aérea hidratada como ligante para 

argamassas. Alguns autores consideram que, no mínimo, a cal em pasta deve maturar durante um 

mês mas preferivelmente durante alguns anos [535, 702]. Sbordona-Mora [560] considera que a 

extinção deve durar pelo menos seis meses mas chama a atenção para o facto de, na antiguidade, 

os Romanos exigirem um período de três anos.  

Segundo Boynton [75], a cal em pasta de extinção longa (quando comparada com cal hidratada 

em pó ou cal em pasta de extinção recente) apresenta plasticidade, trabalhabilidade e capacidade 

de retenção de água muito superior, adequada para a preparação de argamassas duráveis e de alta 

qualidade. Quanto mais tempo a cal em pasta permanecer coberta de água (extinção prolongada) 

melhores características vai adquirindo. Esta situação deve-se a haver mais tempo para a cal 

menos reactiva se extinguir, mas também porque as partículas de cal continuam a reter, na sua 

estrutura interna, a água que vai sendo absorvida. Deste modo, os cristais de portlandite 

formados vão-se multiplicando e diminuindo de dimensão e a superfície específica da cal em 

pasta vai aumentando. Quando se procede à mistura da cal em pasta com a areia, a plasticidade 

das argamassas resultantes é muito elevada porque a cal interliga-se melhor aos grãos da areia, 

para além de apresentar uma maior capacidade de retenção de água, o que aumenta a aderência ao 

suporte, por resistir melhor à sucção deste.  

Análises por XRD e por SEM realizadas por Rodriguez-Navarro et al [535] sobre cais em pasta 

de diversas idades mostraram que o envelhecimento da pasta de cal induz a já referida redução de 

dimensões dos cristais de portlandite, com a criação de cristais de menores dimensões (que 

designaram por cristais de platelite). O reduzido tamanho dos cristais e a elevada superfície 

específica do material resultante contribuem também para que a carbonatação se complete 

rapidamente. Os mesmos autores observaram que os pequenos cristais de platelite se 
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desenvolvem às custas dos cristais maiores, e que podem absorver uma boa quantidade de água, 

remetendo a esse facto o incremento das características de trabalhabilidade, plasticidade e 

retenção de água que atribuem às argamassas com cal em pasta de extinção longa. 

2.1.1.7 Cal hidratada em pó 

A cal aérea hidratada em pó é constituída por hidróxido de cálcio e resulta da extinção controlada 

da cal viva (em termos de quantidade de água) pelo que, quando posteriormente a cal em pó é 

misturada com água, já não ocorre mais nenhuma reacção exotérmica. 

Na produção desta cal hidratada utiliza-se menos água para a extinção da cal viva – só a suficiente 

para completar a extinção, com uma pequena reserva que se evapora pelo calor da reacção de 

extinção. Resulta um produto em pó que inclui as partículas de cal sobre e sub cozidas. O 

processo não produz partículas de muito pequena dimensão, quando comparada com a dimensão 

das partículas resultantes de cais em pasta de extinção prolongada, pelo que se obtêm menores 

plasticidades e, se houver deficiente controlo de extinção, as partículas menos reactivas podem 

acabar por reagir já depois de aplicadas, com os problemas inerentes. Quando preparada com 

cuidado, podem obter-se resultados aceitáveis e a utilização deste tipo de cal em pó, embora com 

os problemas associados à manipulação de um pó muito fino, permite obviar às questões relativas 

à idade de extinção de cais em pasta.  

Segundo Wingate [702] as características das argamassas (e, em particular, a plasticidade) 

aumentam bastante se for preparada uma pasta de cal em pó com água e esta só for aplicada ao 

fim de algum tempo. 

Documentação do English Heritage [217] indica que, sempre que possível, se deve utilizar cal em 

pasta na execução de trabalhos de conservação em edifícios antigos mas que, quando tal não é 

possível, deve usar-se cal em pó colocada pelo menos 48 horas antes em água limpa para a 

formação de uma pasta.  

2.1.1.8 Processamento e armazenamento da cal aérea  

Margalha [420] considera que a utilização da cal que chega à obra em pedra parece ser, à partida, a 

melhor forma da cal manter todas as suas características mas tem o inconveniente da sua extinção 

exigir uma preparação mais demorada (para que a hidratação seja completa e até poder ser 

utilizada). Por outro lado, pastas de cal com idades de extinção diferentes podem conduzir a 

argamassas com características distintas, devido às diferenças relativas aos cristais de portlandite. 

Uma cal mal hidratada, com grãos de óxido de cálcio que podem eclodir na argamassa, pode 

provocar expansões na camada endurecida da argamassa, originando a sua desagregação. No 
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entanto, a utilização de uma cal em pó extinta mal acondicionada pode traduzir-se na aplicação de 

uma cal já carbonatada que, na argamassa, já não funcione como ligante mas como agregado. É 

assim muito importante impedir a carbonatação das cais aéreas apagadas.  

Dheilly et al [205] realizaram um estudo com vista a determinar a influência da humidade relativa, 

da temperatura e da concentração em dióxido de carbono (CO2) na carbonatação do hidróxido 

de cálcio [Ca(OH)2]. Verificaram que a difusão de CO2 através do carbonato de cálcio prevalece 

relativamente ao mecanismo da dissolução de Ca(OH)2 e cristalização de CaCO3. A baixa 

porosidade do CaCO3 entretanto formado retarda a progressão das moléculas de CO2 até ao 

centro das partículas de hidróxido, dificultando a completa transformação do Ca(OH)2 em 

CaCO3, o que explica a dificuldade em se atingir um nível de 100% de CaCO3. Numa atmosfera 

com baixo nível de CO2, alta humidade relativa e temperatura de 10ºC, verificou-se que a 

percentagem de carbonatação atinge 93% ao fim de 10 dias. Deste estudo resulta a recomendação 

que a cal hidratada deve ser empacotada convenientemente e armazenada em ambiente seco (HR 

< 20%) e, se possível, a temperatura superior a 20-30ºC, de modo a evitar-se a sua carbonatação.   

2.1.1.9 Caracterização de diferentes cais aéreas referidas na bibliografia 

As cais aéreas de cada classe definida na norma NP EN 459-2 [332] devem cumprir os requisitos 

químicos definidos no quadro respectivo, sendo identificadas pelo tipo de rocha de origem 

(cálcica CL, ou dolomítica DL) e pelo seu teor em (CaO+MgO). 

Recolheram-se na bibliografia as caracterizações química e mineralógica de diferentes cais aéreas, 

utilizadas por diversos investigadores, que se apresentam a título indicativo nos quadros 2.2 e 2.3, 

respectivamente. 

Quadro 2.2 - Composição química de diferentes cais aéreas 

 
Cal hidratada 

CL 
C.hidr.DL Cal viva CL Cal viva DL

% 
Cal pó 
[288] 

Cal 
pasta 
[288] 

Butoque 
[420] 

Alcanede 
1 [420] 

Alcanede 
2 [420] 

Montes 
Claros 
[420] 

Moura 
[420] 

Trigaches 
[420] 

Butoque 
[420] 

SiO2 0.5 0.2 0.8 0.2 0.2 0.3 0.6 0.3 0.8 
Al2O3 0.04 0.09 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.1 
Fe2O3 0.13 0.04 0.2 0.03 0.03 0.04 0.06 0.03 0.2 
CaO 65.3 70.8 87.4 95.4 97.0 95.8 96.9 95.1 87.4 
MgO 0.0 0.0 7.3      7.3 
SO3 0.6 0.01 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Cal livre 59.5 83.6        
Perda ao 

fogo 
31.9 27.2 2.9 4.1 2.4 3.5 2.1 4.2 2.9 

Resíd.Ins. 0.17 0.11        

Periclase ou óxido de magnésio – MgO; hematite ou trióxido de ferro – Fe2O3 
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Quadro 2.3 - Caracterização mineralógica de diferentes cais aéreas 

Cal em pasta Cal viva 
 Fases 

minerais 
 (%) 

Dolomítica 
[44] 

Cálcica  
[44] 

Alcanede 
1 [420] 

Alcanede 
2 [420] 

Montes 
Claros 
[420] 

Moura 
[420] 

Trigaches 
[420] 

Butoque 
[420] 

CaCO3 7.4 78.9 0.8 1.1 2.8 2.0 4.0 3.9 
Ca(OH) 2 40.1 8.0 15.0 7.9 9.0 4.9 10.0 4.8 
Mg(OH)2 36.6 0.3       

CaO   83.0 90.0 87.0 92.0 85.0 81.0 

Outros   1.0 
quartzo 1.0 1.0 quartzo 1.0 

hematite 1.0 10.0 periclase + 
vtg. hematite 

 

2.1.2 Ligantes hidráulicos 

Segundo vários autores, Vicat foi o primeiro a provar que as propriedades hidráulicas que 

resultam da queima de calcários com argilas eram devidas aos novos compostos que se 

formavam. Neste processo, a cal viva, sílica, alumina e óxidos de ferro produzidos durante a 

decomposição dos materiais originais reagem para produzir compostos hidráulicos. O grau da 

reacção vai variar, produzindo mais ou menos compostos hidráulicos, dependendo da quantidade 

de argila presente, da temperatura de cozedura e do tempo de permanência à temperatura de 

cozedura. 

A principal diferença na produção de cal hidráulica natural e de cimento, para além do teor em 

componente argiloso da matéria-prima, é a temperatura de cozedura. A cal hidráulica natural é 

produzida por cozedura de calcários que contêm uma determinada quantidade de impurezas 

argilosas, abaixo da temperatura de sinterização. Quando os calcários com sílica e argila são 

cozidos, a argila decompõe-se a temperaturas entre 400ºC e 600ºC e combina-se entre 950 e 

1250ºC com a cal, formando silicatos e aluminatos. Esta é a temperatura máxima de cozedura de 

cais hidráulicas naturais, uma vez que a sinterização ocorre a temperaturas superiores. O cimento 

é produzido a partir de misturas de calcários e argilas (margas), cozidas a temperaturas que 

ultrapassam os 1400ºC (às quais ocorre a sinterização e a formação do clinquer).  

O silicato bicálcico (C2S)14,15 é a fase hidráulica proeminente na cal hidráulica natural, com 

existência de algum silicato tricálcico (C3S)16 devido à existência de teor em cal livre, enquanto 

nos cimentos este C3S é a fase principal. O alumino silicato bicálcico (C2AS)17 que se forma a 

temperaturas inferiores a 1200ºC, ainda pode ser observado em cais hidráulicas naturais mas não 

nos cimentos. Nas cais hidráulicas naturais, existe uma certa quantidade de cal livre, na forma de 

                                                 

14 Na química dos cimentos pode utilizar-se a seguinte simbologia: C = CaO; A = Al2O3, H = H2O; S = SiO2; F = Fe2O3. 
15 Também designado por belite (ou larnite) – 2CaO.SiO2  
16 Também designado por alite – 3CaO.SiO2 
17 Também designado por gehlenite – 2CaO.Al2O3.SiO2 
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óxido de cálcio (CaO), que se converte em hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] por extinção com água. 

Nos cimentos o óxido de cálcio combina-se em silicatos de cálcio (principalmente C3S) e 

aluminatos de cálcio durante a sinterização [102].  

2.1.2.1 Cais hidráulicas 

Segundo Coutinho [595], Collet-Descotils, professor da École des Mines de Paris,  ao analisar 

calcários para a fabricação de cal hidráulica, em 1813, observou que quando estes eram atacados 

pelos ácidos deixavam um resíduo de sílica insolúvel, ao passo que a cal hidráulica atacada pelos 

ácidos não deixava praticamente nenhum resíduo de sílica, o que mostrava que durante a 

cozedura tinha havido uma combinação da sílica com a cal. 

Quando o calcário que se sujeita à acção da temperatura (entre 1200ºC e 1500ºC) tem 

quantidades de argila compreendidas entre 5% e 20%, além de se formar óxido de cálcio, há 

combinação da sílica e da alumina da argila com esse óxido de cálcio, em quantidades 

significativas. Designam-se por cais hidráulicas os produtos formados por estes silicatos e 

aluminatos que, hidratando-se (por extinção com a água necessária para a hidratação da cal viva), 

dão origem a produtos que endurecem tanto na água como ao ar. Nestes produtos, uma parte da 

cal está livre, hidratando-se com expansão e endurecendo após a amassadura por carbonatação. 

Segundo a NP EN 459-1 [331], as cais hidráulicas (artificiais e naturais) são cais constituídas 

principalmente por silicatos, aluminatos e hidróxidos de cálcio, produzidas pela queima de rocha 

calcária argilosa e subsequente extinção e/ou por mistura de materiais adequados com o 

hidróxido de cálcio. Têm a propriedade de fazer presa e endurecerem debaixo de água, embora o 

dióxido de carbono da atmosfera também contribua para o endurecimento, pois contêm pelo 

menos 3% de massa de cal livre.  

Cais hidráulicas produzidas por cozedura (inferior a 1250ºC) de rocha calcária mais ou menos 

argilosa ou siliciosa, extintas e reduzidas a pó, com ou sem moagem, são designadas por cais 

hidráulicas naturais (NHL) e as cais hidráulicas naturais com adição (até 20% da massa) de 

materiais pozolânicos ou hidráulicos apropriados são designadas por NHL-Z.  

As cais hidráulicas artificiais, designadas por HL, são cimentos magros, obtidos por adição ao 

clínquer do cimento Portland, de fileres inertes (geralmente calcários). Não devem ser 

confundidos com as cais hidráulicas naturais devido a, geralmente, não apresentarem as mesmas 

características. Mesmo que a resistência à compressão seja da mesma ordem, as cais hidráulicas 

artificiais resultam em argamassas apresentando uma deformabilidade à rotura mais reduzida. São 

constituídas principalmente por hidróxidos, silicatos e aluminatos de cálcio, produzidos pela 

mistura de materiais apropriados. 
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Segundo Coutinho [595], Vicat reconheceu que a hidraulicidade da cal dependia da maior ou 

menor proporção de argila no calcário e que, para além de 20% de argila, o produto resultante 

obtido por cozedura (a que chamou cal limite, por marcar a transição para os cimentos naturais) 

já não se extinguia por adição de água. 

As cais podem ser classificadas de acordo com a matéria-prima de origem. A presa das 

argamassas à base de cal e o seu endurecimento são lentos, em função do grau de hidraulicidade 

da cal, que está directamente ligado ao seu teor em argila e que, por sua vez, é definido pelo 

índice de hidraulicidade. Uma possível classificação [595] é apresentada no quadro 2.4. 

Quadro 2.4 - Classificação da natureza da cal de acordo com a matéria-prima [595] 

Teor de argila Índice de hidraulicidade Tempo de presa 
Natureza da cal 

% CaO/(SiO2 + Al2O3) dias 
Cal aérea, gorda <1 - - 
Cal aérea, magra 1 a 5 - - 

Cal fracamente hidraulica 5,3 a 8,2 10 a 6,2 16 a 30 
Cal medianamente hidráulica 8,2 a 14,8 6,2 a 3,1 10 a 15 

Cal hidráulica 14,8 a 19,1 3,2 a 2,4 5 a 9 
Cal eminentemente hidráulica 19,1 a 21,8 2,4 a 2,0 2 a 4 

Cal limite ou cimento de presa lenta 21,8 a 26,7 2,0 a 1,5 1 
Cimento de presa rápida 26,7 a 40 1,5 a 0,8 - 

 
Segundo a NP EN 459-1 [331], as cais hidráulicas são classificadas em função da sua resistência à 

compressão, de acordo com o quadro 2.5.  

Quadro 2.5 - Resistência à compressão de cais hidráulicas e cais hidráulicas naturais [331] 

Resistência à compressão (MPa) 
Tipo de cal 

7 dias 28 dias 
HL2 e NHL2 - ≥ 2 a ≤ 7 

HL3,5 e NHL3,5 - ≥ 3,5 a ≤ 10 
HL5 e NHL5 ≥ 2 ≥ 5 a ≤ 15* 

* HL5 e NHL5, com massa volúmica aparente inferior a 0,90 kg/dm3, podem ter resistência até 20 MPa  

 
As cais aéreas e hidráulicas, naturais ou não, de cada classe definida na norma devem cumprir 

determinadas propriedades e requisitos físicos e ainda os requisitos químicos definidos no quadro 

2.6.  

A cal hidráulica produzida em Portugal pela Secil-Martingança é obtida por cozedura de calcário 

argiloso (marga), seguida de moagem e adição de sulfato de cálcio, que actua como regulador de 

presa. É um ligante hidráulico constituído maioritariamente por silicatos e aluminatos de cálcio e 

hidróxido de cálcio. Segundo indicação do fabricante esta cal hidráulica é classificada na classe de 

resistência NHL5. Apresenta-se no anexo I o resultado do autocontrolo realizado em fábrica. 
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Quadro 2.6 - Requisitos químicos a cumprir pelas cais [331] 

Cao+MgO MgO CO2 SO3 Cal livre 
Tipo de cal 

% massa 

CL90 ≥ 90 ≤ 5** ≤ 4 ≤ 2 - 
CL80 ≥ 80 ≤ 5** ≤ 7 ≤ 2 - 
CL70 ≥ 70 ≤ 5 ≤ 12 ≤ 2 - 
DL85 ≥ 85 ≥ 30 ≤ 7 ≤ 2 - 
DL80 ≥ 80 ≥ 5 ≤ 7 ≤ 2 - 
HL2 - - - ≤ 3* ≥ 8 

HL3,5 - - - ≤ 3* ≥ 6 
HL5 - - - ≤ 3* ≥ 3 

NHL2 - - - ≤ 3* ≥ 15 
NHL3,5 - - - ≤ 3* ≥ 9 
NHL5 - - - ≤ 3* ≥ 3 

Nota: Os valores aplicam-se a todas as variedades de cal. Para a cal viva, estes valores correspondem ao produto 
final; para todas as outras variedades de cal (hidratada, pasta, hidráulicas), os valores referem-se ao produto após 
subtracção do seu teor de água livre e de água combinada. 
* É admitido um teor de SO3 superior a 3% e até 7% desde que seja satisfeito o ensaio de expansibilidade após 28 
dias de conservação na água segundo um ensaio indicado na NP EN 196-2 [319]. 
** É admitido um teor de MgO até 7% desde que seja satisfeito o ensaio de expansibilidade indicado em 5.3 da NP 
EN 459-2 [332]. 
 
A preparação da cal hidráulica é realizada em fornos verticais de alvenaria, com revestimento 

refractário. Até à temperatura de 105-110ºC ocorre a evaporação da água de embebição da 

pedreira (5 a 10% da massa); até 500-700ºC dá-se a desidratação das margas; a 850-900ºC 

decompõe-se o calcário e a partir desta temperatura (zona de combustão a cerca de 1200ºC) 

decorre a combinação da sílica e da alumina da argila com parte da cal. As reacções desta fase são 

semelhantes às que ocorrem durante a fabricação do cimento portland, com formação de silicatos 

e de aluminatos, embora menos ricos em cal do que no caso do cimento. 

A cal retirada do forno tem de ser extinta para eliminação da cal viva e para provocar a 

pulverização de toda a cal hidráulica. Na extinção deve apenas adicionar-se a água estritamente 

necessária para hidratar a cal viva, pois é a reacção expansiva desta que se aproveita para 

pulverizar os grãos que contêm os aluminatos e silicatos (e água em excesso iria hidratá-los). A 

extinção processa-se muito lentamente e é conduzida a temperaturas entre 130 e 400ºC. 

Após a extinção têm de se separar os subcozidos e os sobrecozidos. Estes últimos podem ser 

moídos e adicionados à cal, aumentando a hidraulicidade da cal. Muitas vezes também se 

adicionam outros produtos, como pozolanas ou escórias de alto-forno. 

Sintetiza-se no quadro 2.7 o processo de produção das cais (aéreas e hidráulicas), o modo como 

estão disponíveis no mercado e a forma de utilização in situ. 
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Quadro 2.7 - Processo de produção, disponibilidade comercial e forma de utilização de cais 

Tipo de cal Produção Disponibilidade do 
mercado 

Utilização 

Cal viva em 
pedra 

Cozedura de rocha 
(calcária) 

Bocados com 5-10 cm, 
geralmente em sacos de 

plástico fechados 
Cal viva 

micronizada 
Cozedura de rocha 
(calcária) e moagem Pó em sacos 

Após extinção em pasta (ou com areia 
molhada), amassar com restantes 

componentes secos (ou juntar pouca 
água) 

Pasta de cal Extinção em pasta 
Pasta com partículas < 
10µm, em saco plástico 
ou balde de 20-25 kg * 

Amassar com restantes componentes 
secos 

Mistura de cal e 
areia 

Extinção com areia 
molhada 

Massa seca em saco ou 
balde de 20-25 kg * 

Amassar directamente ou adicionar 
outros componentes secos e/ou pouca 

água 

Cal aérea 
hidratada  Extinção a seco Pó com dimensão < 

10µm, em sacos de papel

Amassar com restantes componentes 
secos e água; preferivelmente misturar 
com quantidade de água adequada para 
obter pasta e  só após 24 horas, amassar 

com restantes componentes secos 
Cozedura de rocha calcária 
argilosa e extinção a seco Pó em sacos 

Cal hidráulica 
hidratada 

Cozedura de mistura de 
rocha calcária pura (ou 

ligeiramente argilosa) com 
argila (ou pozolana) e 

extinção a seco 

Pó em sacos 

Amassar com restantes componentes 
secos e água; preferivelmente misturar 
com quantidade de água adequada para 
obter pasta (durante pouco tempo) e  
amassar com restantes componentes 

secos 

*  Em vários países é fácil adquirir estes produtos em qualquer estância de materiais de construção 
 

Uma análise efectuada por Sousa Coutinho [595] às cais hidráulicas nacionais, mostrou a presença 

de alite (C3S) e belite (C2S), geralmente em grãos que mostram cristalização incipiente dos 

silicatos, a existência de periclase (MgO) em quantidades variáveis e de algum óxido de cálcio, o 

que mostra que a extinção não foi total. Foi observada ainda a presença de quartzo, de carvão, de 

calcário não calcinado e de material argiloso parcialmente cozido, o que, segundo o autor, se deve 

a uma cozedura muito deficiente devido à temperatura de 1000 a 1100ºC a que se processa o 

fabrico. 

Quando a proporção de argila no calcário vai de 20% a 40% obtém-se, por acção da temperatura 

superior à das cais hidráulicas propriamente ditas, um produto que se designa por cimento 

natural. Segundo Sousa Coutinho [595], as maiores vantagens destes cimentos consistem na 

elevada resistência química e na pequena fissurabilidade provocada pela contracção de secagem, 

por terem grande capacidade para dissipação de tensões por relaxação. 

2.1.2.2 Cimento Portland artificial  

O cimento Portland artificial é obtido a partir de uma mistura proporcionada de calcário 

(carbonato de cálcio) e margas, contendo argila (silicatos de alumínio e ferro) e, eventualmente, 

mais algumas substâncias ricas em sílica, alumina ou ferro (materiais auxiliares, geralmente areia e 

óxido de ferro), que constituem o “cru”. As matérias-primas, reduzidas a pó muito fino 
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(“farinha”), e após controlo da finura e composição química, são submetidas à acção de 

temperaturas da ordem de 1450ºC, em grandes fornos rotativos, sendo a homogeneização e 

dispersão realizada actualmente por via seca. 

À temperatura de 900ºC (temperatura de descarbonatação), obtêm-se os óxidos. Sujeitas a 

temperatura elevada, as matérias-primas reagem entre si, com o apoio da fase líquida obtida pela 

fusão de cerca de 20% dessa mesma matéria-prima, originando novos compostos. Através destes 

processos químicos e físicos, os produtos da reacção, ao arrefecerem de forma rápida (para que o 

silicato tricálcico formado se mantenha, sem se transformar em silicato bicálcico), aglomeram-se 

em pedaços com dimensões variáveis mas geralmente entre 2 e 20 mm, designados por clínquer 

[595]. 

A mistura das matérias-primas é doseada, controlada e corrigida de modo que, depois de perder a 

água e o dióxido de carbono, por acção da temperatura atingida no forno, tenha uma composição 

dentro dos limites que se apresentam no quadro 2.8. 

Quadro 2.8 - Gama de composição química dos cimentos [595] 

COMPOSTO % 

CaO (C) 60 a 68 
SiO2 (S) 17 a 25 

Al2O3 (A) 2 a 9 
Fe2O3 (F) 0.5 a 6 

MgO 0 a 2 
K2O + Na2O 0.5 a 1.5 

 
A alumina (Al2O3) e os óxidos de ferro (Fe2O3) designam-se por fundentes, pois os compostos 

em que intervêm fundem à temperatura mais elevada (temperatura de clinquerização), ajudando à 

melhor combinação de todos os intervenientes nas reacções em que se formam os componentes 

do cimento. 

Através de análises químicas, físicas e de microscopia ao clínquer, efectua-se o controlo do teor 

em cal livre (óxido de cal não combinado, que é indiciador de deficiente cozedura ou dosagem de 

matérias-primas não optimizada), da massa volúmica (para aferição da temperatura de cozedura) e 

da composição química. 

O clínquer é composto por quatro minerais artificiais principais, que são os silicatos bi e 

tricálcicos (belite - C2S e alite - C3S), o aluminato tricálcico (C3A) e o ferro-aluminato tetracálcico 

(C4AF). A mistura destes dois últimos designa-se por celite. Os silicatos são minerais muito 

resistentes. O silicato tricálcico é o componente que confere maiores resistências iniciais, forma- 

-se a temperatura próxima dos 1450ºC e, por ser metaestável, transforma-se em C2S se o 

arrefecimento ocorrer devagar. O silicato bicálcico forma-se entre os 900ºC e os 1200ºC (era o 
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constituinte base dos cimentos antigos) ou por arrefecimento lento do C3S. Apresenta 

relativamente baixas resistências iniciais, mas que aumentam a partir dos 28 dias e confere boa 

resistência química. Os aluminatos constituem uma fase intersticial, que se insere no meio dos 

silicatos, funcionando como veículo de desenvolvimento da cozedura e promovendo a formação 

desses mesmos silicatos. O aluminato tricálcico é muito sensível quimicamente. É o constituinte 

com maior responsabilidade na libertação de calor na hidratação do betão. O ferro-aluminato 

tetracálcico é mais resistente quimicamente. Se existir mais ferro forma-se mais C4AF em 

detrimento de C3A. É o ferro, juntamente com o tipo de matéria-prima, que confere a cor 

cinzenta ao cimento Portland18.  

Para a obtenção do cimento, o clínquer é moído e adicionado de gesso (como retardador de 

presa) e de adições (geralmente calcário moído, correntemente designado por filler calcário, 

escórias de alto forno ou cinzas volantes). O gesso utilizado para combinação com os aluminatos 

é introduzido numa percentagem aferida ao longo da produção, mas que geralmente ronda os 

5%. O filler calcário é utilizado para obtenção de cimento Portland tipo CEM II (“composto”), 

como material de enchimento, substituindo uma percentagem do clínquer (até 20% corresponde 

à classe de resistências características mínimas aos 28 dias de 42,5 MPa – R, de resistências iniciais 

elevadas; até 35% corresponde à classe de resistências mínimas de 32,5 MPa – N, de resistências 

iniciais normais). As escórias são um subproduto do alto forno, arrefecido muito bruscamente 

que, quando moído fino, reage formando compostos do tipo do C2S do clínquer, com 

consequente diminuição do calor de hidratação e aumento da resistência química. As cinzas 

volantes ou outro tipo de pozolanas podem ser utilizadas com vantagens na produção de cimento 

do tipo CEM IV (“pozolânico”). Podem substituir a percentagem de clínquer até 35% (a que 

terão de corresponder resistências características mínimas aos 28 dias de 32,5 MPa). Reagem com 

o hidróxido de cálcio libertado pelo cimento e hidratam, formando essencialmente silicato 

bicálcico. O cimento resultante apresenta resistências iniciais normais (N), que vão aumentando 

com a hidratação, mais lenta, das pozolanas. O calor de hidratação é reduzido e as resistências 

químicas são incrementadas. 

No caso do cimento Portland, a hidratação dos silicatos tricálcico e bicálcico conduz à formação 

da tobermorite (CSH) que, por combinação com a cal livre, constitui o hidróxido de cálcio 

[Ca(OH)2 – portlandite]. É o elemento mais fraco de pastas ou argamassas com cimento Portland 

endurecidas, pois pode dissolver-se na água e carbonatar-se. 

                                                 

18 Os cimentos brancos, para além de serem constituídos por uma matéria-prima mais “pura” em calcário, não podem conter 
óxido de ferro como fundente, sendo este papel desempenhado por caulino cuja cor contribua para a brancura desejada. O 
caulino utilizado pela SECIL para fabrico do cimento branco é importado de Espanha, porque a nível nacional não foi 
encontrado material que conferisse o índice de brancura requerido. 
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Na presença da água e de sulfatos, o aluminato tricálcico forma a etringite que pode conduzir à 

desagregação da argamassa. Por outro lado, a reacção do aluminato tricálcico com os sulfatos e a 

consequente formação da etringite19 (vd. 3.3.11.1), combinada com o aluminato tetracálcico, pode 

formar uma camada insolúvel sobre os grãos do material que retarda a hidratação (do tipo do 

papel de retardador desempenhado pelo gesso em cimentos ricos em C3A). Também por ataque 

de sulfatos, os silicatos de cálcio podem formar taumasite20, com acção também muito destrutiva 

por desagregação do material. 

2.2 Escórias de alto forno  

A escória de alto forno é um subproduto industrial, obtido pela combinação da ganga dos 

minérios dos metais com fundentes apropriados e cinzas do carvão utilizado [595]. 

O minério de ferro é constituído por uma mistura de óxidos de ferro (dos quais os principais são 

a hematite e a magnetite) com a ganga (substâncias ricas em cálcio, silício e alumínio). O minério 

de ferro, o carvão e um fundente (geralmente calcário, cuja natureza e quantidade são função da 

composição química da ganga) são lançados na parte superior do alto forno. Esta mistura vai 

descendo lentamente ao longo do alto forno, aquecendo até à zona de fusão, onde atinge 

temperaturas da ordem dos 1500ºC. Na parte inferior do alto-forno recolhem-se duas substâncias 

diferentes, com densidades distintas: o ferro fundido e um material mais leve - a escória. A 

diferença principal entre a pozolana e a escória é que enquanto a pozolana não tem, por si só, 

propriedades hidráulicas, a escória já as possui. A pozolana necessita de se combinar com o 

hidróxido de cálcio, enquanto a escória apenas necessita de um meio alcalino (com fraca presença 

de cal) para que as suas propriedades hidráulicas apareçam. Pode dizer-se que a escória tem uma 

fraca actividade pozolânica, no sentido que é capaz de fixar a cal (tal como acontece com as cais 

hidráulicas) [249]. Admite-se que o início da hidratação dos grãos de escória é a dissolução 

selectiva de certos elementos da estrutura, até à saturação e precipitação sob a forma de silicatos e 

de aluminatos de cálcio hidratados. 

Devido à sua origem, a composição química das escórias é muito variável e, segundo Sousa 

Coutinho [595], a relação entre a cal e a sílica deve ser superior a 1,0. Apresentam-se no quadro 

2.9 composições químicas de escórias obtidas em bibliografia. 

Furlan [249] refere que as escórias de alto forno não devem ser consideradas pozolanas porque 

podem ter propriedades hidráulicas já intrínsecas (enquanto os componentes pozolânicos 

                                                 

19 Sulfo-aluminato de cálcio hidratado (3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O). 
20 Sulfo-silicato de cálcio hidratado (CaSiO3.CaSO4.CaCO3.15H2O). 
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necessitam de reagir com o hidróxido de cálcio em presença da água para então formarem 

compostos com características hidráulicas). 

Quadro 2.9 - Composição química de escórias 

% Escória [232] Escória [595] 

SiO2 34.47 25-34
Al2O3 11.80 12-20 
CaO 40.3 42-50 
MgO 8.10 - 

2.3 Componentes pozolânicos 

As pozolanas são materiais siliciosos ou sílico-aluminosos que, apesar de não terem só por si 

propriedades aglomerantes hidráulicas, contêm constituintes que, à temperatura ambiente, se 

combinam, em presença da água, com o hidróxido de cálcio da cal, originando compostos de 

grande estabilidade na água e com propriedades aglomerantes [595].  

A confecção de argamassas hidráulicas fez-se quase exclusivamente com cal aérea e pozolanas 

como ligante até ao princípio do séc. XIX, quando começou a utilizar-se o cimento Portland. 

Com a generalização do cimento Portland, as pozolanas foram esquecidas. 

Segundo Vitrúvio (séc. I a.C.), transcrito por Coutinho [592], “há um pó que efectua coisas admiráveis; 

encontra-se nas regiões situadas em volta do monte Vesúvio; misturado com cal e com pedras contribui não só para 

a solidez dos edifícios ordinários mas também consegue endurecer debaixo de água, nos molhes que se constroem no 

mar”. A utilização dos materiais cerâmicos como pozolanas também é referida por Vitrúvio, 

citado pela mesma fonte: “Misturando-se às argamassas de cal e areia do rio ou do mar, pedaços de materiais 

cerâmicos finamente moídos e passados por um peneiro, na proporção de uma parte para cada três, obter-se-á uma 

argamassa excelente”. 

O interesse na produção e utilização de materiais pozolânicos aumentou após a descoberta da 

existência de reacções alcali-agregado no betão, e estes componentes têm vindo a ser utilizados e 

investigados com vista à sua incorporação essencialmente em cimentos pozolânicos e em betões 

de baixo calor de hidratação e de altas resistências mecânicas. 

2.3.1 Classificações das pozolanas 

As pozolanas dividem-se em pozolanas naturais e artificiais (resultantes de rochas sujeitas a 

tratamento térmico e/ou resultantes de subprodutos industriais). 
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2.3.1.1 Pozolanas naturais 

As pozolanas naturais são constituídas por rochas que só por si têm propriedades pozolânicas, 

não tendo necessidade de qualquer tratamento especial, a não ser a extracção e moagem. São 

formadas por acção do arrefecimento brusco das lavas, seguida de alteração por meteorização, 

sendo constituídas por rochas vulcânicas lávicas (cinzas vulcânicas), soltas ou consolidadas em 

tufos vulcânicos, com vários graus de alteração pelos agentes atmosféricos. As pozolanas 

provenientes de lavas ácidas são porosas, pouco densas e claras, como as da ilha de Stº. Antão, 

em Cabo Verde. 

A pozolana de Stº. Antão é um tufo vulcânico muito provavelmente andesítico proveniente da 

deposição de cinzas vulcânicas e sua ligeira consolidação, e intensamente alterado por erosão, 

sendo abundante em material vítreo [592]. 

Tem vindo também a ser estudada a utilização de minerais do grupo das zeolites (clinoptilolite, 

heulandite, chabazite) constituídos por alumino-silicatos essencialmente de cálcio e 

eventualmente de sódio ou potássio. São rochas lávicas muito porosas que resultam geralmente 

de meteorização por acção de ambientes marinhos. 

2.3.1.2 Pozolanas artificiais 

As pozolanas artificiais são derivadas de certas rochas sujeitas a um tratamento térmico adequado 

ou são resultantes de subprodutos industriais.  

Vários autores [538, 539] chamam a atenção para a necessidade de aproveitamento e 

revalorização de produtos gerados em processos industriais (subprodutos industriais), que têm 

cada vez mais importância, como forma de diminuir o consumo energético, poupar matérias- 

-primas e mão de obra, reduzir a quantidade de material para vazadouro e lixeiras e contribuir 

para a sustentabilidade ambiental. A necessidade de regular a gestão dos resíduos industriais, 

obrigando a pagamento proporcional à quantidade de resíduos produzida, por parte das 

indústrias, deverá conduzir à avaliação de todas as hipóteses de re-utilização dos subprodutos e 

uma das formas será através da sua incorporação controlada como combustível ou como matéria- 

-prima em determinados produtos da construção. Para tal será necessário um maior 

conhecimento dos resíduos, para se encontrarem aplicações concretas em que as suas 

características sejam favoráveis.  

 - Rochas submetidas a tratamento térmico 

No caso de rochas submetidas a tratamento térmico, a temperatura de cozedura é cerca de 

metade da necessária ao fabrico dos cimentos. As principais pozolanas artificiais resultantes de 
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processamento térmico podem ser obtidas a partir de rochas siliciosas, como é o caso da 

diatomite - rocha resultante de fossilização, que é essencialmente constituída por sílica hidratada, 

muito reactiva com a cal depois de sujeita à acção da temperatura entre 500ºC e 900ºC -, ou de 

rochas argilosas (sílico-aluminosas), principalmente as do grupo da montmorilonite, da ilite e da 

caulinite - como é o caso dos caulinos, que por cozedura adequada se transformam em 

metacaulinos.  

Os minerais do grupo da ilite são os mais abundantes nas argilas. A morfologia geral dos cristais 

deste grupo é lamelar com formas alongadas e bordos geralmente irregulares. Os minerais da ilite 

exibem propriedades intermédias entre a caulinite (baixa actividade) e a montmorilonite (alta 

actividade). Os minerais de ilite e de montmorilonite possuem estruturas análogas [252]. 

As caulinites são argilas com poucas substituições isomórficas compensadas por catiões 

localizados exclusivamente à superfície das partículas, apresentando baixa capacidade de troca 

catiónica. A forma geral dos cristais é lamelar, com geometrias regulares (pseudohexagonais) ou 

irregulares. Os minerais da caulinite têm um comportamento muito estável e não são (ou são 

muito pouco) expansivos. Devido à pequena distância reticular, que não permite a entrada de 

água entre as camadas estruturais e à fraca adsorção superficial, não é possível a hidratação das 

suas camadas estruturais [252]. 

 - Caulino como subproduto industrial 

Uma possibilidade de utilização de caulino resulta do aproveitamento deste como subproduto 

industrial da indústria do papel, que o emprega como matéria-prima. Péra et al [504] estimavam 

(em 1998) que o total de resíduos resultantes da produção e da reciclagem de papel em 14 países 

da Comunidade Europeia era de 5,8 milhões de toneladas por ano, sendo de cerca de 1 milhão a 

quantidade só dos Estados Unidos da América. No estado seco, estes resíduos geralmente 

contêm aproximadamente idêntica quantidade de componentes orgânicos e inorgânicos. Os 

componentes inorgânicos são minerais argilosos, tais como a caulinite, o talco, a muscovite e a 

ilite, carbonato de cálcio, dióxido de titânio, quartzo e outros aditivos não recicláveis. Geralmente 

estes resíduos são conduzidos a aterro, com custos directos e ecológicos inerentes. Através de 

incineração, os componentes combustíveis dos resíduos podem ser aproveitados e o volume das 

cinzas incineradas pode ser reduzido para cerca de 25% do total de volume sólido inicial.  

Souza e Molin [597] descrevem uma possibilidade de processamento do material resultante da 

indústria do papel, para que esse subproduto possa ser utilizado: captação da polpa rejeitada no 

tanque de recolha, decantação do material sólido, prensagem da solução decantada num filtro- 

-prensa (obtendo então placas espessas de 50cm x 50cm x 5cm, com humidade em torno dos 



2. Matérias-primas                                                                                                                                                                                                    49 

30%), secagem das placas na estufa à temperatura de 110ºC até que apresentem consistência 

rígida e desagregação dessas placas em bocados pequenos, os quais são moídos e de seguida 

submetidos a tratamento térmico adequado. 

Para que este subproduto industrial possa ser processado de forma a transformar-se num material 

pozolânico deverá conter um teor mínimo em caulinite. O aumento da utilização de calcite como 

filler em substituição da caulinite, no processo de fabrico utilizado na indústria do papel, aumenta 

o custo do processo e limita a valorização dos resíduos resultantes para a aplicação em estudo 

[681]. 

 - Sílica de fumo 

Outros subprodutos industriais também com propriedades pozolânicas, para que muito contribui 

a sua grande superfície específica, são a sílica de fumo, que resulta da extracção do silício a partir 

do quartzo, ou a sílica proveniente da extracção de minerais por tratamento de argilas com ácidos 

(“lama vermelha”). 

A sílica de fumo é um subproduto resultante da preparação do silício (ou de ligas de silício, 

especialmente de ferro-silício), em fornos eléctricos de arco, onde o quartzo é reduzido pelo 

carvão, a elevadas temperaturas [595]. As matérias-primas introduzidas no forno variam com o 

produto que se pretende obter (podendo ser constituídas por quartzo, carvão e pedaços de 

madeira) na fabricação do silício. Desenvolvem-se reacções químicas complexas, em que uma 

delas envolve a formação de monóxido de silício (SiO), que se oxida e condensa em pequenas 

esferas de sílica amorfa. São estas partículas que, arrastadas nos gases e captadas em filtros de 

saco, constituem a sílica de fumo ou microssílica. É constituída fundamentalmente por dióxido 

de silício, em percentagem superior a 90% (no caso da produção do silício), e por pequenas 

quantidades de óxidos de alumínio, ferro, cálcio e magnésio, em percentagens normalmente 

inferiores a 1%. A proporção relativa destes compostos varia de acordo com a liga metálica que 

se produz, podendo a percentagem de dióxido de silício diminuir para cerca de 80% na fabricação 

de algumas ligas de ferro-silício, ou para 50% na produção de cálcio-silício. O diâmetro das 

partículas varia entre 0,01 µm e 0,5 µm, com valor médio próximo de 0,1 µm (cerca de 100 vezes 

inferior ao do cimento Portland). A superfície específica é elevada, chegando a atingir 200 000 

cm2/g, a massa volúmica é da ordem dos 2,2 g/cm3 e a baridade da sílica de fumo proveniente da 

preparação do silício é cerca de 0,25 g/cm3, o que acarreta dificuldades no seu transporte e 

manuseamento.  

 - Cinzas de palha de arroz 

A utilização de cinzas de palha de arroz e as suas propriedades pozolânicas têm vindo também a 

ser estudadas. A palha de arroz é um desperdício agrícola que pode (e é em muitos países) 



50 

utilizado como combustível. Cada tonelada de arroz gera cerca de 200 kg de palha. A palha de 

arroz é geralmente queimada nos campos agrícolas, gerando pequenas partículas de sílica, que 

podem causar problemas respiratórios e danos ambientais. 

As propriedades físico-químicas das cinzas de palha de arroz são semelhantes às da sílica de 

fumo, embora as cinzas registem maior pozolanicidade [285]. As cinzas resultantes contêm alta 

concentração em sílica na forma cristalina (quartzo) e no estado amorfo [365]. A sílica amorfa 

ocorre principalmente na face externa da palha e em menor concentração na sua superfície 

interior; a ela se deve o comportamento pozolânico do material. A sílica cristalina presente é 

provavelmente devida a contaminação da palha por areia, antes de calcinada.  A incorporação das 

cinzas da palha de arroz em argamassas de cal, para além de constituir uma eficiente utilização de 

recursos, pode conduzir à obtenção de argamassas hidráulicas eficientes, pelo seu carácter 

pozolânico, pela redução da massa volúmica e por eventual bom comportamento mecânico e ao 

nível da retracção.  

Payá et al [501] corroboram que as cinzas de palha de arroz contém um alto teor em sílica (SiO2) 

e que a sua reactividade pozolânica perante a cal depende da combinação do teor em sílica não 

cristalina e da superfície específica. A fase não cristalina é obtida por combustão a temperaturas 

inferiores a 600ºC e consiste essencialmente numa estrutura desordenada Si-O. Ocasionalmente 

estão presentes pequenas quantidades de impurezas cristalinas (casos da cristobalite21 e/ou da 

tridimite22, para além do quartzo, já referido). Quando as cinzas são produzidas por combustão 

incontrolada, resultam cristalinas e apresentam fracas propriedades pozolânicas mas queimadas 

sob condições controladas de temperatura e atmosfera, obtém-se um material pozolânico 

bastante reactivo (tanto mais quanto menor for o quociente entre a fase cristalina relativamente à 

amorfa). Rodrigues [533] descreve a utilização de cinzas de palha de arroz (contendo cerca de 

20% de sílica) na preparação de C2S (2CaO.SiO2). 

 - Cinzas volantes 

De entre os subprodutos industriais sobressai o caso mais corrente de utilização das cinzas 

volantes no fabrico de cimentos. Estas são um resíduo finamente dividido resultante da 

combustão do carvão pulverizado que é arrastado nos gases de combustão e que fica nos 

despoeiradores de fumos das centrais termoeléctricas. Ao queimar-se o carvão, a parte 

combustível arde instantaneamente enquanto a parte não combustível (essencialmente xistos e 

argilas) entra parcialmente em fusão. Consoante o tipo de forno e a finura do carvão (geralmente 

moído previamente até passar no peneiro com 75 µm de abertura), algumas destas partículas, 

                                                 

21 Mineral composto pela mesma composição química do quartzo (SiO2) mas com estrutura distinta. 
22 Idem. 
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devido às suas pequenas dimensões, são transportadas nos gases da combustão, sendo captadas 

nos despoeiradores. As cinzas são constituídas por partículas esféricas vítreas (provenientes da 

argila do carvão), por partículas esféricas negras de magnetite (provenientes do ferro das pirites 

do carvão) e contêm ainda, por vezes, partículas de carvão queimado de forma incompleta [595]. 

A sua composição química é evidentemente variável, sendo condicionada fundamentalmente pelo 

tipo de carvão utilizado e pelas condições de combustão (quantidade de carvão por queimar 

existente nas cinzas). Aproxima-se, de um modo geral, da composição de uma argila cozida com 

muita alumina e óxido de ferro. Contém por vezes substâncias combustíveis, de 1 ou 2% até 20 

ou 30%. O componente maioritário é o vidro, com quartzo e mullite (A3S2) como principais 

componentes cristalinos. De um modo geral, são pozolanas de fraca reactividade inicial mas ao 

fim de prazos superiores a 28 dias equiparam, e chegam mesmo a ultrapassar, as características de 

pozolanicidade obtidas com pozolanas naturais. 

Em Portugal, as cinzas produzidas pelas centrais termoeléctricas a carvão são, na sua totalidade, 

adquiridas pelas cimenteiras. A sua caracterização é determinada nas próprias centrais 

termoeléctricas e acompanha os fornecimentos. 

 - Barros vermelhos como subprodutos da indústria cerâmica 

Vários autores têm estudado a caracterização e a influência de resíduos (em pó e/ou em 

granulometrias mais grosseiras) de material cerâmico de barro vermelho (geralmente telhas, 

tijolos e ladrilhos) como material constituinte de argamassas com base em cal aérea. Devido às 

suas propriedades hidráulicas, têm sido utilizadas argamassas de cal com resíduos de barro 

vermelho, desde os tempos mais remotos. Estas argamassas eram designadas por cocciopesto pelos 

Romanos, na Turquia designam-se por horasan, na Índia por surkhi e nos Países Árabes são 

conhecidas por homra [74]. 

Binda e Baronio [38, 51] verificaram que vários minerais argilosos (constituídos por sílica e 

alumina) cozidos a temperatura entre 600ºC e 900ºC e moídos na finura do cimento, apresentam 

actividade pozolânica, e que o barro vermelho cozido a temperaturas inferiores a 900ºC possui 

boas propriedades pozolânicas, fixando o hidróxido de cálcio livre do ligante.  

Os actuais sistemas de produção industrial de cerâmica de barro vermelho para construção, 

embora garantam uma cozedura mais uniforme, utilizam uma temperatura entre os 900ºC e os 

1200ºC, sendo usuais valores que rondam os 1100ºC (acima dos valores recomendáveis para a 

obtenção de características pozolânicas). 

Apresenta-se na fig. 2.2 a localização da composição das pozolanas naturais, cinzas volantes, 

escórias de alto forno, cimento Portland e cimento aluminoso, relativamente aos teores em CaO, 

SiO2 e Al2O3. 
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Fig. 2.1 - Teores em CaO, SiO2 e Al2O3 de pozolanas, cinzas volantes, escórias de alto forno e cimentos 
Portland e aluminoso [249] 

 
2.3.2 Reactividade pozolânica 

Entende-se como reactividade pozolânica a capacidade da sílica e da alumina amorfa dos 

componentes pozolânicos se combinarem com o hidróxido de cálcio, na presença de água, para 

formarem silicatos e aluminatos de cálcio (hidratados) do tipo dos que se desenvolvem com a 

hidratação do cimento Portland. 

A reactividade pozolânica deve-se não só à composição química das pozolanas (quantidade de 

sílica e de alumina amorfa existente), mas também à sua estrutura interna [592] - quanto mais 

afastada estiver a estrutura do estado cristalino, tanto maior será a sua reactividade. Nas 

pozolanas naturais é sobretudo o estado amorfo que predomina, em virtude do arrefecimento 

brusco das lavas e da alteração subsequente pelos agentes atmosféricos, que tende a destruir os 

raros cristais que se conseguiram formar durante o arrefecimento brusco do magma. Nas 

pozolanas artificiais conseguem-se obter defeitos da estrutura através da acção da temperatura, 

desde que esta não seja suficientemente intensa para provocar novo arranjo cristalino, fundindo o 

material. A acção de uma temperatura adequada sobre certas rochas sedimentares (siliciosas e 

argilosas) promove a saída da água quimicamente ligada à estrutura da rocha, ficando os átomos 

de silício, alumínio e oxigénio com algumas ligações por saturar. 

A reactividade pozolânica está também correlacionada com a superfície por unidade de volume, 

que deve ser elevada, contendo quase exclusivamente partículas de dimensões inferiores a 

algumas dezenas de micrómetros. Para o mesmo componente pozolânico, quanto maior for a 

superfície específica com que se apresenta, maior será a sua reactividade [592]; a reacção é 

facilitada porque aumenta a superfície de contacto entre a sílica e a alumina e o hidróxido de 

cálcio. 
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Os átomos à superfície de um sólido estão em condições diferentes daquela em que se encontram 

os que estão no interior – enquanto os do interior têm todas as suas forças de ligação saturadas, 

os que estão localizados à superfície têm forças que não estão equilibradas com as dos átomos 

vizinhos, sendo esses que vão iniciar a reacção. 

A estrutura dos silicatos e dos aluminatos resulta do arranjo de tetraedros, nos quais o oxigénio 

ocupa os vértices, sendo o centro ocupado pelos iões de silício ou alumínio. Os tetraedros que se 

encontram à superfície são os mais vulneráveis, sendo por aí que começam as reacções: um 

vértice livre tende a ligar-se a iões OH- por atracção dos iões centrais Si4+ ou Al3+, provocando o 

desequilíbrio do tetraedro, que fica ligado ao resto da estrutura apenas por uma aresta, em torno 

da qual pode girar. Passa a apresentar, assim, uma forte atracção para a água, rompendo as 

ligações superficiais e libertando os iões silicato (HSiO4
3-) ou aluminato (HAlO4

4-). O ião libertado 

por este ataque alcalino vai-se difundindo na solução – sob acção da agitação térmica vai-se 

afastando progressivamente da superfície original, tendendo para locais de menor agitação 

térmica, que constituem centros de cristalização dos hidratos [595]. 

A presença de iões Ca++ na solução, a partir de certa concentração de iões silicato e aluminato 

determinada pelo produto da solubilidade dos hidratos, provoca uma instabilidade 

termodinâmica, que origina a cristalização destes últimos. Esta cristalização inicia-se nas 

superfícies minerais presentes, cobrindo-as com uma camada aglomerante. Tal como os inertes, o 

material pozolânico também é recoberto com uma camada ligante, que tem tendência a travar o 

ataque alcalino. 

Vários autores têm observado como principais compostos hidráulicos formados pela reacção 

pozolânica os sílico-aluminatos bicálcicos hidratados (gehlenite hidratada - 

- 2CaO.Al2O3.SiO2.8H2O), os silicatos de cálcio hidratados do grupo da tobermorite do tipo I 

(nCaO.mSiO2.xH2O) e aluminatos de cálcio hidratados. A natureza dos compostos formados a 

partir da alumina é bastante mais complexa pois além de depender da quantidade de alumina 

reactiva da pozolana, também está relacionada com a concentração de hidróxido de cálcio da 

solução de contacto. Segundo Sousa Coutinho [595], podem ser observados aluminatos mono, bi, 

tri e tetracálcicos (estes últimos exclusivamente em argamassas de cal aérea e pozolana). 

Os produtos resultantes da reacção da sílica e da alumina das pozolanas com o hidróxido de 

cálcio são compostos com propriedades aglomerantes e resistentes que aumentam a sua 

solubilidade no ácido clorídrico. Segundo Sousa Coutinho [595], este facto mostra que existe uma 

verdadeira reacção química entre a cal e a pozolana, que conduz à formação de compostos 

químicos bem individualizados e diferentes dos reagentes iniciais, tais como os silicatos e 

aluminatos ou os sílico-aluminatos de cálcio referidos. 
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A reacção entre a pozolana e a cal é essencialmente uma reacção de superfície, entre a cal em 

solução e a superfície de um sólido, da qual resulta a formação de produtos sólidos, sendo 

provável que se chegue a atingir o equilíbrio só ao fim de muito tempo. Esse equilíbrio só será 

atingido se as camadas exteriores dos grãos de pozolana, formadas inicialmente, forem bastante 

mais básicas que as interiores, não havendo uniformidade na composição química dos produtos 

da hidratação. À medida que a reacção progride, a cal livre vai diminuindo e é provável que se 

possam formar uma série de compostos, cada vez mais básicos, em redor dos grãos de pozolana. 

A determinação do óxido de cálcio, livre ou combinado, nas argamassas de cal e pozolana 

permite determinar a eficiência duma pozolana, em quantidade e qualidade, para resistir aos 

agentes agressivos [592]. 

2.3.2.1 Reactividade das pozolanas naturais 

A observação microscópica mostra que as pozolanas naturais são constituídas por minerais 

facilmente reconhecíveis, por uma massa vítrea, isotrópica, provavelmente amorfa ou, quando 

muito, submicrocristalina, e ainda por uma substância resultante da alteração pelos agentes 

atmosféricos desta massa vítrea, com um carácter de gel, extremamente porosa e com enorme 

superfície interna [592]. A reactividade pozolânica é devida à parte vítrea e, sobretudo, à sua 

porção alterada. Só a parte alterada dos cristais tem alguma actividade. As boas pozolanas 

naturais são constituídas quase essencialmente por uma massa granulosa, amorfa, indicativa de 

profunda alteração; as inactivas ou fracas pozolanas apresentam uma estrutura totalmente 

diferente, essencialmente cristalina. 

As melhores pozolanas são as que derivam de magmas ácidos e as de menor reactividade são as 

resultantes de magmas básicos. Esta diferenciação deve-se ao facto da natureza química do 

magma influenciar fortemente a velocidade do seu arrefecimento. Os magmas básicos são muito 

fluídos, sendo a erupção tranquila e a lava pode arrefecer em condições de cristalizar. Os magmas 

ácidos, com grande percentagem de silicatos, são muito viscosos, pelo que oferecem grande 

dificuldade à saída dos gases, cujo aumento de pressão causa grandes explosões, nas quais os 

materiais fundidos são lançados para o ar por pulverização, endurecendo muito rapidamente, sem 

condições para cristalizarem [592]. 

A condição essencial para que um magma produza uma boa pozolana é que ele solidifique 

rapidamente em contacto com o ar e que sofra a acção dos agentes atmosféricos, de modo a 

serem eliminados parte dos álcalis e fixada a água de combinação. Verifica-se que as propriedades 

pozolânicas das lavas dependem mais do seu estado físico que da sua composição química. 
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As pozolanas naturais provenientes de magmas ácidos, como as da ilha de Stº. Antão (Cabo 

Verde), têm uma reactividade inicial extremamente elevada (avaliada pela resistência à 

compressão e à flexão de pastas de cal e pozolana com consistência normal) mas que aumenta 

muito pouco com a idade [592]. 

2.3.2.2 Reactividade das pozolanas artificiais resultantes de  tratamento térmico 

As pozolanas artificiais que resultam da calcinação dos minerais siliciosos e argilosos e as causas 

da sua reactividade não são bem conhecidas, sobretudo devido à incerteza e à variabilidade da 

constituição dos minerais de onde derivam e das transformações que estes sofrem pela acção da 

temperatura. 

As características das argilas calcinadas dependem de vários factores, incluindo a natureza e a 

composição original, a temperatura máxima atingida na calcinação, o tempo de duração desta e as 

taxas de incremento da temperatura [681].  

De acordo com vários investigadores [34, 249, 402], os materiais argilosos, por si só, não têm 

grande actividade pozolânica. No entanto, quase todos os tipos de materiais argilosos sujeitos a 

tratamento térmico adequado (geralmente entre 600ºC e 900ºC), transformam-se em 

componentes pozolânicos, ficando reactivos à fixação do hidróxido de cálcio. A calcinação, 

através da perda de água combinada, provoca o colapso da estrutura cristalográfica da argila e a 

presença da sílica e da alumina num estado amorfo ou caracterizado por desordem na estrutura. 

A temperatura e o período de calcinação são geralmente variáveis, dependendo do tipo de 

materiais argilosos, pelo que não se pode padronizar o tratamento térmico a implementar, de 

modo a obter-se a optimização pozolânica de cada argila. As argilas, de um modo geral, 

apresentam baixa condutividade térmica, pelo que se considera que o tratamento térmico será 

mais eficiente se o material argiloso tiver sido previamente moído. 

Quando o período de cozedura é prolongado em relação ao óptimo, desenvolvem-se cristais de 

sílica e de alumina, diminuindo a reactividade pozolânica; o mesmo ocorre quando a temperatura 

de cozedura sobe para além da necessária à desidratação completa do material. 

Os produtos cerâmicos provêem de materiais naturais que contêm uma proporção elevada de 

minerais argilosos. A activação das argilas é obtida por desidratação e pela separação da alumina 

amorfa e activa. Os minerais argilosos do tipo da caulinite e/ou montmorilonite adquirem 

propriedades pozolânicas sob calcinação controlada a temperaturas entre 540ºC e 980ºC. Quando 

as argilas são do tipo ilíticas e contêm proporções elevadas de vermiculite, clorite e micas, são 

necessárias temperaturas superiores para a sua activação. 
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Sousa Coutinho [592] apresenta de forma esquematizada a acção da temperatura genérica sobre 

os minerais argilosos: “Até à temperatura de 100 a 150ºC dá-se a evaporação da água livre (de molhagem). 

A partir de 150ºC liberta-se a água adsorvida e a água que está entre os planos da rede cristalográfica ou 

adsorvida nestes planos. A uma temperatura superior, dependente da natureza da argila, elimina-se a água 

combinada, ligada quimicamente por ligações covalentes, na rede cristalina, aos átomos de silício, alumínio e 

oxigénio do mineral. As ligações destes átomos aos iões OH- e H+ ficam livres, o que é acompanhado por uma 

contracção irreversível da rede cristalina do mineral. À medida que a temperatura sobe, acima de 700ºC ou 

800ºC, começa a desintegração dessa rede, dando-se outro arranjo atómico, em virtude da maior mobilidade dos 

átomos a tais temperaturas. Os átomos que não tinham as suas ligações completamente saturadas, por terem 

perdido iões, tendem a sofrer novo arranjo, em resultado da tendência para a formação de superfícies com energia 

potencial mínima, de que resulta uma perda da reactividade pozolânica”. 

É este mecanismo, puramente físico, que explica a criação e o aumento da reactividade de uma 

pozolana com a temperatura e a perda da reactividade quando a temperatura de cozedura é 

demasiado elevada. A reactividade pozolânica máxima é atingida no período em que se liberta 

toda a água combinada, ligada quimicamente, e se começa a obter a modificação da rede 

cristalina. 

Os minerais do grupo da caulinite23 são silicatos de alumínio hidratados, que derivam da alteração 

dos feldspatos alcalinos, ácidos (da família das ortoclases) pela acção dos agentes atmosféricos, 

em particular da água com dióxido de carbono (meio ácido). Também podem ter origem em 

rochas ígneas básicas, com quantidades importantes de magnésio, se a acção meteorizante ocorrer 

em zonas em que a circulação de água seja intensa, com boa drenagem, que permita a saída do 

magnésio [592]. 

Na caulinite sujeita a aquecimento, a água começa a sair progressivamente entre 300ºC e 500ºC, 

acompanhada por um efeito endotérmico de 95 a 100 cal/g. A 500ºC começa a ocorrer a 

destruição da rede cristalina do mineral, a qual é completada a 583ºC (desidratação total), 

obtendo-se então o metacaulino. Este é praticamente amorfo, admitindo-se ser constituído por 

uma mistura de sílica e alumina, talvez à escala atómica. A queda na reactividade pozolânica é 

muito importante após os 800ºC [592]. A fig. 2.2 apresenta a curva típica de desidratação de um 

caulino. 

                                                 

23 As fórmulas estrutural e química dos minerais deste grupo são, respectivamente: Si4O10Al4(OH) 8  e Al2O3.2SiO2.2H20 
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Fig. 2.2 - Curva de desidratação de um caulino [595] 

 
He et al [286] analisaram diferentes tipos de argilas e de minerais. Constataram que a necessidade 

de água para se obter uma determinada consistência em argamassas de cimento contendo argilas 

varia consideravelmente, dependendo da capacidade de retenção de água que, por sua vez, 

depende da cristalização dos minerais da argila, sendo mais reduzida no caso de argilas não 

expansivas, como o caulino. As quantidades de sílica solúvel das argilas pozolânicas reflectem a 

decomposição térmica e a reactividade destes materiais, e a sua relação com as características à 

compressão da argamassa resultante é influenciada pela distribuição granulométrica das partículas. 

Segundo os autores, a calcinação que optimiza a reactividade pozolânica das argilas deve ocorrer 

a 650ºC. 

As reacções que ocorrem entre a metacaulinite (produto de calcinação da caulinite) e a cal, na 

presença da água, conduzem à formação de tobermorite (CSH) e um dos seguintes produtos: 

aluminato tetracálcico hidratado (C4AH13), aluminato tricálcico hidratado (C3AH6) ou gehlenite 

hidratada (C2ASH8).  

Se o material argiloso for caulinítico, pelas reacções químicas em presença da água entre o 

hidróxido de cálcio e a sílica e a alumina amorfas poderão formar-se aluminato tetracálcico 

hidratado, aluminato tricálcico hidratado ou stratlingite24 e tobermorite25. 

                                                 

24 Também designada por gehlenite hidratada (sílico aluminato bicálcico hidratado) 
25 Hipoteticamente uma das três alternativas de reacções químicas entre o hidróxido de cálcio e a sílica e a alumina amorfas 
poderão dar-se, em presença da água: AS2 + 6 CH – 9 H → C4AH13 – 2 CSH ou AS2 + 5 CH – 3 H → C3AH6 + 2 CSH ou AS2 
+ 3 CH – 6 H → C2ASH8 + CSH 
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Se a cozedura ultrapassa os 900ºC, a sílica e a alumina podem reorganizar-se de novo em 

compostos termodinamicamente mais estáveis, sem propriedades de reacção com o hidróxido de 

cálcio. 

Ambroise et al [13, 14] analisaram cerca  de 30 resíduos da indústria do papel (com fracção 

inorgânica seca dos resíduos com 15 a 75% de caulinite e 21 a 70% de carbonato de cálcio). 

Verificaram que a formação de minerais de alumino-silicato de cálcio depende das quantidades 

relativas de argila e de carbonato de cálcio existentes nos resíduos, e das condições do tratamento 

térmico. Quando estão presentes quantidades suficientes de caulino e de carbonato de cálcio, 

formam-se predominantemente gehlenite (alumino silicato bicálcico - 2CaO.Al2O3.SiO3) e 

anorthite (alumino silicato de cálcio – CaO.Al2O3.2SiO3); se a proporção de carbonato de cálcio 

nos resíduos é elevada relativamente à argila, são favorecidas misturas de gehlenite e silicato de 

cálcio, tais como a larnite (silicato bicálcico - 2CaO.SiO2). A larnite apresenta algumas 

propriedades hidráulicas latentes, enquanto a gehlenite e a anorthite são inertes. Os produtos de 

desidratação da caulinite e da muscovite são pozolânicos. Com o processo de calcinação a que 

são sujeitos pretende-se destruir os seus componentes orgânicos e prevenir a descarbonatação do 

carbonato de cálcio, evitando a produção de CaO. Recomendam um tratamento térmico entre 

600 e 750ºC, que não ultrapasse as 5 horas.  

Os investigadores referidos obtiveram um material que apresentava, na análise por XRD, o 

desaparecimento dos picos devidos à caulinite, enquanto os relativos ao carbonato de cálcio, talco 

e muscovite eram preservados, pelo que o produto resultante da calcinação era uma mistura de 

metacaulino, carbonato de cálcio e fileres (talco e muscovite). A composição química do resíduo 

calcinado apresentava um teor em metacaulino de cerca de 23,5%, enquanto os metacaulinos 

comerciais utilizados apresentavam 76,5 e 96,9%. Pelos valores de consumo de hidróxido de 

cálcio, verificou-se que a reactividade do resíduo calcinado era particularmente elevada nas idades 

iniciais, comparativamente aos metacaulinos comerciais e muito embora o baixo teor em 

metacaulino do resíduo. Esta situação pode ser explicada por efeitos superficiais que possam ter 

ocorrido durante a calcinação e por o carbonato de cálcio existente nos resíduos reagir com o 

hidróxido de cálcio e o metacaulino para formar CSH e monocarboaluminato [13, 14].  

Do que foi referido, para se estabelecer o protocolo de preparação das pozolanas artificiais, 

submetidas a cozedura a partir de minerais argilosos, todos os investigadores recomendam que 

deve fazer-se um estudo preliminar visando determinar a temperatura e o período de tempo 

óptimo para o desenvolvimento do processo de tratamento térmico. Através da difracção de raios 

X, podem analisar-se amostras sujeitas a diferentes temperaturas e diferentes períodos de 

calcinação, determinando-se qual a combinação que conduz a maior quantidade de material 



2. Matérias-primas                                                                                                                                                                                                    59 

amorfo. De acordo com Souza [597] será essa a combinação a que corresponderá menor valor da 

perda ao fogo residual do material calcinado.  

Para ratificar o resultado do tratamento térmico, verificando se este não provocou uma 

recristalização da estrutura interna do material, podem ser realizados ensaios de termogravimetria 

(TG) e de análise térmica diferencial (DTA). Comparando os resultados apresentados pela 

amostra antes e depois do tratamento térmico, o pico da reacção endotérmica deverá ter sido 

praticamente extinto, evidenciando a eficiência do processo de calcinação (mudança de fase do 

material); o pico da reacção exotérmica deverá manter-se inalterado entre as duas situações, 

demonstrando que durante a calcinação não houve recristalização do material (o que poderia 

provocar a diminuição da sua actividade pozolânica). 

2.3.3 Estudos sobre componentes pozolânicos 

Apresenta-se uma síntese de estudos desenvolvidos relativamente a componentes pozolânicos, 

particularmente do tipo dos que têm vindo a ser referenciados. 

2.3.3.1 Pozolanas naturais 

Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira (ilha de Porto Santo) existem pozolanas mas, de 

acordo com Sousa Coutinho [592], são de exploração pouco rentável devido à pequena dimensão 

dos jazigos e à sua grande heterogeneidade motivada por várias mas reduzidas erupções. Para 

além disso, as de Porto Santo necessitam ainda de um tempo de moagem cerca de 12 vezes 

superior ao necessário para as pozolanas da ilha de Stº. Antão, da República de Cabo Verde [592]. 

As pozolanas de Stº. Antão resultaram de uma erupção de grande violência, amplitude e 

regularidade que cobriu uma enorme extensão da ilha (vários quilómetros quadrados) com uma 

cinza, que mais tarde se aglomerou e alterou pela acção das águas carbonatadas, de que resultou 

um tufo vulcânico de cor clara, vacuolar e desfazendo-se facilmente em pó pela pressão dos 

dedos. Sousa Coutinho [592] apresenta valores de massa volúmica aparente de 0,5 g/cm3, massa 

volúmica absoluta em pó de 2,2 g/cm3 e 80% de volume de vazios. 

A intensa acção erosiva que se exerce sobre as ilhas de Cabo Verde, a exposição desta formação e 

a sua fraqueza mecânica fazem prever que originariamente esta formação tinha proporções muito 

superiores às que actualmente se conhecem. 

O facto da massa ser cheia de interstícios tem facilitado as condições para uma continuada acção 

meteorizante pelos agentes atmosféricos, de que resultaram alterações químicas e da estrutura. 
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Sousa Coutinho [592] analisou a composição química de várias amostras de pozolanas da ilha de 

Stº. Antão, registando uma regularidade de propriedades notável nas seis amostras extraídas de 

diferentes locais, para uma superfície específica de Blaine de 8000 cm2/g. As características 

obtidas foram: SiO2 – 49,8%; Al2O3 – 20,3%; Fe2O3 – 2,2%; MgO – 1,7%; SO3 – 0,3%; Na2O – 

- 6,0%; K2O – 5,0%; outros – 0,6%; PF – 10,6% (T<500ºC) e 1,7% (500ºC<T<1000ºC). A alta 

reactividade destas pozolanas é demonstrada pela elevada perda ao rubro, que denota uma 

alteração intensa. 

Day e Shi [191] analisaram a influência da superfície específica de uma pozolana natural da 

Bolívia em pastas de cal aérea e pozolana verificando, através do desenvolvimento das 

resistências entre os 3 e os 90 dias de cura húmida a 50ºC de temperatura, ser um factor muito 

importante. Encontraram uma boa correlação linear entre a superfície específica determinada 

pelo método de Blaine e a resistência à compressão a todas as idades e para todas as pastas 

(especialmente em idades iniciais). Com a adição de 4% de sulfato de sódio ou de cloreto de 

sódio como activador das resistências, constataram o incremento das resistências e uma maior 

sensibilidade à superfície específica. 

2.3.3.2 Cinzas volantes 

Goñi et al [270] procederam à caracterização de duas cinzas volantes das centrais espanholas de 

Soto de Ribera e de Velilla de Rio Carrion, posteriormentes sujeitas a processamento hidrotérmico. A 

análise XRD detectou como principais fases cristalinas SiO2 (quartzo), mullite (Al6Si2O13 – A3S2), 

óxido de cálcio (CaO) e tetraóxido de ferro (Fe3O4). A análise granulométrica registou resultados 

diferentes entre as duas cinzas analisadas: a cinza B apresentava partículas homogéneas, a maioria 

com diâmetro de cerca de 40 µm, enquanto na cinza A detectaram-se dois máximos relativos a 

dimensões de partículas com 12 µm e 100 µm. Verificaram que ambas as cinzas cumprem a 

normalização europeia respectiva (NP EN 450 [328]). A análise granulométrica foi ratificada pela 

análise por SEM, que mostrou para as cinzas A a existência de partículas esféricas de diferentes 

tamanhos, com alguns vazios contendo pequenas esferas, mostrando ainda uma partícula de 

carvão grande e irregular, enquanto as cinzas B apresentavam uma microestrutura mais 

homogénea, com esferas do mesmo tamanho. 

2.3.3.3 Barro vermelho 

Como anteriormente referido, actualmente o material de barro vermelho para produção de 

elementos para construção civil (tijolos e telhas cerâmicas) é cozido a temperaturas iguais ou 

superiores a 900ºC. Cada tipo de massa crua (mistura de argilas com outros tipos de materiais) 

tem a sua temperatura de cozedura óptima para produzir unidades fortes e duráveis. 
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Equipamentos e processos de cozedura avançados permitem estas altas temperaturas. Existem 

condições para que se realize uma boa análise e homogeneização da matéria-prima, uma eficiente 

moldagem ou extrusão e preparação, para que a cozedura decorra de forma regular e homogénea. 

Os elementos de barro vermelho crus são colocados num carrinho numa linha que percorre um 

forno, com uma velocidade definida. O período de cozedura dos elementos por vezes varia 

ligeiramente consoante a maior ou menor procura de material por parte do mercado da 

construção civil. 

No passado, o processo de calcinação era, por vezes, muito pobre. A temperatura não era 

controlada e variava de acordo com a posição dos tijolos no forno. Se a temperatura de 

calcinação e o tipo de material atingissem os requisitos necessários, os tijolos tornavam-se 

pozolânicos. A dificuldade de transformar uma argila num produto pozolânico através de 

tratamento térmico deve-se, assim, aos múltiplos parâmetros envolvidos. 

Baronio e Binda [38, 51] analisaram um material utilizado para a produção de tijolos actuais, que 

apresentou alto teor de carbonato de cálcio e grande quantidade de sílica. Por difracção de raio X, 

verificaram que a composição da amostra – que não é verdadeiramente uma argila – apresentou a 

existência de quartzo, calcite, plagioclasse, feldspato, sódio e pequena quantidade de mica e de 

minerais argilosos. Após tratamento térmico de 15 minutos a 650ºC ou de 30 minutos a 750ºC, as 

amostras de barro vermelho apresentaram resultado negativo no teste de pozolanicidade. Dos 

650ºC para os 750ºC verificaram que a fase cristalina diminuiu, enquanto a fase amorfa aumentou 

e que o aumento do teor em sílica e em alumina era proporcional ao aumento da capacidade de 

fixação de hidróxido de cálcio. Concluíram que: 

- algumas argamassas antigas duram séculos por incluírem componentes pozolânicos que lhes 
conferem comportamento hidráulico; 

- a hidraulicidade pode ser  obtida pela utilização de pó de tijolo antigo (material de barro 
vermelho que foi sujeito a tratamento térmico de modo a adquirir ou activar as suas 
características pozolânicas - propensão para fixar o hidróxido de cálcio livre do ligante) ou 
outros minerais argilosos constituídos por sílica e alumina cozidos a temperaturas entre 600ºC 
e 900ºC; 

- os tijolos e telhas actuais raramente são pozolânicos porque são cozidos a temperatura muito 
alta e/ou porque a sua matéria-prima tem baixo teor em argila (comparativamente à matéria- 
-prima dos elementos de barro vermelho antigos); 

- quando o material de base é adequado (argiloso), um tratamento térmico pode conferir 
propriedades pozolânicas; 
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- a temperatura e o período do tratamento têm de ser cuidadosamente escolhidos, em função 
dos constituintes da matéria-prima, do forno onde se processa o tratamento e da quantidade 
de material a ser processado. 

Na continuidade dos mesmos estudos, as investigadoras procederam à determinação da 

pozolanicidade de alguns tijolos de barro vermelho, antigos e novos, e da matéria-prima 

correntemente utilizada em Itália para o fabrico de tijolos, cozida a temperaturas de 600ºC e 

900ºC. O material foi finamente moído (na finura do cimento) e colocado em contacto com uma 

solução sobressaturada de hidróxido de cálcio a 40ºC durante 8 e 15 dias. Em função dos 

resultados obtidos, concluíram que: 

- tijolos sujeitos a temperatura superior a 900ºC não produzem material pozolânico; 

- nem todo o barro vermelho, quando cozido a temperaturas de 600ºC e 900ºC (consideradas 
adequadas), se torna pozolânico; 

- nem todos os tijolos antigos apresentam características pozolânicas; 

- alguns materiais argilosos tornam-se pozolânicos por tratamento térmico mas passam a 
necessitar de maior quantidade de água quando misturados com a cal (o que pode inviabilizar 
a sua utilização em argamassas). 

Teutonico et al [616] referem que o pó resultante de material cerâmico de barro vermelho cozido 

a temperatura inferior a 900ºC, moído com granulometria inferior a 75 µm, terá boas 

probabilidades de actuar como pozolana, reagindo com o hidróxido de cálcio da cal e 

aumentando a resistência e a durabilidade das argamassas de cal aérea. Paralelamente, partículas 

maiores do mesmo material, com granulometria superior a 300 µm, funcionam como agregado 

poroso e introdutor de ar, aumentando a resistência aos fenómenos de gelo/degelo e à 

cristalização de sais. 

Estima-se que cerca de 5% do volume total de produtos cerâmicos de barro vermelho produzido 

sejam resíduos. Foram analisados três tipos de resíduos de fábricas de cerâmica de barro 

vermelho [538], rejeitados por (a) defeitos de quebras mas com cozedura adequada, por (b) 

cozedura a temperatura demasido elevada e por (c) cozedura a temperatura inferior à necessária. 

Pelo difractograma resultante da análise por XRD, a composição mineralógica do produto (a) é 

constituída principalmente por quartzo, moscovita, augite e montmorilonite, o produto (b) revela 

a presença de anorthite e quartzo e o produto (c) tem como compostos cristalinos maioritários 

um sílico-aluminato cálcico magnésico e quartzo. Segundo os autores deste estudo, estes 

materiais podem ser utilizados como agregado porosos (moídos em partículas de dimensão 



2. Matérias-primas                                                                                                                                                                                                    63 

inferior a 5 mm) ou como materiais com alguma reactividade pozolânica (em partículas de 

dimensão inferior a 45 µm).   

2.3.3.4 Caulinos 

Segundo estudo efectuado por Velho [681], no território nacional os caulinos ocorrem em 

depósitos relacionados com a alteração de zonas graníticas do Noroeste de Portugal, ao longo de 

uma faixa próxima do litoral, nos distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, ou 

associados a areias cauliníferas que ocorrem em regiões do centro do país, como sucede com os 

depósitos de Rio Maior, Pombal, Óbidos, Olho Marinho (Poiares) e Coina. Nos depósitos de 

Valverde e de Vila Fria (Viana de Castelo) ocorrem os caulinos de melhor qualidade (para a 

indústria do papel, que deve ser a maior consumidora de caulinos, juntamente com a indústria de 

cerâmica branca). Nesta zona, a bacia de Alvarães constitui uma área aplanada com cerca de 20 

km2, constituindo uma depressão topográfica instalada sobre um granito de duas micas, de grão 

médio e alcalino e, nos seus depósitos ocorrem caulinos de origem sedimentar e residual. O 

mesmo estudo refere que o centro industrial de Alvarães produz cerca de 40 mil toneladas, 95% 

das quais destinadas à indústria do papel. Nos restantes centros produtores extraem-se caulinos 

essencialmente para cerâmica, muitas vezes como subprodutos de lavagem de areias cauliníferas. 

Neste último caso há que referir o caulino sedimentar de Rio Maior, com reservas prováveis de 

100 milhões de toneladas, que é explorado como subproduto da exploração de areia branca 

siliciosa, particularmente utilizada nas indústrias do vidro e da cerâmica, com um rendimento de 

8% a 10% em caulino. Outro centro industrial importante é o de Custóias (Matosinhos), que 

produz cerca de 20 mil toneladas de caulino, essencialmente destinado à cerâmica. 

Lim [402] procedeu ao estudo de duas argilas (um caulino, com cerca de 90% de minerais 

argilosos e uma argila siliciosa, em que os minerais predominantes eram a caulinite e a ilite, 

totalizando 25%), com vista a determinar a temperatura e períodos de cozeduras óptimos. Ambas 

as argilas foram calcinadas a 400ºC, 500ºC, 600ºC e 700ºC, durante 15, 30, 60 e 120 minutos, 

tendo-se procedido a análise térmica diferencial (DTA) e ao ensaio de reactividade pozolânica de 

cada material resultante e à determinação da resistência à compressão aos 7 dias de argamassas 

realizadas com cal aérea e as argilas calcinadas. Os resultados obtidos apontaram que, para 

obtenção da reactividade pozolânica máxima, o caulino devia ser calcinado a 700ºC durante 60 

minutos, enquanto a argila siliciosa obtinha a sua reactividade máxima ao ser calcinada a 600ºC 

durante 30 minutos. Em ambas as argilas, a optimização pozolânica foi alcançada quando a 

desidratação dos minerais argilosos foi atingida. As características de resistência obtidas para o 

caulino quadruplicaram as atingidas com a argila siliciosa, diferença esta atribuída ao facto do 

caulino ter cerca de quatro vezes a percentagem de materiais argilosos presentes na argila siliciosa. 
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As diferenças obtidas entre os dois materiais foram atribuídas ao teor em alumina existente na 

matéria-prima (correspondente ao teor em minerais argilosos presentes nos materiais e à 

decomposição desses mesmos minerais). 

Baronio e Binda [38, 51] analisaram um caulino (2SiO2.Al2O3.2H2O), que apresentou altos valores 

de perda ao fogo, sílica e alumina. Por difracção de raio X, verificaram que a amostra contém 

caulinite, com pequena quantidade de ilite. Após tratamento térmico de 15 minutos a 650ºC e de 

30 minutos a 750ºC, as amostras de caulino apresentaram resultados positivos. Dos 650ºC para 

os 750ºC verificou-se que a fase cristalina diminuiu, enquanto a fase amorfa aumentou e que o 

aumento do teor em sílica e em alumina foi proporcional ao aumento da capacidade de fixação de 

hidróxido de cálcio. Kakali et al [371] analisaram dois caulinos, sujeitos a tratamento térmico 

(temperatura de 650ºC durante 3 horas) e referem que a reactividade pozolânica do metacaulino 

resultante está directamente relacionada com a cristalinidade da caulinite original - caulinite bem 

ordenada é transformada em metacaulino menos reactivo que outro originário de caulinite mais 

desordenada. 

No mesmo âmbito, Shvarzman et al [581] estudaram varios tipos de caulinos, sujeitos ou não a 

tratamento térmico. As amostras foram sujeitas a análises térmicas, por aquecimento a 5ºC/min 

até 1000ºC. A desidroxilação das caulinites puras em atmosfera normal resultou na perda de 

massa de cerca de 13,76%, que corresponde à transição de SiO2.2Al2O3.2H2O em SiO2.2Al2O3, 

associada a um forte efeito endotérmico que ocorre entre 450ºC e 600ºC (a temperatura exacta 

depende da cristalinidade e da dimensão das partículas). O pico endotérmico correspondeu à 

formação de uma nova fase desordenada, designada por metacaulino (Al2O3.2SiO2), por 

desidroxilação e libertação de água. O processo de desidroxilação da caulinite é precedido por 

uma pequena perda de água entre 80ºC e 150ºC. Entre 900ºC e 1100ºC, a formação exotérmica 

de fases cristalinas (como é o caso da mullite – 3Al2O3.2SiO2) em que a sílica é totalmente ou 

parcialmente segregada, é caracterizado por um pico exotérmico na curva DTA e perda 

insignificante de massa na curva TG.  

Submeteram um caulino local não tratado e sujeito a temperaturas de 500ºC, 570ºC e 700ºC 

durante 5 horas, a análise por XRD. Os picos de difracção correspondem à diminuição da 

caulinite após calcinação a 500ºC e desaparecem para temperaturas acima de 570ºC. Entre 570ºC 

e 700ºC os picos existentes foram atribuídos ao quartzo e à anatase (TiO2 – óxido de titânio). 

Concluiram que o processo de desidroxilação da caulinite é acompanhado da sua amorfização e 

que após desidratação a 570ºC, o caulino analisado se transformou inteiramente em fase amorfa. 
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Fig. 2.3 - Curvas de DTA/TG de caulino (a) cru e (b) cozido a 700ºC (5 h) [581] 

 

 

 

Fig. 2.4 - Análises por (a) TG e por (b) XRD a caulino cru e sujeito a cozedura a diferentes temperaturas 
(5 h) [581] 
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A calcinação de caulinos a temperaturas inferiores a 450ºC mostrou a ocorrência de reduzida 

desidroxilação. Entre 450ºC e 570ºC, a desidroxilação atinge 95% e para temperaturas entre 

570ºC e 700ºC, a desidroxilação ficou completa. A desidroxilação é acompanhada pela 

amorfização da caulinite, que torna o material mais reactivo. Estes autores desenvolveram um 

método de avaliação quantitativa do teor em fase amorfa dos materiais. O efeito da fase amorfa 

na actividade química foi demonstrado pelas resistências à compressão de pastas. Pastas 

contendo menos de 20% de fase amorfa foram consideradas como material inerte do ponto de 

vista da actividade pozolânica. Em pastas com 50-100% de fase amorfa, a actividade química será 

proporcional ao seu valor. Mesmo uma desidroxilação parcial da caulinite, acompanhada por 

cerca de 55% de amorfização do material, confere-lhe características de uma pozolana reactiva, o 

que pode ter grande importância para a redução da energia necessária para a produção de 

metacaulino. 

Quadro 2.10 - Efeito da calcinação nas alterações da estrutura das argilas [577] 

Temperatura (ºC) Alteração da estrutura 

< 180 Perda de água superficial e de adsorção 
180-600 Desidroxilação da estrutura da argila 
800-900 Rotura de ligações e colapso da estrutura 
> 900 Formação de novas fases cristalinas 

 
Os efeitos da calcinação na alteração da estrutura das argilas depende da mineralogia do material, 

da sua estrutura atómica, das suas ligações, da taxa de evolução da temperatura no tratamento 

térmico e das impurezas presentes na matéria-prima. A metacaulinite é uma estrutura quase 

amorfa, produzida entre 680 e 980ºC, e que, a cerca de 1080ºC, converte-se em mulite cristalina 

(3Al2O3.2SiO2). O quartzo e a anatase (óxido de titânio - TiO2) presentes na caulinite mantêm-se 

inalterados pelo tratamento térmico e em pastas de cal aérea e material argiloso calcinado, actuam 

como filler. 

Numa pasta de cal aérea com metacaulinite a 20ºC, o pH é de cerca de 12,5. Por ataque de OH- 

em solução de pH tão elevado, o alumino-silicato da metacaulinite despolimeriza-se e o mono- 

-silicato e o aluminato entram na solução: 

Ca(OH) 2 → Ca++ + 2OH- 

Si-O-Al + 7OH- → [SiO(OH) 3] - + [Al(OH) 4] - 

Quando o Ca++ contacta com estes mono-silicatos e aluminatos dissolvidos, os produtos de 

hidratação precipitam, formando-se silicato de cálcio hidratado (CSH). 
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No caso das pozolanas artificiais, quanto mais alta é a perda de massa da argila (que não seja 

devida a perda de água zeolítica), maior é a sua reactividade. Uma baixa perda de massa significa 

que saiu uma menor quantidade de iões OH-, havendo na rede cristalina um número menor de 

ligações por saturar e de ligações para fixar ou reagir com os iões Ca++ da cal. 

A reactividade máxima ocorre geralmente 100ºC a 200ºC acima do segundo ponto em que a 

curva de desidratação muda de curvatura, o que confirma a hipótese de que é depois de todos os 

iões OH- terem sido expulsos que se atinge o máximo de reactividade. 

Vários investigadores referem a utilização, em muitos países, de metacaulino comercial [81, 185, 

188, 207], nomeadamente para incorporação em betões de altas performances. Por exemplo 

Bosiljkov [81] refere um metacaulino MetaStar produzido por IMERYS/ECC International. 

Tratam-se de produtos manufacturados a partir de caulinos seleccionados, que são moídos e 

calcinados sob condições particulares e controladas, a temperaturas e durante períodos 

específicos (de modo a ser eliminada a água quimicamente ligada nos interstícios do caulino e 

destruída a sua estrutura cristalina, de modo a converter-se numa fase amorfa alumino-silicatada). 

Resultam pós brancos altamente reactivos, homogéneos e consistentes em aparência e 

características, de partículas de dimensão geralmente inferiores a 2 µm, que constituem pozolanas 

artificiais muito reactivas [Al2O3.(SiO2) 2]. Que se tenha tido conhecimento, não é produzido 

metacaulino a nível nacional.  

Murat e Comel [481] procederam a análise comparativa entre a reactividade e as resistências à 

compressão da metacaulinite hidratada, tendo verificado que a temperatura óptima para o 

tratamento térmico estava entre 700 e 850ºC, preferivelmente obtida em forno estático (e não 

rotativo); que a metacaulinite obtida por calcinação a temperatura inferior a 700ºC é menos 

amorfa e por isso menos reactiva; e que a tratada a temperatura inferior a 600ºC, contém elevado 

teor em caulinite residual. 

Shi et al [577] apresentam as características do que designam por “lama vermelha”, subproduto 

resultante da produção de alumínio, antes de ser submetida a tratamento térmico. A calcinação 

desta lama a 750ºC durante 5 horas também resulta na conversão da caulinite em metacaulinite: 

Al2(SiO5)(OH) 4 → Al2O3.2SiO2 + 2H2O 

Frías e Cabrera [246] referem como características mais importantes do metacaulino, a sua 

composição química (SiO2 + Al2O3 ~ 90-95%), a finura (superfície específica entre 15-20 m2/g) e 

a natureza ser pouco cristalina, o que lhe confere uma alta reactividade pozolânica. Quando reage 

com o Ca(OH)2 formam-se produtos cimentícios, entre os quais constam como mais importantes 

as fases hidratadas designadas por stratlingite (C2ASH8) e gel de silicato de cálcio hidratado 
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(tobermorite - CSH). Analisaram pastas de cal aérea e metacaulino com traço ponderal de 1:1 e 

na análise térmica diferencial (DTA) referem o desenvolvimento de fases hidratadas, em função 

da idade da amostra. O CSH foi detectado aos dois dias de hidratação, seguido das fases C2ASH8 

e C4AH13. Na análise por XRD identificaram a fase cristalina hidratada C2ASH8 mas não a 

C4AH13, o que indica que esta última apresenta uma cristalinidade muito baixa26. 

Rojas e Rojas [535], ao analisarem os mesmos traços por DTA, verificaram que as fases 

hidratadas formadas a alta temperatura eram essencialmente constituídas por CSH, C2ASH8, 

C4AH13 e C3ASH6. O CSH foi detectado ao fim de 6 horas de cura, seguido por C2ASH8 e 

C4AH13, às 12 horas de cura e por C3ASH6, após 30 horas. Na análise por XRD foram 

identificadas as fases cristalinas hidratadas C2ASH8 e C3ASH6, mas não a C4AH13, o que reforça os 

resultados dos investigadores anteriores. 

2.4 Agregados 

No âmbito do trabalho experimental desenvolvido nesta tese não vai ser tida em conta a 

influência (mecânica, física e química) que pode ser atribuída aos agregados em argamassas para 

edifícios antigos. No entanto, apresentam-se algumas considerações relativas a eles. 

Os agregados podem ser classificados como grossos e areias. As areias são materiais granulados 

finos que são aglomerados por um ou mais ligantes, constituindo o esqueleto das argamassas. 

Nas argamassas utilizam-se genericamente areias com máxima dimensão inferior a 4,75 mm 

(passando no peneiro com essa abertura).  

As areias provêm da desagregação de rochas, pelo que do ponto de vista químico se podem 

distinguir dois grupos principais: areias siliciosas (quartzosas e graníticas) e areias calcárias. 

Enquanto as areias siliciosas são geralmente de rio ou de areeiro, as areias calcárias resultam de 

desperdícios de pedreiras de rocha calcária. As areias podem conter maior ou menor percentagem 

de argila, sendo geralmente designada por amarela a areia de areeiro com algum teor em argila. As 

areias argilosas conferem uma maior trabalhabilidade e resistências mecânicas às argamassas 

devido aos finos da argila mas a sua utilização (com percentagem elevada de argila) pode reduzir a 

ligação do agregado à cal e implicar a necessidade de uma adição de maior quantidade de água na 

argamassa, o que incrementa fenómenos de retracção. 

A areia de areeiro é geralmente mais áspera, apresentando grãos mais angulosos mas geralmente 

contém mais impurezas; a areia de rio geralmente confere menor resistência às argamassas, 

                                                 

26 A análise por XRD apenas identifica fases cristalinas e microcristalinas. 
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devido aos grãos serem rolados mas é naturalmente mais “lavada”. Na areia de pedreira tem de 

ter-se particular atenção relativamente ao teor em finos. 

Podem, em algumas situações, utilizar-se fileres artificiais (subprodutos da britagem de rochas 

duras, sendo de excluir os que resultam de calcários margosos) ou naturais, como a diatomite. 

Estes são, de um modo geral, designados por pó de pedra.  

O tipo de areias utilizado e a sua composição granulométrica têm grande influência no 

comportamento das argamassas, pelo que a sua escolha e proporção na mistura assume um papel 

muito importante na qualidade final das argamassas. Em termos de composição granulométrica, 

o CEN defeniu uma areia de referência, cuja composição, apresentada no quadro 2.11, serve 

como padrão. 

Quadro 2.11 - Composição granulométrica da “areia normal”  CEN de referência [666] 

Abertura da malha do peneiro  
(mm) 

Material retido acumulado  
(%) 

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

 
No entanto, a utilização de agregados de granulometria cuidada estende-se muito para além dos 

limites da areia CEN de referência, devendo a experiência de utilização de areias da região ser 

decisiva para a avaliação da sua adequabilidade.  

A presença de argila na fracção fina das areias afecta a durabilidade e a retracção das argamassas, 

pelo que pode definir-se um limite para o teor de argila de um agregado [142, 248, 680]. 

Em termos químicos verifica-se que, em maior ou menor grau, todos os agregados são reactivos. 

Embora de um modo geral a areia não reaja quimicamente com a cal, contribui para o 

endurecimento das argamassas aéreas, tornando mais fácil o seu processo de carbonatação. 

Alguns produtos, para além das areias naturais ou artificiais, são por vezes introduzidos nas 

argamassas como agregados. É, por exemplo, o caso de granulado ou resíduos de cerâmica de 

barro vermelho (telhas ou tijolos). Quando a granulometria em que são introduzidos nas 

argamassas é relativamente grosseira (caso, por exemplo, das partículas que passam no peneiro 

ASTM nº4 - 4,75 mm de malha - e que são retidas no peneiro nº8 – malha com 2,38 mm)27 [616], 

funcionam essencialmente como agregados e introdutores de ar; quando são introduzidos com 
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elevada superfície específica, o seu contributo já não será apenas físico mas também químico, 

tomando parte nas reacções (pozolânicas) com os ligantes. 

A incorporação, em argamassas, de resíduos grosseiros de barro vermelho é conhecida desde as 

civilizações mais antigas, tendo tido especial incidência nas construções romanas e bizantinas [34, 

38, 39, 51, 61]. 

 

De um modo geral considera-se que os agregados a utilizar em argamassas deverão verificar 

determinadas características, como sejam [666]: 

- forma, dimensões máximas e mínimas e granulometria adequadas às utilizações previstas; 

- inalterabilidade ao ar, à água e a outros agentes externos; 

- compatibilidade química com os ligantes e outros constituintes das argamassas; 

- resistências mecânica e à erosão adequadas às aplicações previstas; 

- ausência de substâncias nocivas, como sejam os casos de matéria orgânica, partículas moles, 
friáveis ou demasiado finas, ou película de argila aderente. 

Considera-se que a qualidade dos agregados deve ser avaliada principalmente a partir das 

características das argamassas com eles preparadas e não exclusivamente por ensaios que incidam 

isoladamente sobre os agregados. 

                                                                                                                                                         

27 Estudo a publicar. 
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3 Procedimentos experimentais e acções específicas 

Como referido anteriormente, as argamassas de cal têm vindo a ser utilizadas desde os tempos 

mais remotos. Como qualquer outro material, a sua selecção, preparação e/ou formulação foi 

inicialmente estabelecida pela correcção de erros, sendo o conhecimento empírico entretanto 

adquirido transmitido pela mão de obra especializada, de geração em geração, sem especificações 

objectivamente estabelecidas. Vitruvius, segundo Charola e Henriques [126], foi o primeiro a 

escrever sobre a selecção e preparação de argamassas de cal. 

A descoberta do fabrico do cimento Portland coincidiu com a necessidade de se estabelecerem 

especificações de materiais para a sua produção em massa. Daí as especificações terem sido 

desenvolvidas com base no novo material - o cimento. 

As argamassas de cal (devido à sua mais demorada preparação e secagem, a alterações nas 

tecnologias de construção e o novo produto entretanto desenvolvido) foram caindo no 

esquecimento e a sua experiência de aplicação foi-se perdendo. 

Após décadas a substituir argamassas de cal originais por argamassas de cimento em edifícios 

antigos e monumentos históricos, tornaram-se evidentes os problemas introduzidos por este 

material. Muitos profissionais do campo da conservação têm vindo a referir a necessidade de se 

reterem os últimos indícios de experiência de preparação e aplicação de argamassas de cal. 

Ao serem ensaiadas em laboratório, à luz das especificações das argamassas de cimento, as 

argamassas de cal aérea apresentam fracas prestações. O mesmo acontece quando, em obra, são 

aplicadas como se de argamassas hidráulicas se tratassem. Estes factos, associados aos mais lentos 

processos de aplicação de argamassas de cal (especialmente por comparação com as deficientes 

aplicações de revestimentos com base em argamassas de cimento actualmente executados), 

contribuiram para o declínio do uso e, em muitos casos, para a perda dos conhecimentos e 

práticas correctas de preparação e aplicação. 

É importante que o uso de argamassas com base em cal para conservação de edifícios antigos seja 

assegurada por ensaios de laboratório, mas estes devem ser desenvolvidos especificamente, tendo 

em conta a natureza do material em questão, de modo a permitir a sua correcta avaliação [127, 

294, 295, 674, 677], e que esses procedimentos sejam universais e comparáveis. 

Em teoria, o valor dos procedimentos de ensaio reside na possibilidade de se compararem os 

dados obtidos, de modo que se possa ir contribuindo para o conhecimento do material. No 

entanto, qualquer análise bibliográfica mostra que os estudos realizados sobre argamassas são, de 

um modo geral, baseados em especificações de ensaio completamente diferentes, tornando-se 
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muito difíceis as comparações de resultados entre estudos [294]. O resultado da situação presente 

a nível internacional é que a maioria dos estudos realizados sobre argamassas apenas têm um 

valor qualitativo quando comparados com outros trabalhos da mesma área, devido ao elevado 

número de factores diferentes que não permitem uma simples comparação e/ou continuidade. 

O problema não é apenas relativo às unidades (que seria fácil de ultrapassar), nem tem só a ver 

com os ensaios considerados necessários (que variam consideravelmente entre autores, mas que 

se poderiam complementar), nem referido apenas às especificações de cada um desses ensaios, 

uma vez que até a própria preparação dos provetes para ensaio e a sua cura variam 

consideravelmente. As diferenças são então criadas logo desde o início dos estudos laboratoriais. 

Por vezes surgem valores relativos aos mesmos ensaios, expressos nas mesmas unidades (ou em 

unidades equivalentes), mas que não correspondem de todo a situações comparáveis, por terem 

sido utilizadas preparações de provetes ou especificações de ensaio diferentes. 

Já há mais de 20 anos que vários autores [127, 294, 295, 310, 366] tentam motivar a comunidade 

científica internacional a estabelecer um certo número de especificações de ensaio de argamassas 

para edifícios antigos, que pudessem desde logo dar resposta a questões de base, tais como quais 

os ensaios necessários para a caracterização de novas argamassas; quais as condições de 

preparação e cura dessas argamassas; que métodos e especificações de ensaio devem ser 

utilizados e em que unidades devem ser expressos os resultados. 

Mesmo que as especificações comuns a estabelecer não fossem as óptimas, teriam pelo menos a 

grande vantagem de todos as usarem, tendendo-se para a uniformização de metodologias de 

análise. Desse modo, os avanços que se conseguiriam seriam, decerto, mais efectivos. 

3.1 Normalização aplicável 

De um modo geral, a normalização e regulamentação nacional sobre argamassas de ligantes 

minerais (e sobre rebocos tradicionais, em particular) era inexistente, com excepção de alguns 

documentos normativos relativos a alguns constituintes para aplicação em betões. Esta situação 

ocorria também em países como a Espanha e a Itália. Actualmente encontram-se em vigor alguns 

documentos normativos europeus e de outros tem-se conhecimento em versão de projecto de 

norma. 

A norma de exigências correntemente em vigor, que apresenta as especificações para argamassas 

de revestimento [144] e de assentamento [145] de alvenarias, resultou num documento muito 

genérico, por se terem eliminado exigências em relação às quais o consenso se afigurava difícil, 

especialmente no que se refere aos rebocos tradicionais [670]. 
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Existem várias normas relativas às matérias-primas que cobrem os cimentos [138, 139, 318, 319, 

320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327], as cinzas volantes [328, 329, 330], as pozolanas [357], a cal 

de construção [331, 332, 333], os agregados [141, 142, 143, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 334, 

335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354] e os 

pigmentos [175]. 

Em fase de projecto de norma está ainda uma norma relativa à concepção, preparação e aplicação 

de revestimentos exteriores e interiores [180], que se espera possa vir a ser aprovada de modo a 

poder contribuir para o estabelecimento de melhorias no que se refere a esta temática. 

Existe uma norma de especificações de ensaio de argamassas, com várias partes já aprovadas 

[146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 346] e outras em fase de Projecto 

de Norma [150, 152, 153, 159, 160, 161]. 

No entanto, grande parte das especificações de ensaio incluem condições mais vocacionadas para 

argamassas de ligantes hidráulicos (por exemplo, no que se refere a tempos de amassadura, 

moldes utilizados, condições e tempos de cura), que são desfavoráveis e por vezes impossíveis de 

respeitar com argamassas com base em cal aérea. 

A situação de inexistência de normalização suficiente em alguns aspectos, o facto de esta ser 

muito genérica ou, em outros casos, pouco adaptada a alguns tipos de argamassas e/ou condições 

de aplicação, conduzem a que, por vezes, se continuem a adoptar procedimentos não 

padronizados e que variam, no mínimo, de laboratório para laboratório. 

Embora actualmente não seja legal o desenvolvimento de nova normalização nacional sobre 

aspectos cobertos (mesmo que de forma pouco aprofundada) pela normalização europeia, alguns 

países que já anteriormente possuíam conjuntos normativos coerentes e exaustivos (casos, por 

exemplo, de França e de Inglaterra), continuam a seguir a sua normalização nacional, sempre que 

a europeia é omissa ou inadaptada. Mas, mesmo nestes casos, poucas situações se adaptam às 

especificidades das argamassas com base em cal aérea. 

3.2 Execução dos provetes de argamassa 

Em termos de execução dos provetes de argamassa sobre os quais se poderá proceder à 

determinação das características obtidas com as respectivas argamassas, para além de questões 

relativas às matérias-primas utilizadas e aos traços aplicados, são importantes os aspectos relativos 

à preparação da argamassa, ao tipo de molde e à preparação que sobre ele possa ser levada a 

cabo, à trabalhabilidade da argamassa, às condições de cura e à idade do provete à data de ensaio. 
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- Preparação das argamassas 

Relativamente à preparação das argamassas, e para além de diferenças imputáveis às matérias- 

-primas (que têm sempre de ser tidas em conta), surge o tipo de dosagem (volumétrica ou 

ponderal), o tipo de mistura (manual ou mecânica), as velocidades e movimentos utilizados, o 

tempo de amassadura e o tipo de compactação (manual ou mecânico), com número de pancadas 

inerente. 

Para preparação de argamassas, especificações internacionais recomendam a aplicação de 

misturadoras mecânicas, com diferentes velocidades axiais e planetárias, mas baixos tempos de 

amassadura. Estas amassaduras “rápidas” são adequadas para argamassas de cimento ou cal 

hidráulica mas não de cal aérea. Tradicionalmente, um dos segredos de uma boa argamassa de cal 

é o tempo (e o vigor) da amassadura, que têm de ser elevados. 

- Tipo de molde e sua preparação 

No que se refere ao tipo de moldes utilizados, constata-se a existência de normalização que, por 

vezes, recomenda a utilização de diferentes moldes. Quando se utiliza o mesmo molde para 

ensaio idêntico, por vezes a preparação realizada sobre ele é diferente – por exemplo, no que se 

refere à eventual colocação de papel de filtro a forrar a base, à aplicação de óleos descofrantes ou 

quando os períodos até à desmoldagem são distintos.  

Por outro lado, embora o contacto da superfície do provete no molde e a espessura do próprio 

provete possa não constituir um factor crítico em argamassas de cimento, estes parâmetros 

influenciam muito a presa de argamassas com base em cal, pois a redução do contacto superficial 

com a atmosfera ambiente diminui o contacto com o dióxido de carbono, necessário à 

carbonatação da cal, o que retarda a presa e a cura da argamassa. E o mesmo se aplica à 

profundidade do provete. Os moldes tradicionais de 40mm x 40mm x 160mm, têm uma 

espessura de 40 mm, muito exagerada relativamente à espessura das aplicações reais de 

argamassas de revestimento e mesmo em juntas de alvenaria. No entanto, provetes com 

espessura da ordem de 20 mm seriam mais frágeis para a sua manipulação em laboratório e 

dificultariam a realização de alguns tipos de ensaios [127]. 

- Trabalhabilidade 

A quantidade de água utilizada na preparação de uma argamassa de cal aérea é determinada pela 

trabalhabilidade da mistura mas não tem efeito na hidratação do ligante (contrariamente ao que 

acontece no caso de argamassas de cimento, de cal hidráulica ou, em menor grau, de cal aérea e 

componentes pozolânicos, nas quais a água é necessária). A água adicionada à amassadura e a 

resultante da reacção de presa da cal deve evaporar para o ambiente ou ser absorvida por outros 
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materiais – em condições reais, é absorvida pelo substrato sobre o qual a argamassa é aplicada. 

Quando se utilizam moldes metálicos (que é o caso corrente), a água apenas pode evaporar, 

resultando na retracção dos provetes, particularmente na interface molde/argamassa, 

amplificando muito o fenómeno e afastando-se das condições reais in situ. Verifica-se que as 

argamassas de cal aérea só são compatíveis com suportes bastante absorventes (também devido à 

aderência ao suporte se realizar por inserção da pasta de cal nos interstícios desse suporte, o que 

não se verifica, na prática, com suportes pouco absorventes). No entanto, enquanto moldes 

impermeáveis implicam grande retracção na secagem (devido a excesso de água presente), mas 

conseguem manter globalmente estáveis as suas dimensões, moldes permeáveis aproximam as 

condições de secagem das condições reais mas geralmente não apresentam estabilidade 

dimensional, o que complica a preparação de provetes exactamente idênticos em termos 

dimensionais e a reutilização dos moldes. Entre diferentes tipos de moldes, até a aderência a esse 

mesmo molde é distinta. 

As argamassas de cal aérea tradicionalmente utilizadas têm de ser aplicadas bastante secas 

(comparativamente com argamassas de ligantes hidráulicos), apertadas contra o suporte à força 

de braços, e estas condições não são muitas vezes reproduzidas em laboratório e muito menos 

cumpridas em obra. 

- Condições de cura 

Constata-se que especificações internacionais distintas mencionam diferentes condições de cura, 

a que serão inerentes argamassas com características também diferentes. Em extremos opostos 

podem referir-se as especificações inglesas [85] em que os provetes ficam três dias dentro de saco 

de plástico, após os quais são sujeitos a cura húmida, em sala saturada em humidade a 20ºC, ou a 

cura hidráulica, imersos em água destilada ou água de cal, a 20ºC – ou as francesas do CSTB 

[118], em que os provetes são curados em sala a 50% HR e 23ºC. 

As condições de cura são críticas [127, 294, 295] e as ideais variam com o tipo de argamassa. 

Argamassas contendo cimento, cal hidráulica ou produtos pozolânicos são favorecidas por 

ambiente saturado em humidade, para se processar uma lenta evaporação da água. No caso de 

argamassas com ligantes total ou parcialmente hidráulicos, a presença de água é essencial para que 

possa ocorrer a hidratação continuada dos componentes hidráulicos e subsequente crescimento 

das fases cristalinas resultantes. No caso de argamassas de cal aérea com componentes 

pozolânicos, a reacção da sílica e da alumina amorfa do material pozolânico com o hidróxido de 

cálcio Ca(OH)2 da cal hidratada (que vulgarmente se designa por reacção pozolânica), só ocorre 

em presença da água, produzindo silicatos e aluminatos de cálcio hidratados. Pelo contrário, 

argamassas só de cal aérea endurecem melhor em ambientes mais secos, pois a presença de algum 
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teor em humidade facilita a reacção de carbonatação da cal aérea e a cristalização dos cristais 

resultantes de carbonato de cálcio, por transportar o dióxido de carbono (caso da cura referida 

pelo CSTB), mas humidade em excesso (caso da BS inglesa) desacelera a carbonatação, devido a 

todas as faces expostas das argamassa de cal aérea ficarem cobertas com fina camada de água 

líquida e o CO2 ter de se difundir (com dificuldade) através da água até atingir a superfície da cal. 

- Idade do provete de argamassa à data de ensaio 

A idade do provete à data do ensaio é muito importante. As normas ASTM para determinação 

das resistências mecânicas de argamassas de cimento especificam o ensaio de compressão às 24 

horas de idade do provete e o ensaio de flexão aos 28 dias de idade. A normalização europeia 

para argamassas com base em cimento especifica ensaios aos 28 dias. Esta idade é claramente 

insuficiente para análise de argamassas com base em cal aérea (excepto se a cura ocorrer em 

ambiente com alto teor em dióxido de carbono) ou de cal aérea e componentes pozolânicos pois, 

ao fim de 28 dias, as argamassas não vão estar totalmente carbonatadas, as reacções pozolânicas 

(que são lentas) ainda estarão a decorrer, as suas resistências mecânicas vão estar em fase de 

desenvolvimento e muitas outras características que também dependem da microestrutura interna 

vão sofrendo alterações28 [294, 295].  

A adopção de um período de tempo e condições de cura aceitáveis para argamassas de cal aérea 

depende das dimensões e do tipo de molde, havendo necessidade de se determinar o melhor 

conjunto de factores. 

3.3 Ensaios, características e acções específicas 

Por muitos ensaios que se realizem, haverá sempre mais alguns que possam complementar a 

caracterização das argamassas. No entanto, podem considerar-se alguns como pertencendo a uma 

base fundamental. 

Charola e Henriques [127] definem como necessárias, em função do tipo de argamassa em 

análise, as determinações de: 

- tempo de presa, compatível com as condições de obra; 

- resistência à compressão, especialmente em casos de argamassa para alvenarias e também 
como garantia de alguma durabilidade, sem correr o risco de introduzir tensões no suporte; 

                                                 

28 No decorrer da carbonatação a microestrutura interna vai sofrendo alterações por deposição do carbonato de cálcio no volume 
dos poros, influenciando as características de capilaridade à água no estado líquido ou de permeabilidade ao vapor e de resistência 
aos cloretos, por alteração da compacidade e porometria. 
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- módulo de elasticidade, traduzindo um comportamento plástico favorável e necessariamente 
compatível com o suporte em termos de deformabilidade; 

- aderência, como garantia da ligação à base; 

- expansão térmica e hídrica, para controlo dimensional; 

- teor em sais solúveis, fundamental como garantia de não introdução de sais (e suas inerentes 
patologias) no suporte; 

- capilaridade e permeabilidade ao vapor de água, permitindo a evaporação da água e a secagem 
da parede; 

- resistência a cloretos e a sulfatos, de modo a caracterizar o comportamento face à acção dos 
sais existentes no suporte (especialmente em zonas marítimas ou muito poluídas); 

- absorção de água após 24h de imersão (para alvenaria de tijolo). 

Vários investigadores consideram ainda que os resultados da caracterização em laboratório das 

argamassas nunca serão absolutos porque in situ as características apresentadas pelo conjunto 

argamassa/suporte dependem sempre do tipo de suporte (sobre o qual está aplicada a argamassa) 

[127, 275], mas que poderá definir-se uma gama de valores na qual os resultados demonstrem 

tratar-se de argamassas eficientes.  

Apresentam-se algumas considerações, relativas a determinações realizadas sobre matérias-primas 

para a execução de argamassas, à caracterização das argamassas propriamente ditas e a acções 

específicas (entre as quais a acção dos sais solúveis é particularmente evidenciada).  

3.3.1 Granulometria por difracção laser 

A análise granulométrica por difracção laser é um método muito utilizado por ser rápido e 

simples de utilizar e por se obter uma boa repetibilidade de resultados. No entanto, uma correcta 

avaliação da distribuição granulométrica por difracção laser requer alguns conhecimentos prévios 

das propriedades físico-químicas do material [189]. Os erros mais frequentes que podem ser 

cometidos dizem respeito à avaliação das partículas mais finas (menores que alguns microns) e 

são obtidos quando a sua geometria se afasta das condições ideais (partículas esféricas, 

monofásicas e de material isotrópico). Entre os erros mais frequentes contam-se os relacionados 

com a escolha do modelo matemático com que opera o equipamento e com as propriedades 

ópticas do material analisado. No entanto, os resultados obtidos valem sempre pelo menos pelo 

seu valor comparativo. 
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3.3.2 Superfície específica  

A superfície específica é definida como sendo a área externa das partículas de um sólido 

pulverulento relativamente à unidade de massa, sendo geralmente referida em m2/kg ou cm2/g. 

Quando a determinação é realizada por difracção laser, os valores podem vir expressos em 

m2/cm3. Vários factores influenciam a superfície específica, como sejam a massa volúmica, a 

distribuição dimensional do grão, a forma das partículas e a regularidade das superfícies. 

No caso da caulinite [681] parece existir uma relação estreita entre o grau de cristalinidade e a 

respectiva superfície específica, de modo que caulinites com baixo grau de cristalinidade 

apresentam valores altos de superfície específica, enquanto outras muito cristalinas apresentam 

valores baixos. Diferentes caulinites apresentam partículas com factores de forma 

(diâmetro/espessura) distintos e o diâmetro médio não define com precisão uma determinada 

amostra, de tal modo que à medida que o diâmetro da partícula aumenta, a sua espessura também 

aumenta. 

A determinação da superfície específica é importante porque uma maior área superficial favorece 

uma maior reactividade, por existir uma maior área de contacto entre as partículas reagentes. No 

caso específico da reacção entre os componentes pozolânicos e o hidróxido de cálcio, a reacção 

pozolânica é favorecida com o aumento da superfície específica das partículas.  

3.3.3 Pozolanicidade 

A determinação da pozolanicidade, fundamental para a avaliação de materiais que possam ser 

adicionados à cal aérea para obtenção de argamassas hidráulicas, tem vindo a ser estudada por 

vários investigadores. 

Luxán et al [413] determinaram a reactividade pozolânica dos componentes pozolânicos, através 

da diferença entre condutividades eléctricas de soluções saturadas em Ca(OH)2 com componente 

pozolânico relativamente à mesma solução saturada sem a adição. Através da diferença entre as 

condutividades medidas da solução com e sem amostra classificaram o material em termos de 

pozolanicidade. 

McCarter et al [439, 440] aplicaram misturas de pozolana com Ca(OH)2 para seguirem o 

desenvolvimento da actividade química na mistura. Utilizaram métodos eléctricos para 

acompanhar as características iniciais da hidratação de materiais pozolânicos com Ca(OH)2 à 

temperatura ambiente. Identificaram os diferentes estádios de hidratação ao longo do tempo (que 

designaram por período de início da actividade química, período de indução, período de rápida 
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actividade que resulta num aumento da rigidez da mistura e, por fim, um período de velocidade 

de reacção mais lenta) e o nível de reacção em cada patamar. 

Payá et al [501] estabeleceram um método analítico de determinação rápida da quantidade de 

sílica amorfa, e sua relação com a reactividade pozolânica dos materiais.   

Shvarzman et al [580] estudaram a influência da composição química na reactividade pozolânica 

de diferentes materiais (que podem ser utilizados como ligantes em diversas argamassas), ao 

longo do tratamento térmico a que são sujeitos. 

3.3.4 Retenção de água  

A retenção de água por parte de uma argamassa é uma característica fundamental, por poder 

condicionar o desempenho efectivo dos constituintes que compõem a argamassa e as respectivas 

condições de aplicação. Quando uma argamassa é aplicada, a sua água tem tendência a evaporar 

ou a ser absorvida pelo suporte. No caso de argamassas com ligantes hidráulicos, como é o caso 

do cimento, aplicadas sobre suportes porosos (com forte poder de sucção de água da argamassa), 

como é o caso da generalidade dos suportes antigos, esta situação pode conduzir a deficiente 

hidratação do ligante, por falta de retenção de água por parte da argamassa. Uma deficiente 

hidratação conduz a que o ligante hidráulico não atinja as características a que estava proposto, 

nomeadamente em termos de resistência, mas permanecendo na argamassa como fonte de 

libertação de sais solúveis.  

A capacidade de retenção de água de uma argamassa é uma característica fundamental para a 

escolha da argamassa de revestimento, em função das condições envolventes (ambientes e de 

suporte), com vista a facilitar a aplicação da argamassa e preservar a sua durabilidade. A cal aérea 

contribui muito para aumentar a capacidade de retenção de água [570]. No entanto, essa retenção 

de água na argamassa fresca pode ter efeitos muito destrutivos quando ocorre a acção do gelo, 

com aumento de volume da água no interior da argamassa, à data, com fracas resistências 

mecânicas para poder suportar as tensões a que é submetida. 

3.3.5 Impermeabilidade e secagem 

Normalmente as características de impermeabilidade e de secagem são aferidas a partir da 

avaliação da capilaridade e da permeabilidade ao vapor de água. Podem também utilizar-se 

ensaios de secagem, do tipo do referido na ficha de ensaio Fe 07 [636]. 

Gonçalves [263] desenvolveu uma metodologia que permite avaliar as características das 

argamassas de revestimento quanto à sua capacidade de impermeabilização e rapidez de secagem. 

As argamassas (ou sistemas de revestimento) serão tanto mais eficientes quanto: 
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- menor for a quantidade de água que penetra através delas e atinge o suporte; 

- maior for o tempo decorrido até que a água atinja o suporte; 

- menor for o período de tempo durante o qual a água permanece junto ao suporte. 

Determina-se o atraso na molhagem definido como o período decorrente desde o momento da 

aplicação da água sobre um provete até a água atingir as sondas (considerando que tal acontece 

quando se verifica uma quebra de tensão eléctrica de 5%), o período de humedecimento durante 

o qual o suporte permanece humedecido (considerando que tal acontece enquanto a tensão 

eléctrica se mantém abaixo de 95% do seu valor inicial), a intensidade de molhagem definida 

como a quantidade de molhagem sofrida durante o ensaio (a área situada entre a linha que define 

a variação da tensão eléctrica com o tempo e a linha correspondente ao valor da tensão no estado 

considerado seco – de 95% do valor inicial). 

3.3.6 Retracção linear 

Quando uma argamassa é aplicada sobre um suporte inicia-se a sua retracção de secagem, que é 

restringida pela aderência ao suporte, e que provoca o desenvolvimento de tensões de tracção na 

argamassa e de corte no plano de contacto da argamassa com o suporte. Esta acção é 

especialmente importante quando as argamassas são aplicadas no revestimento de paredes. As 

tensões de tracção tendem a fendilhar o revestimento e as de corte podem provocar o seu 

destaque relativamente ao suporte. Este, por sua vez, tem de ser suficientemente resistente para 

não sofrer ele próprio fendilhação por acção das tensões desenvolvidas [410]. 

A amplitude dos movimentos de retracção das argamassas depende do tipo de constituintes, da 

proporção em que entram na formulação, dos cuidados tidos em conta durante a aplicação e 

subsequente cura [666], e o nível das tensões de tracção instaladas em consequência da restrição 

induzida pelo suporte ao livre movimento de retracção da argamassa depende da maior ou menor 

susceptibilidade à retracção da própria argamassa e da sua compatibilidade física com o suporte. 

Se se mantiverem constantes todos os restantes factores, a retracção linear aumenta com a 

quantidade de água de amassadura da argamassa.  

Numa argamassa “forte” (com módulo de elasticidade elevado), a fendilhação é geralmente 

acompanhada por perda de aderência ao suporte nas superfícies contíguas às fendas. As fendas 

são geralmente de largura elevada (por haver movimento relativo entre o suporte e a argamassa), 

afastadas entre si e atravessando toda a espessura da camada, formando-se só quando as tensões 

instaladas são tão elevadas que geralmente ultrapassam a capacidade de aderência ao suporte. 

Numa argamassa “fraca” (com baixo módulo de elasticidade), as tensões instaladas nunca 

atingem valores elevados porque a fendilhação ocorre cedo (por ser baixa a resistência mecânica 
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da argamassa) e promove a dissipação das tensões. As fendas resultantes são finas, pouco 

espaçadas entre si e normalmente não atravessam toda a espessura do revestimento, por as 

tensões instaladas não serem suficientes para romperem a aderência ao suporte [666].  

Quando o dispositivo de ensaio só permite quantificar a variação linear a partir da desmoldagem 

(prEN 1015-13 [158]) ou de quando a argamassa já tem consistência adequada para a aplicação 

sobre ela de um alongâmetro [220], é importante aferir a variação linear que ocorra até essa data, 

o que pode ser rudimentarmente realizado através de medição visual da separação do provete 

relativamente ao molde com auxílio de uma lupa e de micrómetro. 

Veiga [670] desenvolveu um aparelho para avaliar a susceptibilidade à fendilhação através da 

determinação da retracção restringida. O mesmo aparelho, modificado de modo a permitir o livre 

movimento da cabeça superior, permite medir e registar o deslocamento da cabeça em relação a 

peças fixas laterais, que a investigadora considera corresponder à retracção livre do provete, 

estimando perdas por atrito médias de 0,02.  

Bosiljkov [81] descreve outro equipamento de determinação da retracção linear a partir do 

instante da moldagem de provetes de argamassa. A sua análise mostra a grande desadequabilidade 

do método correntemente utilizado neste tipo de argamassas com base em cal aérea, por só 

permitir aferir a retracção a partir da desmoldagem, e esta ocorrer sempre após esse período 

inicial em que se desenvolve quase toda a variação linear no provete. O método utilizado poderá 

ter de ser aferido para confirmar se  a retracção linear não está a ser subestimada por deficiente 

aderência inicial da argamassa aos dispositivos do equipamento que permitem efectuar a medição.  

3.3.7 Resistências mecânicas 

Por efeito da carbonatação nas argamassas com base em cal aérea ocorre um aumento da 

compacidade paralelo ao envelhecimento, que provoca um aumento das resistências mecânicas 

ao longo do tempo.  

A resistência à fendilhação de uma argamassa é função, em grande parte, das tensões induzidas 

no seio da argamassa, pelo efeito da restrição da retracção conferida, principalmente, pela 

aderência a um suporte relativamente rígido, e pela capacidade da argamassa em resistir a essas 

tensões [669]. A tendência para a fendilhação será assim tanto menor quanto mais reduzida for a 

retracção e menor for o quociente entre o módulo de elasticidade e a resistência à tracção, pelo 

que uma retracção reduzida e um módulo de elasticidade baixo são aconselháveis numa 

argamassa. Uma boa aderência ao suporte contribui também para melhorar o comportamento à 

fendilhação, por possibilitar uma melhor distribuição de tensões pela argamassa. 
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Um quociente mais elevado entre as resistências à tracção e à compressão traduz um 

comportamento mais dúctil da argamassa, permitindo optimizar a sua resistência às tensões de 

tracção criadas (essencialmente pela retracção restringida) sem transmitir esforços muito elevados 

ao suporte [669]. 

3.3.8 Carbonatação 

No decorrer da carbonatação vai-se produzindo a deposição nos poros das argamassas do 

carbonato de cálcio microcristalino ou amorfo que se forma com expansão, resultando numa 

diminuição do volume livre dos poros e num aumento da compacidade das argamassas. 

A carbonatação de argamassas de cal aérea reduz o valor de pH de 12,5 do hidróxido de cálcio 

[Ca(OH)2] para pH inferior a 9 (cerca de 8,3) do carbonato de cálcio (CaCO3); com a solução de 

fenoftaleína, a cor fica magenta quando o pH está entre 8,3 e 10 [656]. 

Velosa e Veiga [683] realizaram o ensaio de carbonatação sobre argamassas de cal aérea com 

pozolanas naturais (dos Açores e de Cabo Verde – Stº. Antão) deixando cair sobre a superfície de 

corte recente uma solução de fenoftaleína constituída por 50 ml de água, 50 ml de álcool a 96%, 1 

g de fenoftaleína e hidróxido de sódio diluído em água destilada. 

3.3.9 Capilaridade 

A alteração da microestrutura interna das argamassas resultante do desenvolvimento da 

carbonatação de argamassas de cal aérea conduz a diferenças significativas em termos das 

características face à capilaridade. 

Para além do coeficiente de capilaridade, Henriques [635] definiu o valor assintótico da curva de 

capilaridade, que quantifica a quantidade total de água absorvida pelo provete. 

Veiga [672] considera que nas argamassas com base em cal se dá uma variação na estrutura 

interna do material com a molhagem, que se reflecte na absorção de água por capilaridade, pelo 

que considera como mais significativo fazer a determinação da capilaridade após os provetes 

terem sido sujeitos a molhagem prévia seguida por secagem (medições durante a segunda 

molhagem). 

Peruzzi et al [509] propõem dois novos parâmetros relativos ao ensaio de capilaridade: o índice 

de capilaridade absoluto (ICa) e o índice de capilaridade relativo (ICr). O primeiro expressa a 

capacidade de absorção de água do material da amostra com o tempo, comparando a quantidade 

de água absorvida durante o ensaio com o limite teórico de absorção do material, e varia entre 0 e 

1. O segundo indica a capacidade de absorção de água de uma amostra relativamente à água 
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absorvida por uma amostra considerada como padrão. Pode ser menor ou maior que 1, 

indicando, respectivamente, uma diminuição ou aumento relativo da absorção de água. Este 

índice de capilaridade relativo exige a utilização de um mesmo período de ensaio e de amostras de 

dimensões idênticas, sendo essencialmente útil para comparação (por exemplo, entre provetes 

sujeitos a curas distintas ou entre amostras submetidas a tratamentos específicos). 

3.3.10 Microestrutura 

A durabilidade das argamassas de cal aérea está muito dependente da estrutura porosa que, entre 

outras contribuições, condiciona a facilidade de secagem.  

A microestrutura controla o movimento da água na forma líquida ou de vapor na alvenaria; 

comanda a capacidade para transportar, reter e expulsar a água por evaporação, factores 

fundamentais nos processos de degradação, influenciando em consequência, a resistência aos sais 

e ao gelo e a propensão para a colonização biológica [676]. Tem ainda influência na carbonatação 

que, por seu turno, condiciona os aspectos anteriormente referidos (bem como as resistências 

mecânicas) e que, por sua vez, também condiciona a microestrutura interna.  

3.3.11 Acção de sais solúveis 

De entre os agentes ambientais mais agressivos que afectam a durabilidade das argamassas 

contam-se os sais solúveis. Vários investigadores referem que a cristalização de sais constitui um 

dos mais frequentes e efectivos fenómenos que contribuem para a deterioração dos materiais. 

A deterioração por cristalização de sais é um processo complexo que pode ser produzido por 

diferentes mecanismos e nem sempre é simples estabelecer quais os que prevalecem ou controlar 

o processo de degradação. Uma das teorias mais aceites é que a deterioração é produzida quando 

as tensões internas ultrapassam a resistência à tracção do material. A cristalização continua até 

que as tensões atinjam uma dada magnitude, directamente proporcional ao grau de saturação e 

inversamente proporcional à solubilidade do sal [495]. Tende a ser um processo cíclico, em que 

ocorrem ciclos sucessivos de cristalização/dissolução.  

Os sais solúveis presentes nos poros dos materiais de construção podem ser estáveis (situação em 

que não são nocivos), tanto no estado sólido (cristalizados), como no estado líquido (em 

solução), dependendo do seu teor e da estabilidade das condições termo-higrométricas do 

ambiente [267]. As passagens sucessivas do estado líquido ao estado sólido (por cristalização) ou 

as mudanças das formas cristalinas (por hidratação), por implicarem aumento de volume ou 

mudanças de forma, introduzem tensões nos poros dos materiais de construção, e sua 

consequente deterioração. 
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As situações que condicionam a cristalização e a deposição de sais dependem da natureza e 

concentração desses sais, da microestrutura do material e das condições de evaporação 

(temperatura, humidade relativa). A acção destrutiva dos sais manifesta-se especialmente quando 

a cristalização ocorre na forma anidra ou no seu estado de hidratação mais fraco, que pode 

desenvolver-se a baixas temperaturas. 

Em situações limite, para se controlar o desenvolvimento de sais, pode haver necessidade de 

manutenção de valores estáveis de humidade relativa [395]. 

No caso dos edifícios antigos, a acção dos sais é muito importante. Tratam-se de edifícios 

geralmente constituídos por paredes maciças, de elevada espessura, construídas com materiais 

porosos e hidrófilos, que facilitam a ascensão da água por capilaridade a partir do solo, 

contribuindo para uma acumulação de sais de origens diversas. A função estrutural de grande 

parte das paredes destes edifícios torna mais gravosas as consequências da sua deterioração. 

Como referido anteriormente, os sais podem precipitar na forma de eflorescências ou de 

criptoflorescências. As eflorescências são geralmente inócuas no que se refere à deterioração dos 

materiais (podem remover-se por escovagem ou lavagem húmida, não deixando grandes marcas 

nos paramentos).  

As criptoflorescências são as causadoras da deterioração dos materiais, porque a cristalização dos 

sais acarreta um aumento do volume sólido e a hidratação também é normalmente acompanhada 

por modificações na forma dos cristais e por um aumento da matéria (uma vez que, na forma 

hidratada, cada molécula está combinada com um determinado número de moléculas de água). 

Tanto a cristalização como a hidratação podem introduzir tensões internas nos materiais, quando 

ocorrem no interior dos seus poros. Os ciclos repetidos de cristalização/dissolução ou de 

hidratação/desidratação causam a fadiga dos materiais e conduzem, com maior ou menor 

rapidez, à sua desagregação. 

A maior parte dos edifícios antigos inclui rebocos, e subsequente pintura, como camadas de 

sacrifício destinadas a proteger a alvenaria estrutural, nomeadamente da acção dos sais solúveis,  

com o objectivo de transferir a ocorrência de danos da parede para o revestimento (que seria 

mais facilmente reparado ou substituído). Numa situação normal de funcionamento, ocorre uma 

progressiva degradação dos revestimentos ao longo do tempo, que uma manutenção periódica 

equilibrada (que inclua reparações pontuais mais assíduas e a substituição total do revestimento 

no fim do seu período de vida útil) permite manter em bom estado geral os paramentos e as 

alvenarias subjacentes. 
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Devido à acção dos sais, tão comum nas alvenarias antigas, é quase sempre desaconselhada a 

remoção definitiva dos revestimentos. 

Os sais solúveis podem ser provenientes da acção atmosférica (em ambientes marítimos) do 

terreno (sendo arrastados pela água que ascende por capilaridade a partir do solo), ou ter origem 

na poluição atmosférica, nos próprios materiais de construção (ligantes, areias, rochas, tijolos 

cerâmicos, terra) ou em produtos que tenham estado armazenados na construção (produtos 

alimentares salgados, pesticidas, dejectos de animais). Os sais (geralmente nitratos – NO3
-, 

cloretos – Cl-, sulfatos – SO4
2-) são dissolvidos e transportados pela água que circula no interior 

dos elementos construtivos [267].  

Os sulfatos podem encontrar-se na forma de sulfato de sódio (Na2SO4), sulfato de potássio 

(K2SO4), sulfato de magnésio (MgSO4) e sulfato de cálcio (CaSO4), sendo todos bastante solúveis.  

Em zonas costeiras é muito frequente o fenómeno de ocorrência de eflorescências devido à 

presença de cloreto de sódio. O cloreto de sódio (ou halite - NaCl) é um sal muito solúvel e 

higroscópico e, quando em solução, apresenta grande mobilidade, penetrando profundamente 

nos materiais. É muito perigoso quando os ciclos de humedecimento e secagem permitem a sua 

dissolução e recristalização sucessivas.  

Segundo Binda e Baronio [49], a deterioração das amostras dos materiais como consequência da 

cristalização de sais depende do tempo de secagem entre ciclos sucessivos e varia com o tipo de 

sais em presença e com as condições para o seu desenvolvimento. 

Em trabalhos recentes, vários autores referem a utilização de técnicas de NMR (nuclear magnetic 

resonance) para o estudo da evolução do teor em humidade e do transporte de sais em materiais 

porosos, bem como da qualidade da aderência, função da microestrutura das argamassas e dos 

respectivos substratos [275, 503, 511, 663, 697].  

3.3.11.1 Acção específica do sulfato de sódio  

São muito utilizadas soluções com sulfato de sódio em ensaios de envelhecimento acelerado para 

simular acções agressivas em vários ambientes porque o sulfato de sódio é comum em muitos 

edifícios e porque a sua acção é bastante destrutiva. Vários autores são unanimes em qualificar o 

sulfato de sódio como o sal mais destrutivo em termos do processo de cristalização. A grande 

capacidade destrutiva dos sulfatos deve-se ao facto de, regra geral, ser menos solúvel e móvel que 

outros sais e, simultaneamente, produzir elevada expansão quando hidratado. Precipita na forma 

hidratada e pode transformar-se em fase anidra. Uma vez em composto anidro, mesmo que a 
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humidade relativa não seja muito alta, os sais não se dissolvem mas hidratam. Assim, a destruição 

causada é sempre elevada. 

- Formação de ternardite e mirabilite 

Uma vez que o sulfato de sódio pode cristalizar tanto na forma deca-hidratada (mirabilite - 

- Na2SO4.10H2O), como na forma anidra (ternardite - Na2SO4), pode causar maior deterioração e 

a uma taxa mais elevada que um sal não hidratado, como é o caso do cloreto de sódio. 

Segundo Charola e Weber [125] a desidratação da mirabilite ocorre muito mais rapidamente que a 

hidratação da ternardite. Através de microscopia verificaram que a desidratação de grandes 

cristais de mirabilite, a temperatura abaixo do ponto de transição e com humidade relativa 

inferior a 80%, desenvolveu-se pela libertação da água de cristalização, dissolução parcial do 

sólido, evaporação da água e reprecipitação de uma mistura de ternardite e mirabilite que, por sua 

vez, continua a desidratar. Constataram que estas observações também eram válidas para 

pequenos cristais que se desenvolviam livremente (na superfície de materiais ou em poros 

grandes e abertos). Uma vez o sal desidratado, a retenção de água não ocorre imediatamente, 

talvez devido à superfície dos cristais de mirabilite formados adquirir uma película superficial. 

Esta película altera as características superficiais e previne ou condiciona a hidratação. A 

desidratação do material em pó produz material mais higroscópico quando ocorre abaixo do 

ponto de transição, comparativamente a quando ocorre acima dele, talvez devido à destruição da 

estrutura latente da mirabilite deixada pelo material desidratado. 

A higroscopicidade do sulfato de sódio é realçada quando este se encontra na forma de pó (por 

apresentar maior superfície específica, logo maior capacidade de absorção de água) ou nos poros 

de uma rocha, o que os autores consideram que pode ser explicado pela “condensação capilar”. A 

água líquida dissolve o sal anidro, a solução migra e a recristalização tende a ocorrer em poros 

grandes - dependendo das condições termo-higrométricas, ocorre dissolução da película 

superficial e cristalização de mirabilite ou ternardite. A solubilidade do sal e sua eventual 

cristalização evidencia o fenómeno de transporte.  

O primeiro sal a cristalizar é a mirabilite, que desidrata à medida que ocorre a secagem. Este 

processo implica dissolução e recristalização sucessiva, tanto da mirabilite como da ternardite, até 

que toda a água se tenha evaporado e só exista ternardite. A deterioração deve ser atribuída à 

cristalização múltipla que se desenvolve durante a desidratação dos sais. 

Charola e Weber [125] atribuem a expansão devido ao sulfato de sódio não à transformação em 

deca-hidratado anidro mas a uma percentagem de núcleos formados no interior do material e seu 

desenvolvimento subsequente. 
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Rodriguez-Navarro et al [536] verificaram que o sistema Na2SO4 – H2O é inconsistente com a 

cristalização da ternardite a partir de soluções a temperatura inferior a 32,4ºC (ponto de transição 

entre a ternardite e a mirabilite). Em sistemas reais, não em equilíbrio, a nucleação heterogénea da 

ternardite é promovida a temperatura inferior a 32,4ºC e baixa humidade relativa (rápida 

evaporação da solução e alto teor de saturação). Consideram que é a cristalização, especialmente 

da ternardite, a responsável pela maioria dos danos (e não a hidratação do sulfato de sódio no 

interior do material poroso). Os autores recomendam que se preste especial atenção à 

identificação do fenómeno que ocorre (cristalização ou hidratação), à fase que é responsável 

pelos danos e às condições ambientes em que decorre o ensaio. 

Através de análise por ESEM (environmental scanning electron microscope) estudaram a dinâmica da 

cristalização e desenvolvimento dos sais, tendo observado o crescimento de ternardite e 

mirabilite à temperatura de 15ºC (<32,4ºC) e humidade relativa inferior a 30%, e ainda a 

dissolução de cristais de ternardite pré-existentes, seguida de cristalização da mirabilite 

juntamente com ternardite. Consideram que, para que a mirabilite ocorra, é essencial a existência 

de baixa humidade relativa e alta evaporação da solução salina ou rápido arrefecimento. 

Paralelamente, uma redução significativa da actividade da água nos poros mais pequenos e nos 

capilares induz a formação de fases não hidratadas (ternardite). 

Com efeito, em condições reais, os processos de cristalização-dissolução e/ou hidratação- 

-desidratação periódicos ocorrem em alternância com ciclos molhagem-secagem devidos à chuva 

ou condensação. Os cristais de sulfato de sódio num material poroso podem precipitar como 

ternardite ou em misturas de mirabilite e ternardite, dependendo das condições ambientes e das 

características do sistema poroso. Posteriormente, a mirabilite pode ser sujeita a desidratação, 

resultando na formação de ternardite. Quando a água torna a aceder ao sistema, a ternadite pode 

dissolver-se, formando uma solução saturada após evaporação e finalmente precipitar sozinha ou 

juntamente com a mirabilite. Em qualquer caso, segundo estes autores, só a cristalização (e não a 

hidratação) pode ser responsável pelos danos ocorridos nos materiais de construção. 

- Formação de etringite e taumasite 

Segundo vários investigadores [441, 134, 695, 183, 582, 583, 587, 664] a taumasite e a etringite 

encontram-se como produtos de deterioração de materiais cimentícios expostos a ataque por 

sulfatos. São referidos como causas de deterioração do betão e, mais recentemente, atribui-se-lhes 

um importante papel na deterioração de argamassas hidráulicas aplicadas em alvenarias ou 

rebocos. As paredes de alvenaria de edifícios históricos podem conter gesso ou outros tipos de 

sulfatos. Se foram executadas e reparadas com argamassas à base de ligantes hidráulicos - cuja 

hidratação pode conduzir à formação de CSH e de CAH -, estas fases podem reagir com a água e 
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com o ião sulfato, produzindo taumasite e/ou etringite. Devido a essas reacções, podem ocorrer 

degradações nos edifícios antigos provocadas por expansão, fendilhação, destacamentos e perdas 

de resistência.  

Os compostos químicos podem ser representados por dois tipos de fórmulas: a “estrutural” e a 

“natural”. A fórmula “estrutural” está relacionada com aspectos estruturais e cristalográficos, 

mostrando como os átomos estão ordenados na estrutura cristalográfica. As fórmulas 

“estruturais” da etringite e da taumasite mostram a semelhança entre estes dois produtos, o que 

explica a analogia nos processos de formação e de degradação. 

Etringite {Ca6.[Al(OH) 6]2.24H2O}.[(SO4)3.2H2O] 

Taumasite  {Ca6.[Si(OH) 6]2.24H2O}.[(SO4)2.(CO3) 2] 

Na taumasite, o ião silício ocupa o lugar ocupado pelo ião alumínio na etringite. Devido à 

diferente carga eléctrica do Si4+ relativamente ao Al3+ e à existência de menos um ião sulfato 

(SO4
2-), a taumasite necessita de dois iões carbonato (CO3

2-) para neutralizar a carga eléctrica 

positiva na estrutura cristalográfica.  

A etringite surge em colunas com composição [Ca3Al(OH)6.12H2O]3+, com iões sulfato entre 

elas; a taumasite apresenta-se em unidades [Ca3Si(OH)6.12H2O]4+, com iões sulfato e carbonato 

entre as colunas [587]  

A fórmula “natural” dá informações acerca dos compostos de que os produtos são constituídos 

(sulfato ou silicato de cálcio, entre outros), sem referência ao aspecto cristalográfico. No entanto, 

é muito útil por indicar os compostos que podem dar origem aos produtos finais. 

Etringite 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O 

Taumasite CaSiO3.CaSO4.CaCO3.15H2O 

A partir da fórmula da etringite, sabe-se que esta pode formar-se pela reacção de sulfato de cálcio, 

água e aluminatos de cálcio hidratados, presentes em argamassas de cimento Portland, ou de cal 

hidráulica, ou ainda de cal aérea e componente pozolânico (4CaO.Al2O3.13H2O – C4AH13, 

3CaO.Al2O3.6H2O – C3AH6, etc.). Necessita, assim, da presença de sulfatos (que se podem 

encontrar nos edifícios antigos, com origem no solo ou nos próprios materiais por contacto com 

a poluição atmosférica), de aluminatos de cálcio das argamassas e de água.  

Os iões de sulfato de sódio hidratados (mirabilite) reagem com a portlandite [Ca(OH)2], 

libertando gesso: 
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Ca(OH) 2 + Na2SO4.10H2O → CaSO4.2H2O + 2NaOH + 8H2O 

Em argamassas com componentes pozolânicos ou ligantes hidráulicos e em presença da água, o 

gesso libertado reage com o aluminato tricálcico, formando etringite (insolúvel e rica em sulfato): 

3(CaSO4.2H2O) + 3CaO.Al2O3 + 26H2O → 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O 

A etringite absorve humidade e expande, provocando a rotura da matriz da argamassa. 

Em edifícios antigos, o gesso necessário para a formação de etringite pode ser formado pelo 

Ca(OH)2 presente nas argamassas e por sulfatos da poluição atmosférica.  

Puertas et al [517] mostraram que o aluminato tricálcico - C3A29 - é muito reactivo com os 

sulfatos, formando etringite e gesso, através de processos expansivos muito destrutivos.  

Com base na fórmula da taumasite [43] verifica-se que esta se pode formar a partir da reacção do 

carbonato e do sulfato de cálcio (ou Ca++, CO3
2-, SO4

2-, CO2), água e silicatos de cálcio hidratados, 

também presentes no mesmo tipo de argamassas ou a partir de etringite na presença de CSH, 

carbonato de cálcio, dióxido de carbono e água. A composição dos silicatos de cálcio hidratados, 

necessários para o desenvolvimento da taumasite, podem variar, estando associada à fórmula 

geral da tobermorite - xCaO.ySiO2.zH2O (ou CSH). Verifica-se que a conversão do composto 

cimentício CSH na taumasite é uma forma destrutiva do ataque por sulfatos. 

A presença de sulfatos nos edifícios antigos (muitas vezes devida à poluição atmosférica), a 

existência nesses edifícios de fontes de carbonato de cálcio, o facto de se tratarem de materiais 

porosos e acessíveis à água (quer da chuva, quer por ascensão capilar), associadas à existência de 

materiais que conduzam à formação de compostos hidráulicos (fontes de aluminatos e silicatos 

de cálcio), constituem os ingredientes necessários para a formação de taumasite. 

Os tijolos, por presença de determinados minerais na matéria-prima de base (sobretudo pirite), 

podem conter sais (tais como nitratos, cloretos, fosfatos e, particularmente, sulfatos) de sódio, 

potássio, cálcio ou magnésio, que são muito solúveis na água. Nos ciclos de humedecimento, a 

água pode penetrar nos tijolos e dissolver os sais; nos ciclos de secagem, a solução aquosa 

geralmente regride no sentido do interior para o exterior da parede e, ao evaporar, deposita os 

sais na superfície do tijolo. Se a superfície do tijolo estiver à vista, aparecem eflorescências; se a 

superfície estiver revestida por um reboco e este tiver permeabilidade ao vapor idêntica ou 

superior à da alvenaria, os sais migram também até à superfície. Mas se o reboco funcionar como 

uma barreira  à migração, os sais tendem a depositar-se na interface tijolo/argamassa, podendo 

                                                 

29 3CaO.Al2O3 
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ocasionar a ocorrência de degradação com origem numa das seguintes reacções: entre os sulfatos 

e os silicatos de cálcio hidratados (CSH) presentes nas argamassas hidráulicas, produzindo 

taumasite ou entre os sulfatos e os aluminatos de cálcio hidratados, também presentes nas 

argamassas hidráulicas (entre as quais se contam as de cal e componentes pozolânicos) que 

desenvolvam compostos hidráulicos, produzindo etringite [133].  

 
Linha a tracejado relativa a alvenarias contendo sulfatos 

* - aluminato de cálcio hidratado que pode ser substituído por outros, como por exemplo, 4CaO.Al2O3.13H2O 

Fig. 3.1 - Possíveis interacções entre elementos da construção para formação de etringite [133] 

 
Linha a tracejado relativa a alvenarias contendo sulfatos 

* - silicato hidratado que representa os silicatos de cálcio hidratados da formula xCaO.ySiO2.zH2O (CSH) 

Fig. 3.2 - Possíveis interacções entre elementos da construção para formação de taumasite [133] 

Em edifícios antigos que não tenham sido sujeitos a intervenções de conservação (de modo a 

garantir-se que não houve introdução de cimento Portland ou de outros ligantes hidráulicos), a 

formação de etringite e/ou taumasite requer a presença de sulfato de cálcio, água e argamassas de 

cal e pozolana ou de cal hidráulica, como fontes de aluminatos e de silicatos de cálcio hidratados. 

Mesmo uma argamassa pura de cal aérea e areia (por exemplo do reboco) pode agir como uma 
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fonte de formação de etringite e/ou taumasite, se tiver sido utilizada argamassa com pozolana 

perto de argamassa com gesso (utilizadas, por exemplo, no assentamento ou no revestimento da 

alvenaria) - caso em que se podem formar aluminatos e silicatos de cálcio hidratados na interface 

entre as duas argamassas, por reacção da cal com a pozolana. 

Como referido, mesmo em construções onde não tenha sido utilizado gesso como ligante em 

nenhuma argamassa, mas onde existam sulfatos (por efeito da poluição atmosférica), pode 

formar-se gesso pela reacção entre o sulfato (SO4
2-) e a cal aérea das argamassas antigas. 

SO4
2- + Ca(OH)2 + 2H2O → CaSO4.2H2O + 2OH- 

A água tem um papel determinante, pois a chuva que molha as alvenarias ou a água que ascende 

por capilaridade, a partir das fundações, ou a humidade de condensação que possa existir no seio 

das paredes, dissolvem os sais existentes (por exemplo, dos tijolos) e transportam-nos até ao 

reboco quando a água evapora em direcção ao ambiente seco exterior. Mesmo pequenas 

quantidades de sais existentes na parede, ao serem transportadas para o reboco, criam 

concentrações que, em contacto com cal hidráulica ou com cal aérea e componentes pozolânicos 

das argamassas existentes, podem provocar a formação de etringite e/ou taumasite. 

Uma alternativa difícil de implementar (e uma vez que na ausência de água nem a taumasite nem 

a etringite podem ser produzidas, mesmo com presença de gesso ou sais com sulfatos), deverá ser 

a tomada de medidas que evitem que a água atinja e penetre nas paredes.  

A presença de sulfatos – na forma de gesso – em fragmentos de cerâmica de barro vermelho ou 

rochas que actuem como componente pozolânico e/ou agregados de argamassas, podem levar à 

interacção do gesso presente nessas matérias-primas, com os aluminatos e silicatos de cálcio 

hidratados, presentes na argamassa hidráulica, formando a etringite e/ou a taumasite.  

Qualquer destas reacções, tal como referidas, pode ter lugar com maior intensidade e causando 

destruição em argamassas com base em cimento ou em cal hidráulica ou de cal aérea e 

componentes pozolânicos.  

Segundo Collepardi [133], tanto a formação da etringite como da taumasite são visíveis 

macroscopicamente. Na maior parte dos casos os dois compostos estão presentes, embora 

geralmente a formação da etringite preceda a da taumasite, e ambos encontram condições mais 

propícias para se formarem a temperaturas baixas (0ºC a 10ºC). 

A formação da etringite não é perigosa em si mesma, desde que não exista presença de cal. Em 

ambiente básico, devido à presença dessa cal, a etringite cristaliza na forma de fibras muito curtas 

(poucos µm) e pouco desenvolvidas, capazes de absorverem água e provocarem destruição. Na 
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ausência de cal, a etringite apresenta fibras bem desenvolvidas (com cerca de 100 µm de 

comprimento), que não absorvem água nem provocam destruição. Segundo  Mehta [441], as 

fibras do primeiro tipo são designadas como “coloidais” e as segundas como “cristalizadas”.  

Collepardi [133] apresenta ainda as principais diferenças entre os dois produtos formados. 

Enquanto a formação de etringite provoca expansão da argamassa, mas mesmo após fendilhação, 

o material continua resistente e coeso, a formação da taumasite não é acompanhada por expansão 

significativa, mas após a sua formação a argamassa torna-se incoerente e sem resistência, 

particularmente em presença da água. A etringite forma-se mais depressa que a taumasite, pelo 

que a presença de taumasite é muitas vezes precedida pela presença de etringite. O período de 

formação da taumasite pode variar de umas dezenas de dias até alguns anos, dependendo das 

condições ambientes (temperatura e humidade). Embora as temperaturas baixas favoreçam o 

desenvolvimento de ambos os produtos, em climas frios a formação de taumasite é especialmente 

acelerada, sendo uma humidade relativa de 90% e uma temperatura entre 0ºC e 5ºC as condições 

mais favoráveis à sua formação. 

Tanto a etringite como a taumasite são detectáveis através de análise XRD, desde que as amostras 

tenham algum teor em humidade. Se tiverem sido retiradas de uma alvenaria exposta ao sol em 

período seco, a etringite e a taumasite podem ter sido decompostas, impedindo a sua 

identificação pelos raios X. 

Quando as argamassas são utilizadas como caldas para consolidação de alvenarias existentes, 

estes produtos podem comprometer a própria estabilidade do edifício, por fenómenos 

expansivos e destrutivos, que possam desenvolver-se no interior das alvenarias. No caso de 

injecção de caldas para consolidação de alvenarias, o aumento de volume, devido à formação de 

etringite, pode conduzir a uma fendilhação da construção, dependendo da quantidade de etringite 

formada e da resistência da alvenaria a consolidar. Por outro lado, se após uma consolidação 

inicial da calda injectada se formar taumasite, o sistema vai perdendo lenta e progressivamente a 

sua resistência, o que pode provocar o colapso da estrutura. 

Thomas et al [620] observaram a presença de taumasite (CaSiO3.CaCO3.CaSO4.15H2O) em 

numerosas construções e provetes. A origem desse processo variava entre a existência de 

agregado dolomítico (iões magnesianos), iões da água do mar ou presença de CO2 durante a 

carbonatação. Muitas vezes a taumasite foi encontrada associada à etringite 

(3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O) e considera-se que muitas vezes a presença da taumasite não é 

diagnosticada devido a ser confundida com a etringite, à qual se assemelha em termos de 

estrutura cristalina e aparência. 
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Ainda segundo vários autores [183, 664], embora a taumasite possa ser responsável pela 

deterioração, em muitos casos ela não é detectada devido a poder ser parcial ou quase 

completamente removida pelos agentes atmosféricos.  

Sibbick et al [582] referem a existência de pelo menos três formas microscópicas distintas de 

taumasite. 

3.3.11.2 Acção do sal de Friedel 

O denominado sal de Friedel é um monocloroaluminato de cálcio hidratado, que pode ser 

expresso por 

3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O ou [Ca2Al(OH) 6]Cl.2H2O 

Pode formar-se num cimento Portland ordinário mas os iões cloreto também podem ligar-se à 

alumina de uma escória granulada de alto forno ou à alumina reactiva, vítrea ou amorfa de uma 

pozolana natural ou artificial. O seu desenvolvimento pode provocar a imobilização de iões 

cloreto por aluminatos de cálcio hidratados mais complexos, o que aumenta a resistência das 

argamassas à acção dos cloretos.  

3.3.11.3 Acção da poluição atmosférica 

A deposição de sais é apenas um dos parâmetros que afectam as argamassas pois também a 

porosidade e a porometria se alteram. Este processo dinâmico tem influência nas propriedades 

mecânicas e físicas do material e também na sua capacidade de absorver gases do ambiente, o que 

quer dizer que uma camada de argamassa fresca comporta-se de forma diferente de outra 

originalmente idêntica, mas coberta por uma crosta espessa de produtos resultantes da exposição 

atmosférica [236]. A deposição seca de sulfatos nos materiais de construção depende da 

concentração destes no ar e da humidade relativa existente; as condições de deposição por via 

húmida são mais complexas, dependendo, entre outros factores, da acidez das chuvas. 

3.3.12 Libertação de sais solúveis 

A acção destrutiva dos sais solúveis é bem conhecida e foi referida anteriormente. Para além dos 

existentes nos suportes, um dos maiores problemas na utilização de uma nova argamassa ou calda 

de injecção em alvenarias antigas é a libertação de sais solúveis a partir dela e a sua eventual 

migração para a superfície. Devido a esse motivo, é essencial testar qualquer argamassa 

antecipadamente, medindo a quantidade e, se possível, a natureza química dos sais solúveis que 

possam vir a ser libertados quando a argamassa vier a estar em contacto com a água.  
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Uma técnica simples para determinação do teor em sais solúveis baseia-se na condutividade 

eléctrica. A condutividade é uma propriedade fundamental de um material, definida a partir da 

condutância, medida em Siemens, entre faces opostas de um cubo unitário desse material. Assim, 

se G é a condutância de uma amostra prismática de comprimento L (m) e área de secção 

transversal A (m2), a sua condutividade, que depende proporcionalmente da temperatura, será 

dada por 

σ = G.L / A (S/m) 

Tabasso e Sammuri [607] estabeleceram uma metodologia experimental, fiável e pouco 

complicada, que permite avaliar o teor em sais solúveis, revelando diferenças entre argamassas 

semelhantes e no caso de misturas obtidas a partir de diferentes ligantes. Tiveram necessidade de 

estabelecer as condições experimentais para a solubilização dos sais, de modo a torná-los 

mensuráveis, para o que definiram três factores: a granulometria da amostra, a concentração da 

solução e o tempo de solubilização. Mediram o pH, a condutividade específica e a concentração 

em iões Ca++, Mg++, NH4
+, Na+, K+, Cl-, SO4

2- , identificando como mais significativos os iões 

cálcio, sódio e potássio – respectivamente Ca++, Na+ e K+ (estes dois últimos, embora em 

concentração geralmente muito inferior a Ca++, conduzem a sais muito solúveis e perigosos). 

3.3.13 Ensaios sobre argamassas antigas 

Para a análise de amostras de argamassas existentes procede-se a uma redução a pó da amostra de 

argamassa, por esmagamento, para uma fracção que possa ser convenientemente dissolvida em 

ácido. Sobre as partículas resultantes podem realizar-se testes químicos, para determinação do 

teor em ligante, e físicos, tais como a granulometria. Porém, a amostra resultante já não 

corresponde ao agregado original. A porosidade é uma variável muito importante, que deve ser 

tida em consideração, devida à sua influência para estimar as proporções ponderais entre os 

materiais. A aplicação de métodos de análise da massa volúmica conduzem à destruição das 

ligações entre as partículas da argamassa, eliminando informação relacionada com a produção, 

aplicação e envelhecimento dos materiais.  

O envelhecimento das argamassas históricas, que decorre  ao longo de séculos, também tem de 

ser considerado como um factor importante. As propriedades relacionadas com a idade e a 

exposição de uma argamassa antiga não podem ser de imediato reproduzidas numa argamassa de 

substituição. A dissolução e recristalização da calcite podem ter alterado a porosidade e as 

propriedades mecânicas da argamassa. Em vez de se utilizar o mesmo tipo de agregado e de 

ligante e a proporção da composição, o estudo da argamassa de substituição tem de ter em conta 

outras condicionantes, como sejam a eventual dissolução de ligante que tenha ocorrido e a 

porosidade existente, a fim de se atingir a compatibilidade pretendida, para que a nova argamassa 
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seja tão durável quanto possível, sem que (directa ou indirectamente) cause danos no material 

original que tem de proteger [662]. 

Muitos dos trabalhos de caracterização de argamassas antigas realizam a determinação dos traços 

ligante/agregado por dissolução convencional - métodos de análise química de solubilidade em 

ácido ou perda ao fogo - e outros métodos baseados nas proporções ponderais .  

Os métodos de análise mais utilizados envolvem a desagregação dos materiais das argamassas 

quimicamente, através da utilização de ácidos, ou mecanicamente por esmagamento ou por 

técnicas térmicas, de modo a expressar-se a proporção dos diferentes componentes pelo seu 

peso. Quando existe agregado calcário, a solubilidade no ácido é elevada, admitindo-se, 

erradamente, um traço em ligante (cal) demasiado elevado; quando existem componentes 

pozolânicos, estes não são identificados no ensaio de solubilidade no ácido, considerando-se 

incorrectamente um traço em ligante demasiado baixo [404]. 

Estas determinações, na tentativa de identificar os componentes e reproduzir as argamassas 

antigas, podem conduzir a resultados enganadores [316] e a adequabilidade destes métodos tem 

vindo a ser discutida por especialistas desde há vários anos.  

É necessária uma combinação de técnicas para a obtenção de dados relativos à caracterização de 

argamassas antigas, conducentes à correcta formulação de argamassas de substituição.  

A microscopia permite evidenciar questões relativas aos processos de produção (existência de 

inclusões de cal ou proveniência da rocha utilizada) ou relativas ao envelhecimento a que foi 

sujeita (dissolução/precipitação). Os métodos por microscopia são muito úteis para análise 

quantitativa de argamassas históricas, especialmente quando existem agregados calcários ou 

componentes pozolânicos.  

Moropoulou et al [457] analisaram diversos tipos de argamassas antigas e de substituição através 

de ensaios não destrutivos, de forma a avaliarem o comportamento dos revestimentos aplicados. 

A utilização da microscopia por fibra óptica (FOM), a determinação da velocidade de propagação 

de ultrassons (US) e a termografia por infravermelhos (IR-TH) permitiram obter algumas 

conclusões relativas à profundidade de alteração e nível das patologias de argamassas antigas, sua 

classificação por tipos de argamassa e sua microestrutura, compatibilidade das argamassas de 

substituição com os materiais de construção originais, através da relação entre módulos de 

elasticidade de diferentes tipos de argamassas antigas e de substituição, comportamento físico- 

-químico do sistema capilar dos diferentes materiais de construção, que interferem na percolação 

e evaporação dos sais no interior de alvenarias históricas. 
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4 Análise de argamassas 

4.1 Tipos de argamassas 

De um modo genérico pode considerar-se que as características das argamassas de ligantes 

minerais se situam entre os limites definidos pelas argamassas puras de cal aérea e as de cimento. 

Enquadradas entre as características destes tipos de argamassas encontram-se as de cal aérea com 

componentes pozolânicos, as das argamassas com cais hidráulicas de diferentes níveis e as das 

argamassas bastardas, com ligantes mistos (aéreos e hidráulicos). Entre estas últimas, as bastardas 

de cimento e cal aérea foram desenvolvidas com vista a procurar compatibilizar as vantagens das 

argamassas de cimento (como a presa rápida e elevadas resistências mecânicas iniciais), com as 

das argamassas de cal aérea (como são os casos da alta retenção de água, boa trabalhabilidade, 

elevadas porosidade e permeabilidade ao vapor de água e boa compatibilidade mecânica e 

química com os suportes). No entanto, estas argamassas híbridas também podem ter as 

desvantagens de ambos os materiais. De um modo geral, comparando argamassas bastardas de 

cal e cimento com argamassas só de cimento, as bastardas registam melhor trabalhabilidade, 

maior deformabilidade e resistência à fendilhação, mais alta porosidade e menor retracção. Mas 

simultaneamente apresentam (consoante o traço em cimento) incompatibilidade mecânica com o 

suporte e fraca resistência à acção dos sais. 

Vários autores consideram que os traços volumétricos de 1:2 a 1:3 serão os mais adequados para 

argamassas de cal aérea ou para argamassas de cal aérea e componentes pozolânicos. 

Em termos de argamassas antigas Moropoulou [464] sintetiza algumas das características dessas 

argamassas, apresentando no quadro 4.1 os traços mais frequentes, o teor em CO2, a massa 

volúmica, a superfície específica, o raio médio dos poros, a porosidade e valores típicos da 

resistência à tracção de argamassas de cal aérea em pó, de cal viva extinta com areia molhada, de 

cal hidráulica, de cal aérea e pozolana natural e de cal aérea e material cerâmico de barro 

vermelho.  

Ainda no que se refere à microestrutura interna de argamassas antigas Schafer e Hilsdorf [561] 

apresentam valores de porosidade que corroboram os apresentados antes para argamassas com 

cal aérea em pó (entre 30% e 45% do volume), mas indicam poros de raio entre 102 nm a 105 nm, 

enquanto para argamassas mais recentes, com base em cimento ou bastardas, apresentavam 

porosidades inferiores, correspondentes a 20% a 25% do seu volume e raio inferior a 105 nm.  
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No que se refere à resistência de argamassas de cal áerea, esta é atribuída à carbonatação, reacção 

exotérmica já analisada anteriormente (vd. 2.1.1.3), podendo distinguir-se a difusão do dióxido de 

carbono (secagem) e a reacção química na qual se formam os cristais de carbonato de cálcio 

(carbonatação propriamente dita).  

Quadro 4.1 - Características de argamassas antigas [464] 

Tipo de 
ligante 

Traço 
CO2  
(%) 

Massa 
volúmica 
(g/cm3) 

Superfície 
específica 

(m2/g) 

Raio poro 
(µm) 

Porosidade 
(%) 

Resist. 
tracção 
(MPa) 

Cal aérea 
em pó 

1:1-1:4 
(1:3) 30-40 1.5-1.8 1.3-3.3 0.8-3.3 30-45 < 0.35 

Cal viva 
extinta 

com areia 

1:2-1:4 
(1:3) 27.5-34.5 1.7-1.9 2.5-4.7 0.3-0.8 20-30 0.85-1.5 

Cal 
hidráulica 

1:1.5-1:4 
 (1:2) 10.3-24.8 1.7-2.1 2.5-13.5 0.1-3.5 18-40  

Cal e 
pozolana 
natural 

1:2-1:4 
(1:3) 4.8-21.8 1.6-1.9 3.0-14.0 0.1-1.5 30-42  

Cal e 
material 
cerâmico 

1:2-1:4 
(1:3) 9.8-19.5 1.5-1.9 3.5-15.0 0.1-0.8 32-43 0.5-1.2 

 
As reacções hidráulicas só podem ocorrer na presença de sílica e alumina, pelo que nas 

argamassas que se pretendem hidráulicas têm de existir estes componentes na matéria-prima 

original (caso das cais hidráulicas, dos cimentos ou dos componentes pozolânicos)  ou serem 

adicionados posteriormente.  No caso das argamassas com base em cais hidráulicas, os alumino- 

-silicatos que resultam da cozedura dos calcários margosos, conferem-lhe a sílica e a alumina 

necessárias, não sendo necessário proceder a mais adições (excepto se se utilizar uma cal 

fracamente hidráulica e se pretender melhorar o comportamento hidráulico). No caso de 

argamassas com base em cais aéreas, que se pretendam hidráulicas, podem utilizar-se (como tem 

vindo a ser referido) formas reactivas de sílica e alumina, através da adição de pozolanas 

(materiais com alumino-silicatos reactivos) que, em presença da água, reagem com o hidróxido de 

cálcio da cal aérea, acelerando o endurecimento, aumentando as resistências e possibilitando e 

optimizando a cura em ambientes húmidos.  

Nas argamassas hidráulicas com base em cal aérea a hidratação decorre em duas fases: na 

primeira fase apenas hidrata o CaO (ou CaO.MgO); na segunda fase, os alumino-silicatos 

formados reagem com a água, produzindo silicatos e aluminatos de cálcio hidratados (CSH e 

CAH), conduzindo à presa e endurecimento das argamassas, através de mecanismo químico 

semelhante ao que ocorre no endurecimento de argamassas com cimento Portland. Nas 

argamassas com base em cimento apenas ocorre a segunda fase de hidratação referida.  
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Considera-se que a presa de argamassas hidráulicas com base em cal hidráulica ou em cal aérea e 

pozolanas é, assim, devida à carbonatação do hidróxido de cálcio mas também à hidratação dos 

alumino-silicatos. No entanto, as reacções químicas continuam no seio de uma argamassa 

hidráulica, pois os silicatos de cálcio hidratados (CSH) formados têm tendência a continuar a sua 

carbonatação. Os CSH podem ser considerados como um produto intermédio entre a primeira 

fase de hidratação e o processo de carbonatação, que pode durar muito tempo, pelo que a 

peculiaridade das argamassas hidráulicas antigas é que podem endurecer e ganhar resistência até 

que dure o processo de carbonatação e de hidratação dos seus componentes (aéreos e 

hidráulicos). Quanto mais estável for a formação de CSH, mais forte e durável será a argamassa. 

No entanto, os CSH podem carbonatar (embora, por vezes, muito lentamente), o que pode 

conduzir a uma degradação gradual das argamassas [704]. 

4.2 Argamassas de cal aérea 

Na reparação de edifícios antigos deve procurar manter-se a forma como o edifício absorve e 

evapora água no estado líquido e de vapor, o que geralmente é possível com argamassas à base de 

cal aérea. 

As argamassas de cal aérea apresentam elevada deformação na rotura, baixa retracção (quando 

correctamente elaboradas e aplicadas), resistências mecânicas pouco elevadas mas que lentamente 

vão aumentando por fixação do dióxido de carbono do ar (carbonatação da cal) [666]. 

Comparativamente às argamassas com cimento, as argamassas à base de cal aérea são mais 

compatíveis (química, estrutural e mecanicamente) com alvenarias antigas: até um determinado 

nível, estão mais habilitadas a resistir sob solicitação mecânica; não libertam sais solúveis que 

podessem criar danos sérios após cristalização (ciclos humedecimento-secagem) e colmatam 

pequenas fissuras por dissolução/reprecipitação da calcite, melhorando a sua estabilidade no 

edifício ao longo do tempo. 

A porosidade numa argamassa de cal é especialmente importante devido à carbonatação que 

requer a introdução de dióxido de carbono no interior da argamassa, com a conversão da cal em 

pasta - uma suspensão coloidal estável de hidróxido de cálcio - num sólido. A carbonatação 

desenrola-se na presença de dióxido de carbono dissolvido e transportado pela água e depende de 

um conjunto complexo de condições físicas, tais como temperatura, humidade relativa, 

porosidade, permeabilidade, concentração em CO2. A mão-de-obra tem várias contribuições 

importantes como sejam a prevenção de rápida secagem da argamassa fresca, o teor em água 

inicial, a qualidade da amassadura e da aplicação [312]. 
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A microestrutura da argamassa condiciona a carbonatação mas, simultaneamente, também é 

alterada por essa mesma carbonatação. Por outro lado, a própria forma e o tamanho dos 

componentes das argamassas de cal condicionam a porosidade e determinam as características 

físicas e alterações ao nível da microestrutura. 

- Tipo e preparação da matéria-prima (cal aérea e agregado) 

Durante o processamento da cal (queima, extinção, armazenamento, amassadura), o carbonato de 

cálcio (CaCO3) sofre uma transformação estrutural significativa - desde a sua presença na rocha 

calcária até se transformar nas partículas porosas microcristalinas de CaCO3 presentes na 

argamassa de cal. Os processos intermédios de produção de cal viva, sua extinção, até à sua 

utilização em argamassas de cal, têm efeitos significativos nas propriedades da argamassa 

resultante (com efeitos na estrutura desenvolvida, na resposta ao ambiente e, de um modo geral, 

nas características apresentadas). 

Através de análise térmica, Papayianni [499] estima que a percentagem de Ca(OH)2 na cal aérea 

em pasta seja de cerca de 60%, enquanto na cal em pó rondará os 50%. Verifica ainda que uma 

areia rica em finos influencia positivamente a resistência das argamassas de cal, e que uma 

compactação mais forte da argamassa também contribui para o aumento da resistência e melhoria 

da durabilidade. Reduzindo o teor de água das argamassas de cal aérea, as deformações por 

retracção são consideravelmente reduzidas, e uma lenta evaporação da água da argamassa reduz a 

fendilhação que possa ocorrer a idades jovens (muito importante uma vez que estas argamassas 

com base em cal demoram tempo a atingir as suas resistências máximas). 

Relativamente ao estudo de argamassas com diferentes tipos de cais aéreas, Margalha [420] 

realizou uma análise de argamassas constituídas por cais aéreas cálcicas e dolomíticas, de fabrico 

industrial ou tradicional, extintas em obra ou pelo fornecedor. Salienta o facto de, especialmente 

nas cais de fabrico tradicional, se poderem obter granulometrias distintas, que conduzem a 

argamassas de características também distintas, atribuindo particular importância ao processo e 

cuidados na extinção. A utilização de cais de fabrico tradicional não conduziu a melhorias 

significativas nas qualidades das argamassas relativamente à utilização de cal aérea de fabrico 

industrial. Comparativamente a argamassas bastardas de cimento e cal aérea, considera que as 

argamassas de cal aérea apresentam melhores características para serem aplicadas em paramentos 

antigos.  

Estas conclusões foram corroboradas por Gonçalves e Delgado Rodrigues [264, 265] que têm 

obtido bons resultados em aplicações in situ com rebocos constituídos por argamassas de cal 

aérea hidratada em pó, enquanto que aplicações com traços idênticos, mas com cal em pasta, 
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mostraram grande tendência a fendilhar durante os primeiros dois dias após a aplicação. 

Consideram que a causa não será devida à composição química, uma vez que, por análise por 

difracção de raios X (XRD) , ambas as cais aéreas (provenientes do mesmo produtor) mostraram 

ser compostas quase exclusivamente por hidróxido de cálcio e que, embora seja geralmente aceite 

que cal em pasta de boa qualidade conduza a argamassas mais duráveis que argamassas idênticas 

realizadas a partir de cal aérea hidratada em pó (industrial), no caso nacional muitas vezes é difícil 

atingir bons resultados com a cal em pasta devido aos trabalhos serem geralmente executados por 

mão-de-obra não especializada e não habituada a trabalhar com esse material30.  

Vários autores recomendam que as argamassas com base em cal em pasta devem ser realizadas 

sem adição de mais água, para além da existente na pasta de cal, resultando em argamassas 

bastante secas (para controlo da retracção) mas suficientemente plásticas para permitirem a 

aplicação. Outros autores referem que se obtêm argamassas de cal aérea de melhores 

características quando obtidas a partir de cal viva extinta por mistura com areia molhada [101, 

238, 420].  

Uma das justificações para tal situação é devida ao facto de, ao adicionar-se determinada 

proporção volumétrica de areia molhada à cal viva (CaO), ocorrer uma alteração de volume pela 

transformação de CaO em Ca(OH)2, com alteração da proporção volumétrica entre o ligante e o 

agregado, resultando numa dosagem mais rica em ligante. Estas argamassas requerem menor 

quantidade de água e resultam em argamassas mais duráveis (menos capilares e com menor 

tendência à fendilhação).  

Para além desta situação, consideram que a extinção seca decorrente da mistura da cal viva com 

areia molhada conduz a melhor ligação entre o agregado e o ligante, devido ao melhor contacto 

desenvolvido desde a extinção entre a areia e a cal. A mistura da cal viva com a areia molhada 

deve ser deixada por um período mínimo de 12 horas (geralmente de um dia para o outro), 

durante o qual a cal viva se vai extinguindo, consumindo a água da areia. Tem a vantagem de 

secar a areia, podendo a mistura ser peneirada, de modo a eliminarem-se partículas de dimensões 

inadequadas e de a natureza caústica da cal fazer com que esta interaja com a areia, corroendo a 

superfície dos (de outro modo, não reactivos) grãos de sílica. Este processo poderá 

eventualmente contribuir para a criação de alguma actividade pozolânica em algumas areias, 

podendo contribuir para o aumento das resistências das argamassas e conferindo-lhes alguma 

hidraulicidade. 

                                                 

30 A cal em pó tem a vantagem do seu modo de preparação e utilização em argamassas ser mais parecido à utilização corrente do 
cimento. 
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Uma das vantagens desta técnica refere-se ao custo, uma vez que a cal viva em pedra é mais 

barata, comparativamente a cais em pasta ou cais hidratadas em pó, uma vez que a hidratação 

conduz aproximadamente à duplicação do volume. Este facto também se reflecte nos altos teores 

em ligante que constituíam as argamassas antigas, uma vez que a dosagem era efectuada com a cal 

não hidratada, logo, ocupando sensivelmente metade do seu volume final (cerca de 1:1,5 a 1:2). 

Com efeito, devido ao maior teor em ligante, parte deste pode mais facilmente precipitar do seu 

posicionamento original e colmatar pequenas fissuras e vazios, tal como observado em muitas 

argamassas históricas. Outra vantagem poderá ser a geração de vapor na reacção exotérmica 

afectar o tamanho dos poros e a própria estrutura porosa e agir como um introdutor de ar. 

No entanto, executar argamassas com cais vivas é mais perigoso do que utilizar cais de outra 

forma ou outros tipos de materiais com base em cal (não só em termos de saúde como ao nível 

de exigência e de rigor de procedimentos, de forma a resultar uma eficiente extinção). 

- Quantidade de água, amassadura e aplicação 

Enquanto em argamassas de cimento a trabalhabilidade depende da adição de água ou de 

plastificantes, em argamassas de cal aérea a trabalhabilidade depende, em grande parte, de uma 

amassadura enérgica, vigorosa e prolongada. De preferência, as argamassas de cal aérea devem ser 

amassadas previamente (de modo à cal maturar juntamente com a areia) e serem apenas 

remexidas imediatamente antes de serem utilizadas (altura em que se devem introduzir os 

componentes pozolânicos ou hidráulicos eventualmente utilizados). O próprio processo de 

amassadura (manual ou mecânico) pode produzir argamassas de diferente qualidade e fazer variar 

a sua plasticidade. Uma quantidade de água controlada conduz a uma argamassa mais difícil de 

aplicar por ser mais consistente, mas que resulta num revestimento mais compacto, com menor 

tendência a fendilhar e mais impermeável. 

As superfícies onde as argamassas vão ser aplicadas devem ser humedecidas previamente de 

modo a controlar a sucção mas sem que hajam escorrências de água. As argamassas devem ser 

aplicadas com firmeza e não muito alisadas para que não haja grande afluência de finos à 

superfície. Tal situação conduziria a maior retracção superficial e a um bloqueio dos poros, 

reduzindo a velocidade de carbonatação. Após a presa inicial, pode ser conveniente proceder-se a 

uma escovagem para retirar parte da leitada e expor parcialmente os agregados. 

- Trabalhabilidade e retenção de água 

As argamassas puras de cal são muito trabalháveis, têm um grande período de uso mas demoram 

muito tempo para desenvolver a sua cura e endurecimento (vão ganhando resistência ao longo do 

tempo); adquirem boa resistência à penetração da chuva, por os interstícios (fissuras e vazios) 
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irem sendo preenchidos pela carbonatação e precipitação da cal livre – hidróxido de cálcio – que 

se dissolve na água absorvida pela argamassa31 [625]. Os cristais de cal hidratada (especialmente 

os dolomíticos que são mais pequenos que os de cálcio), têm uma forma semelhante à de um 

agente plastificante. Espalham-se em volta das partículas maiores de outros ligantes ou do 

agregado, funcionando como um lubrificante - cada cristal fica envolto por uma camada de água 

com uma molécula de espessura, tornando a argamassa mais plástica e trabalhável. 

Numa análise comparativa entre argamassas de várias cais aéreas, estas apresentaram diferentes 

retenções de água e plasticidades [621]. As que registam as maiores retenções de água e 

plasticidades foram, por ordem decrescente, as preparadas a partir de cal dolomítica hidratada, cal 

em pasta de alto teor em cálcio, cal hidratada de alto teor em cálcio e cal em pasta dolomítica. 

Uma análise comparativa entre argamassas frescas com traço 1:3 de cal aérea e areia e de cimento 

e areia, incluindo ou não cal aérea e adjuvantes introdutores de ar e retentores de água 

demonstrou a grande capacidade de retenção de água32 que a cal aérea confere às argamassas 

[277]. 

- Cura e retracção 

Em argamassas de cal aérea, tanto a secagem inicial como a carbonatação devem ocorrer de 

forma a minimizar a retracção. A cura húmida, referenciada por exemplo na norma inglesa BS 

4551 [85], retarda a carbonatação e não reproduz condições ambientes reais. As condições de 

cura iniciais são muito importantes para o desenvolvimento das resistências, sendo as ideais 

temperaturas que rondam os 20ºC e humidade relativa entre 50 e 70%. Temperaturas iniciais 

inferiores a 0ºC conduzem à deterioração completa da argamassa, devido à genericamente fraca 

resistência ao gelo por parte das argamassas de cal aérea. 

Para se obterem bons resultados, a carbonatação deve ser lenta e continuada, pelo que as 

melhores condições atmosféricas para se proceder à aplicação serão as estações intermédias. Os 

paramentos devem ser protegidos da radiação directa do sol, de ventos e chuvas fortes. Pode ser 

benéfico proceder-se a aspersão de água sobre o paramento várias vezes durante o período de 

secagem. 

                                                 

31 Este fenómeno não ocorre em argamassas com alto teor em cimento porque estas têm menos cal livre para dissolução. Estas 
argamassas, quando aplicadas em edifícios antigos, perdem água muito depressa para a alvenaria do suporte, tornando-se difíceis 
de trabalhar e correndo o risco de o ligante não hidratar (e, em consequência, não atingir a resistência e durabilidade propostas).  
32 É de referir que a retenção de água terá efeitos muito benéficos em termos de aplicação durante a maior parte do ano no nosso 
país mas poderá ser contraproducente em termos de resistência ao gelo/degelo, em situações em que as temperaturas possam 
conduzir à congelação da água. 
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De acordo com Válek et al [657] a camada de acabamento de argamassas de cal aérea tem uma 

importância crucial na cura e maturação das argamassas, por poder condicionar a carbonatação a 

que vão estar sujeitas e a sua secagem.  

Numa avaliação das tensões desenvolvidas no revestimento e da resistência à tracção de 

argamassas de cimento e areia, bastardas de cimento, cal aérea e areia e puras de cal e areia, Veiga 

e Carvalho [671] verificaram que as argamassas só de cal apresentaram as mais baixas tensões de 

retracção restringida, pelo que transmitem as mais baixas tensões às paredes. 

Ainda relativamente à retracção linear Bosiljkov [81] procedeu à sua determinação a partir do 

momento da moldagem em provetes de argamassas de cal em pasta tradicional e de cal em pasta 

industrial (adicionadas ou não de pequenas quantidades de cimento ou metacaulino comercial - 

- 10% - ou de 3% de fibras de polipropileno). Constatou que em todos os provetes de argamassa, 

a retracção estabilizou aos dois dias de idade dos provetes e que a parte mais significativa 

decorreu entre as primeiras 3 a 6 horas e as 12 a 20 horas, dependendo dos tipos de argamassa. 

Esta análise mostra a grande desadequabilidade do método correntemente utilizado neste tipo de 

argamassas com base em cal aérea, por só permitir aferir a retracção a partir da desmoldagem, e 

esta ocorrer sempre após esse período inicial em que se desenvolve quase toda a variação linear 

no provete.  

A adição de pequenas quantidades de cimento ou de metacaulino a argamassas de cal em pasta 

mostrou ter grande influência no início da retracção, que se iniciou 3 a 4 horas após a moldagem, 

enquanto nas argamassas sem adições, o início só ocorreu após 6 horas de moldagem. Esta 

situação pode ser devida à hidratação do cimento e à reacção pozolânica do metacaulino com a 

cal, em si mesmas, ou pelas características iniciais que desde logo conferem às argamassas.  

Após dois dias de medições, a retracção estabilizou a cerca de 1% nas argamassas com adições de 

cimento, metacaulino ou fibras, enquanto as respectivas argamassas só de cal em pasta e areia 

estabilizaram entre os 0,5 e 0,6%. 

- Características mecânicas e microestruturais 

A resistência está relacionada com a carbonatação, porosidade e outras propriedades físicas. 

Segundo Valek [656] em argamassas de cal aérea a resistência à compressão deverá registar 

valores entre 0,5 e 3,0 MPa, sendo expectável que possam acompanhar e ajustar-se sem danos aos 

movimentos sazonais e pequenos movimentos estruturais. Esta possibilidade de 

acompanhamento de pequenos movimentos foi referida por diversos autores [61,467,500] para 

explicar o bom funcionamento e a grande disseminação de alvenarias bizantinas, de juntas 

espessas. 
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A correlação entre a porosidade de uma argamassas antiga e de uma nova pode ser usada como 

método para estimar a resistência à compressão. A quantidade de água adicionada pode permitir 

determinar a porosidade de argamassas endurecidas; juntamente com o grau de compactação, 

pode possibilitar a caracterização do volume de vazios da argamassa. Valores de porosidade altos 

normalmente conduzem a baixa resistência mecânica. As características mecânicas de argamassas 

de cal melhoram se o teor em água for reduzido. No entanto, há uma gama de valores do teor de 

água onde este efeito na porosidade e resistência é pouco significativo [656]. 

Numa análise das características de duas amostras de argamassa de cal em pasta adquiridas ao 

mesmo fornecedor e supostamente idênticas, compostas por cal em pasta, pó de mármore e areia 

calcária, Jornet e Romer [368] identificaram diferenças nas resistências à compressão derivadas de 

diferente dosagem de ligante e granulometria do agregado, e ainda ao papel desempenhado pela 

dosagem em pó de mármore actuando como nucleação de formações de calcite, tal como 

referido por Skoulikidis et al [589]. Consideram que embora melhores características de 

resistência à compressão não sejam suficientes para garantir boa qualidade e alta durabilidade, 

podem ser uma primeira abordagem para a avaliação de argamassas de cal aérea de boa qualidade. 

Lanas e Alvarez-Galindo [394] obtiveram um grande aumento de resistência à compressão de 

argamassas de cal aérea dos 28 aos 365 dias, tendo esta também aumentado com o acréscimo do 

teor em ligante (até um limite a partir do qual o aumento de vazios conduziu a uma redução de 

resistência), embora este implicasse um aumento da porosidade. Por seu lado, maior porosidade 

permitiu melhor carbonatação da portlandite. Estabeleceram uma relação entre as propriedades 

mecânicas e a estrutura porosa e constataram que a utilização de agregados calcários também 

melhorou a resistência relativamente à utilização de agregados siliciosos. 

As argamassas de cal aérea com traço 1:3 de cal aérea em pó e areia siliciosa ou mistura em partes 

iguais de areia de rio e de Corroios analisadas por Veiga [677] apresentaram, de um modo geral, 

características mecânicas aceitáveis. As melhores foram obtidas pela substituição de 1/6 do 

volume de areia siliciosa por pozolana natural de Stº. Antão. A substituição da cal aérea em pó 

por outra cal aérea mas de fabrico especial, com carácter hidrófugo, e mistura de areias de rio e 

de Corroios, resultou numa argamassa demasiado frágil.  

- Protecção contra a água 

Como já referido anteriormente, a capacidade de protecção contra a água é uma das propriedades 

dos rebocos que mais contribuem para a protecção das alvenarias que constituem os suportes 

antigos correntes dado que a água na forma de gelo, líquida ou de vapor, e o seu papel como 

veículo de transporte de sais, conduzem a algumas das acções mais destrutivas dos materiais 
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porosos que constituem as paredes antigas. Deste modo, os revestimentos a utilizar devem 

contribuir para limitar as infiltrações de água do exterior e facilitar a sua rápida secagem, o que é 

muito importante devido às paredes antigas – geralmente espessas, porosas e sem cortes de 

capilaridade – estarem sujeitas a infiltrações de água não só através do revestimento, por 

permeabilidade à água mas também pelas fundações, por ascensão capilar [673]. 

Um dos fortes argumentos contra as argamassas de cal aérea é a sua baixa resistência à penetração 

da água, comparada com argamassas de cimento. Um critério importante sobre a protecção à 

água das paredes é o comportamento molhagem/secagem de uma camada ou conjunto de 

camadas de revestimento, em que é fundamental a permeabilidade ao vapor [671] e a quantidade 

total de água absorvida por capilaridade. As argamassas de cal molham-se e deixam a água 

atravessar toda a espessura do revestimento mais rapidamente que as argamassas bastardas e de 

cimento mas a fase de secagem é muito mais rápida para as argamassas de cal aérea que para as 

argamassas de cimento (situação que anula a diferença na fase de molhagem). Esta situação 

mostrou ser mais evidente quando as argamassas dos sistemas de reboco são, como se deve 

proceder em obra, aplicadas em camadas múltiplas. Uma argamassa com cal aérea hidrofugada e 

uma argamassa de cimento mostraram tendência para reterem a água no suporte, dificultando a 

secagem, o que poderá contribuir significativamente para a degradação geral da construção.  

Em termos do comportamento da argamassa utilizada na execução de alvenarias Van Hees et al 

[663] analisaram comparativamente, através de ressonância magnética nuclear (NMR), provetes 

de pequena dimensão constituídos por tijolos cerâmicos porosos e argamassa de assentamento de 

traço volumétrico 1:3 de cal em pasta e areia, aos quais foi retirada a parte exterior da argamassa 

de assentamento e colmatada essa faixa com argamassa de preenchimento de juntas, igual à de 

assentamento ou com traço 1:3 de cimento e areia. Após imersão completa durante 2 horas, 

foram submetidos a secagem unidireccional a 20ºC de temperatura e 50% de humidade relativa. 

A análise da secagem mostrou uma grande influência da argamassa para fechamento de juntas na 

velocidade de secagem, uma vez que com a argamassa de cimento na face em contacto com o ar, 

a argamassa de assentamento ficou molhada muito mais tempo que quando se utilizou argamassa 

de cal aérea. No primeiro caso, é prolongado o período crítico de alto teor em água, em que 

aumenta o risco de ocorrência de deterioração da argamassa por transformação da água líquida 

em gelo, quando sujeita a baixas temperaturas.  

Pelo facto das argamassas de cal apresentarem degradação rápida em testes de gelo após chuva, 

em regiões em que a acção do gelo possa ser importante, a aplicação deste tipo de argamassas 

pode trazer problemas, tornando-se evidente a necessidade de protecção de paredes mais 

expostas à chuva por elementos arquitectónicos. 
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- Acção de sais solúveis 

É assumido que uma argamassa não deve conter alto teor em sais solúveis, de modo a não 

introduzi-los no conjunto alvenaria/revestimento.  

Palomo et al [495] procederam a ensaios de argamassas de cal aérea com vista ao estudo do efeito 

da cristalização da halite (ou cloreto de sódio – NaCl) ou da ternardite (ou sulfato de sódio - 

- Na2SO4). Após realização do ensaio de cloretos, detectaram a presença de cristais de halite, 

enquanto após o ensaio de sulfatos identificaram ternardite33. Esta fase anidra formou-se como 

consequência da desidratação do sulfato de sódio deca-hidratado – mirabilite34 – devido às 

condições em presença (temperatura inferior a 32,4ºC e baixa humidade relativa). Quando a 

humidade relativa aumenta, a ternardite evolui, precipitando-se como mirabilite. Esta 

transformação implica uma variação de volume que é responsável pelo desenvolvimento de 

grandes tensões nas paredes dos poros das argamassas. Segundo estes autores, sem a existência 

de ciclos de secagem, as argamassas de cal aérea têm mau comportamento face a ataque por 

sulfatos pois apresentam baixas resistências mecânicas, sendo a formação do gesso e a nucleação 

da ternardite nos poros do material os responsáveis pela sua gradual deterioração.  

Alguns investigadores referem o pó de alumínio como introdutor de ar que pode ser adicionado 

para melhoria da trabalhabilidade da mistura, da coesão da argamassa fresca e obtenção de massa 

volúmica aparente inferior, com a formação de um sistema de micro-bolhas que aumenta a 

resistência a ciclos de gelo/degelo e à acção de cristalização de sais [464]. No entanto, em 

argamassas efectuadas na Secção de Materiais e Tecnologias da Construção da FCT/UNL com 

cal aérea e pequeno teor de pó de alumínio, constatou-se o aumento da porosidade (e 

eventualmente da porometria) ocorrido mas simultaneamente uma diminuição das resistências 

mecânicas, tendo resultado argamassas demasiado frágeis. 

A acção de incremento da resistência à cristalização de sais, nomeadamente de cloreto de sódio, 

foi abordada por Henriques e Charola [298] que analisaram argamassas de cal aérea com dois 

compostos de alumínio – óxido de alumínio hidratado (Al2O3.3H2O ou H3AlO3 - hidrargilite) e 

alumina (Al2O3). A alta reactividade da hidrargilite foi evidente no aumento da resistência das 

argamassas de cal à cristalização dos cloretos, mesmo quando introduzida em menor quantidade 

que a alumina, podendo ser atribuída à formação de aluminatos de cálcio hidratados na 

argamassa, capazes de imobilizarem os iões de cloretos pela formação de um complexo sal, como 

é o caso do Sal de Friedel {3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O ou [Ca2Al(OH) 6]Cl.2H2O} (vd. 3.3.11.3). 

                                                 

33 A ternardite também foi detectada em argamassas de cimento e bastardas de cimento e cal aérea. 
34 Na2SO4.10H2O 
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- Acção da poluição atmosférica 

Sabbioni [546] procedeu à análise de provetes de argamassas antigas, de provetes de argamassas 

com base em cal aérea comparativamente a argamassas de cal e pozolana e de cimento sujeitos a 

diferentes exposições (de modo a simular condições típicas de edifícios históricos) e expostos em 

câmaras de simulação, com atmosfera controlada. No caso das argamassas antigas considera que 

o gesso é a espécie cristalina maioritariamente presente nas crostas negras, devido à 

transformação do carbonato de cálcio do ligante por deposição atmosférica e o carbono35 não 

carbonatado liga-se às partículas já carbonatadas depositadas na superfície da argamassa. 

Relativamente aos provetes em exposição natural, a investigadora verificou que as argamassas são 

mais reactivas à deposição do que as rochas e que as argamassas hidráulicas analisadas (contendo 

pozolana ou cimento) são mais reactivas que as aéreas. Os ensaios de laboratório comprovaram 

os resultados obtidos pela exposição natural e mostraram que todas as argamassas reagiram com 

o dióxido de enxofre (SO2) formando sulfato de cálcio bi-hidratado (CaSO4.2H2O) e sulfito de 

cálcio semi-hidratado (CaSO3.1/2H2O) e que a presença de partículas carbonatadas aumenta a 

formação de sulfato, devido ao elevado teor em metais pesados (especialmente ferro). 

Segundo essa investigadora, os mecanismos que afectam as argamassas de cal por efeito de 

deposição atmosférica são semelhantes aos que ocorrem em rochas de elevada porosidade mas a 

formação de gesso, que pode ocorrer devido à exposição ambiente de argamassas de cimento e, 

de um modo geral, hidráulicas, é muito perigosa devido às reacções expansivas que podem 

ocorrer, com formação de etringite e taumasite. 

Ainda relativamente à acção da poluição atmosférica Martínez-Ramírez et al [428, 429] analisaram 

a influência da poluição atmosférica por acção dos óxido e dióxido de azoto (NO, NO2) ou do 

dióxido de enxofre (SO2), actuando isoladamente ou com oxidantes (ozono - O3) sobre 

argamassa de cal aérea e areia em ambiente de 20ºC e 84% de humidade relativa, com ou sem 

acção de escorrência de água (condições secas ou húmidas). No caso da existência de NO e NO2, 

o agente agressivo era o ácido nítrico (HNO3) que reagia com o ligante da argamassa de cal 

(CaCO3), produzindo nitrato de cálcio [Ca(NO3)2]. O efeito catalizador do oxidante era acelerado 

pela presença da água, pelo que as argamassas expostas a NO + O3 + H2O e a NO2 + O3 + H2O 

ficaram sujeitas a maior formação de sais que as restantes. Com a exposição a SO2, o agente 

agressivo era o ácido sulfúrico (H2SO4) que reagia com o carbonato de cálcio do ligante (CaCO3), 

produzindo sulfato de cálcio na forma de gesso. A exposição a SO2 + O3 + H2O provocou maior 

agressividade às argamassas. Verificaram que, de entre as acções analisadas, o ambiente mais 

agressivo face a argamassas de cal aérea ocorreu por acção simultânea de SO2, água e ozono. No 

                                                 

35 Juntamente com o enxofre, considera que o carbono é o elemento que surge em maior quantidade nos depósitos atmosféricos 
dos centros urbanos. 
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que se refere ao comportamento de argamassas de cal aérea e de cal aérea com sepiolite e biocida 

(tendo em vista evitar o desenvolvimento de microorganismos) em câmaras de simulação36 em 

presença de “chuva ácida” [428], a presença da sepiolite e do biocida tiveram grande influência no 

ataque por reduzirem a concentração de cálcio na água de escorrências. 

4.3 Argamassas com base em cal aérea e comportamento hidráulico 

A adição de cinzas vulcânicas, resíduos de tijolo ou telhas a argamassas de cal tem vindo a ser 

identificada em construções desde o séc. X a.C., embora só no séc. I d.C esta prática tenha sido 

formalmente documentada por Vitruvius [126]. No seu 2º livro, para além de descrever os 

materiais propriamente ditos, também especulou quanto às causas que levam à adição de 

pozolanas à cal. Com a queda do Império Romano, perderam-se muitos dos conhecimentos 

práticos relativos à preparação de argamassas de boa qualidade com estes componentes mas 

continuaram a utilizar-se os resíduos cerâmicos. 

A produção de argamassas hidráulicas propriamente ditas data do séc. XVIII. Smeaton relaciona 

a hidraulicidade da cal com a presença de argilas e sua quantidade nos calcários utilizados. 

Também experimenta adições de componentes pozolânicos. Parker em 1796 (5 anos após a 

publicação de trabalhos de Smeaton) patenteia a produção do intitulado “cimento romano” [126]. 

No início do séc. XIX Vicat publica os seus estudos sistemáticos relativos à selecção e 

combinação de ingredientes para a preparação de argamassas hidráulicas. Demonstra que a 

natureza hidráulica resulta dos compostos formados na queima dos calcários com as argilas. 

As reacções gerais que ocorrem na presa da cal hidráulica ou entre a cal e os materiais 

pozolânicos são conhecidas de uma forma genérica, mas determinar a presença dos produtos de 

reacção resultantes numa argamassa não é fácil e a identificação das fases minerais presentes é 

ainda mais difícil. 

De um ponto de vista prático, as argamassa hidráulicas (muito utilizadas a partir de meados do 

séc. XVIII, constituídas por cal hidráulica, água e areia) uma vez endurecidas, não apresentam 

diferenças significativas relativamente às argamassas hidráulicas mais antigas com base em cal 

aérea, água e pozolana. Mesmo quimicamente eram muito semelhantes, uma vez que o que 

confere hidraulicidade são os silicatos de cálcio hidratados (CSH), que se formam quer por 

reacção da cal com a pozolana, quer por hidratação do silicato bi-cálcico (C2S) presente na cal 

hidráulica. 

                                                 

36 As câmaras de simulação ambiental simulam deposição de poluentes na superficie dos materiais a seco ou transportados pela 
chuva. 
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Nas argamassas com comportamento hidráulico, sem base em cimento, existe geralmente pelo 

menos um dos seguintes componentes: 

- cais resultantes da queima de calcários contendo argilas (cais hidráulicas naturais); 

- misturas de argilas com calcários puros (cais hidráulicas artificiais); 

- cal aérea hidratada e materiais pozolânicos. 

Entre as argamassas hidráulicas sem base em cimento, analisam-se mais em detalhe as argamassas 

de cal aérea com componentes pozolânicos. Como exemplo mais frequente de argamassas com 

comportamento hidráulico analisam-se as argamassas bastardas de cal aérea e ligante hidráulico. 

4.3.1 Argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos 

A introdução de material pozolânico em argamassas de cal e areia, com vista à melhoria das suas 

características, pode ser considerada como na continuação da prática tradicional [273]. 

Geralmente na bibliografia (vd. 2.3) são considerados como materiais pozolânicos as pozolanas 

naturais, as cinzas volantes (entre outros subprodutos industriais) e algumas argilas cozidas 

(pozolanas artificiais que necessitam de tratamento térmico para activarem as suas características 

pozolânicas). 

Os componentes pozolânicos devem ser adicionados às argamassas de cal imediatamente antes 

de estas virem a ser utilizadas, desenvolvendo-se reacções químicas e obtendo-se propriedades 

hidráulicas semelhantes às obtidas com ligantes hidráulicos. Argamassas com forte dosagem em 

pozolana (tal como argamassas com cais hidráulicas) podem conduzir a mecanismos de 

degradação semelhantes aos obtidos com argamassas de cimento [702]. Por outro lado, segundo 

alguns investigadores [249], a utilização dos materiais pozolânicos tem sido por vezes, pouco 

racional; só adições pozolânicas importantes à cal aérea ou ao cimento permitem explorar melhor 

as suas vantagens e propriedades. Ressalta a necessidade de se estabelecerem as dosagens e 

formulações mais convenientes, em função do tipo de materiais utilizados e das exigências 

requeridas para cada tipo de aplicação. 

Bessa Pinto e Santos Silva [46] identificaram recentemente, nas argamassas antigas do Forte de 

S.Julião da Barra, a presença de aluminatos, sulfo-aluminatos e silicatos e alumino-silicatos de 

cálcio hidratados (compostos do tipo dos formados em argamassas de ligantes hidráulicos). 

Admitiram que estes compostos se tenham formado por reacções pozolânicas desenvolvidas 

entre a cal e os constituíntes mais reactivos da areia siliciosa e entre a cal e materiais de natureza 

pozolânica existentes na argamassa. Estes materiais de natureza pozolânica foram identificados 
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nas argamassas analisadas pela existência de pequenas partículas negras com composição e 

morfologia do tipo das escórias de origem vulcânica. 

- Tipo de componente pozolânico nas características das argamassas 

No que se refere ao tipo de componente pozolânico presente particularizam-se a este nível as 

argamassa de cal aérea com pozolana natural, barro vermelho cozido e caulino cozido. 

Argamassas com pozolana natural 

Velosa e Veiga [682, 683, 685] analisaram argamassas de cal aérea e pozolanas naturais (de S. 

Miguel e de Stº. Antão), com traços 1:1:4 e 1:0,5:2,5, sob condicionamento seco ou em condições 

ambientes exteriores reais. Concluíram que a adição da pozolana dos Açores utilizada, embora 

apresentando elevada superfície específica, não influiu positivamente nas propriedades das 

argamassas testadas, contrariamente ao sucedido com as argamassas com pozolana de Cabo 

Verde. Atribuem esta situação à fraca reactividade da pozolana dos Açores (determinada através 

das resistências mecânicas de pastas de cal aérea e pozolana, segundo o procedimento definido 

em [192] ). Verificaram que, embora a capilaridade fosse elevada nas argamassas com pozolana, 

os intervalos de secagem eram equivalentes à argamassa só de cal aérea. Concluíram que o traço 

mais favorável de entre as argamassas com pozolana de Cabo Verde foi o 1:0,5:2,5, e que a 

introdução de papel de filtro nos moldes metálicos (para simular a sucção do suporte) ou a 

aspersão com água (para simulação de período húmido nocturno), melhoraram as características 

das argamassas. O ensaio de envelhecimento artificial acelerado demonstrou fragilidade das 

argamassas com pozolanas face à acção do gelo, mas os provetes sujeitos a exposição natural (em 

Lisboa) apresentaram comportamento adequado.  

No que se refere a argamassas na forma de caldas para consolidação de alvenarias antigas 

Toumbakari et al [626] analisaram argamassas combinando cal aérea, pozolana natural e, em 

alguns casos, pequenas quantidades de cimento Portland e sílica de fumo, resultando argamassas 

de reduzida retracção, boa aderência, presa em ambiente seco ou húmido e boa penetração em 

vazios de pequenas dimensões.  

Argamassas com barro vermelho cozido 

Papayianni estudou a influência da granulometria do agregado (incluindo resíduos de tijolo) na 

porosidade e resistências de argamassas de cal e componentes pozolânicos. Os maiores valores da 

resistência à compressão foram encontrados em argamassas contendo resíduos de tijolo em pó e 

em grânulos, sugerindo que seja devida a uma melhor aderência entre o ligante (incluindo o pó de 

tijolo) e o agregado (constituído por grânulos de tijolo) [499]. Considera que esta melhoria 

também será devida à reacção hidráulica que ocorre e à maior taxa de carbonatação, uma vez que 
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as partículas de tijolo têm maior porosidade que outro agregado corrente de igual granulometria e 

o material cerâmico contribuir para reter humidade [497]. Até um máximo de 80%, a humidade 

relativa facilita a carbonatação por melhorar a difusão do dióxido de carbono [295]. 

Teutonico et al [616] também apreciaram a alteração das propriedades das argamassas de cal e 

areia pela adição de pó de tijolo, em termos de resistência e durabilidade. Estabeleceram que os 

efeitos serão tanto mais pronunciados quanto mais significativa for a porção de pó de tijolo na 

mistura (se esta for contabilizada como fazendo parte do agregado e sem diminuir o traço em 

ligante – cal aérea); mais reactivo for o barro vermelho do tijolo; mais eficiente for o período e a 

temperatura de cozedura a que tiver sido sujeito o material cerâmico (telha ou tijolo); mais 

acertada for a granulometria das partículas. 

Relativamente à granulometria das partículas, quando se introduzem na dosagem da argamassa 

partículas de tijolo com dimensão inferior a 75 µm (preferivelmente entre 38 e 60 µm), constata- 

-se que estas actuam como componente pozolânico, reagindo com a cal, aumentando a 

velocidade da carbonatação e criando uma argamassa hidráulica mais resistente; quando se 

adicionam partículas de tijolo com dimensão superior a 300 µm, estas actuam como agregado 

poroso ou aditivo introdutor de ar, aumentando a porometria da argamassa, facilitando a 

carbonatação e melhorando a resistência ao gelo e à cristalização de sais.  

Os estudos realizados relativamente à temperatura de cozedura concluíram que, se se pretender 

um elevado comportamento pozolânico da adição, não se deverão introduzir partículas que 

tenham sido submetidas a cozedura superior a 900-950ºC, nem que sejam oriundas de tijolo 

refractário. 

Velosa e Veiga [684, 686] analisaram argamassas de cal com pó de tijolo resultante de moagem e 

peneiração (de modo a utilizarem-se as partículas com dimensão inferior a 75 µm) de tijolos 

correntes cozidos a cerca de 1100ºC e de tijolos da mesma procedência mas crus, que foram 

sujeitos a cozedura em laboratório, às temperaturas de 750ºC e de 950ºC. Utilizaram o traço 

volumétrico 1:0,5:2,5 de cal aérea, pó de tijolo e areia. Todos os provetes de argamassas foram 

sujeitos a cura seca e ensaiados aos 28 dias de idade. A utilização de pó de tijolo cozido a 

diferentes temperaturas conduziu a argamassas de características também distintas. 

Comparativamente a uma argamassa padrão de cal aérea com traço 1:3, verificaram que a 

introdução de pó de tijolo cozido a altas temperaturas (a partir de 900ºC) não produziu melhorias 

nas características das argamassas. Com a utilização de pó de tijolo cozido à temperatura de 

750ºC obtiveram uma argamassa de melhores características, tanto a nível de resistências como 

em termos de capilaridade.  
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Conclusões semelhantes foram obtidas por Cortina e Dominguez [184] com o mesmo tipo de 

argamassas. Constataram que pó de material que tinha sido cozido a temperaturas superiores a 

1000ºC, mesmo em granulometrias finas (módulo de finura de 0,32), não conduziam a 

argamassas com comportamento hidráulico, enquanto resíduos de material cozido a temperaturas 

inferiores a 1000ºC, moído na mesma granulometria, já conduziam a argamassas hidráulicas. 

Consideram que como o material não tem alta reactividade pozolânica, parte actua como 

agregado, pelo que o traço óptimo deverá ter baixa quantidade de areia.  

Argamassas com caulino cozido 

Domaslowski [210] estudou argamassas de cal com adição de argilas e outros materiais 

potencialmente pozolânicos, tais como sílica coloidal e diatomite. Os melhores resultados foram 

obtidos com metacaulinite (resultante da cozedura de caulinite a 900ºC, embora outros estudos 

recomendem cozeduras a mais baixa temperatura, por vezes seguida de arrefecimento brusco). 

Verificou que a retracção é mais elevada em argamassas só de cal aérea e areia do que quando 

parte da cal é substituída por metacaulino e que esta adição melhora a capilaridade. Tendo a 

quantidade de metacaulino sido incorporada como 50% da percentagem do teor em ligante, e 

variando o traço ligante/agregado entre 1:2 e 1:5, as características mecânicas, a retração e o 

comportamento face à água pioram com a diminuição da relação ligante/agregado. 

Como que na continuidade deste estudo Zendri et al [706] analisaram argamassas constituídas por 

cal aérea, areia e por uma argila caulinítica, que foi cozida a diferentes temperaturas. As amostras 

de argila foram calcinadas numa mufla durante 24 horas, às temperaturas de 500, 550, 600, 650 e 

700ºC e analisadas por si só e em argamassas resultantes da mistura volumétrica de uma parte de 

cada argila calcinada para uma parte de cal em pasta, e cerca de 46% de água. Os provetes de 

argamassa foram sujeitos a cura ao ar durante 5 meses, a humidade relativa de cerca de 60%. Por 

análise espectrográfica detectou-se uma reacção química real entre a cal em pasta e o material 

argiloso, comprovada pela presença de valências de oxigénio livre saturado com iões Ca++. A 

interacção foi maximizada nas argilas em que os minerais se converteram na forma amorfa 

(calcinadas a 550 e 600ºC) que aparenta, para este traço, a estrutura com maior afinidade com a 

cal.  

- Influência da preparação, cura e especificações de ensaio 

Henriques [295] comparou argamassas com traço volumétrico 1:4 de cal aérea e areia 

relativamente a outras com traço 1:1:4 de cal aérea, pozolana e areia (variando ainda as condições 

de preparação – segundo a BS 4551 [85] ou a NP EN 196-1 [318] - e as curas das argamassas - 

- segundo a BS e especificações do CSTB [118]).  
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Relativamente ao ensaio de capilaridade - realizado segundo dois procedimentos distintos 

(RILEM II.6 [529] e NORMAL 11/85 [181]) ao fim de 5 meses de cura dos provetes constatou 

que as argamassas com pozolana resultaram hidráulicas e absorveram maior quantidade de água 

por capilaridade relativamente às argamassas puras de cal. O coeficiente de capilaridade 

apresentado pelas argamassas hidráulicas foi sempre mais elevado, sendo uma explicação possível 

para este facto o maior número de pequenos poros resultantes das reacções de hidratação dos 

componentes pozolânicos. Os valores obtidos nos ensaios relativos à absorção total por 

capilaridade foram semelhantes nas duas metodologias adoptadas. Relativamente ao coeficiente 

de capilaridade, a metodologia segundo a RILEM apresentou valores mais elevados porque a 

velocidade de absorção é superior por a evaporação só ocorrer pelo topo superior (todos os 

laterais estão impermeabilizados). 

As variações na preparação não tiveram efeitos nas características mecânicas das argamassas de 

cal aérea mas afectaram bastante as argamassas com pozolana natural, de características 

hidráulicas (valores superiores na preparação segundo a BS), talvez devido a maior tempo de 

amassadura e aos 10 minutos de espera, que permitiu o início da reacção de hidratação dos 

componentes hidráulicos. Relativamente às diferentes curas, constatou-se que maiores 

resistências mecânicas conduziram a menores absorções capilares (material com maior 

compacidade) e que este fenómeno foi mais evidente em provetes preparados segundo a 

NORMAL que segundo a RILEM. Como seria de esperar, a cura húmida (BS) favoreceu as 

resistências das argamassas com pozolana, enquanto a cura mais seca (CSTB) foi benéfica para as 

argamassas puras de cal, e que nestas últimas argamassas as resistências tiveram um acréscimo 

com a idade (de um para cinco meses) de cura dos provetes. No que se refere ao módulo de 

elasticidade dinâmico, todas as argamassas apresentaram valores semelhantes, independentemente 

da cura, excepto as argamassas hidráulicas preparadas segundo a EN, que tiveram valores 

inferiores. 

Em termos de condições de cura surge como principal inconveniente da aplicação de argamassas 

de cal e pozolana natural a significativa queda progressiva da sua resistência mecânica quando a 

cura se faz ao ar livre. Ao fim de um ano de conservação, mesmo em ambiente interior, as 

argamassas de cal e pozolana ficam friáveis, desagregando-se facilmente à mão. Sousa Coutinho 

[592] apresenta a variação da tensão de rotura de prismas com 4 x 4 x 16 cm de argamassa de 

1:3:4 de cal aérea, pozolana de Stº.Antão e areia, com diferentes condições de conservação: 

sempre dentro de água, dentro de água até aos 28 ou aos 90 dias e a partir daí ao ar livre ou 

sempre ao ar livre (fig. 4.1). Verifica-se que quanto menor o tempo de cura em água, mais baixas 

as tensões obtidas. 
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Fig. 4.1 - Influência da cura nas tensões de rotura de uma argamassas de cal aérea e pozolana [592] 
 
Sousa Coutinho aponta como causas da queda nas tensões de rotura das argamassas de cal e 

pozolana natural, quando conservadas ao ar livre em pequenos provetes onde o efeito da 

secagem se manifesta com intensidade, por um lado, a lentidão da reacção pozolânica, que 

provoca uma certa facilidade para a saída da água, que se traduz num aumento do coeficiente de 

permeabilidade higrométrica; por outro lado, uma contracção particularmente grande no início da 

cura que provoca tensões iniciais muito importantes, que originam roturas locais que destroem os 

produtos formados e diminuem a resistência do conjunto. A falta prematura de água impede que 

as reacções se completem e a saída da água do composto formado (silicato ou aluminato) 

provoca uma alteração da sua estrutura que lhe destrói as propriedades aglomerantes. 

As grandes quebras de resistência de argamassas de cal e pozolana conservadas ao ar livre 

induzem que a própria água de constituição dos componentes hidratados seja perdida por 

evaporação, o que explica o diferente comportamento obtido com diferentes curas. A queda 

observada nas resistências de argamassas de cal aérea e pozolanas artificiais conservadas ao ar 

livre também se verifica, mas de forma menos acentuada que a verificada no caso das pozolanas 

naturais. Por este facto o Caderno de Encargos para o Fornecimento e Recepção de Pozolanas 

[192] refere que “as argamassas e betões de cal aérea e pozolana só poderão empregar-se em condições em que se 

evite a sua secagem (obras submersas, obras em contacto com água, certas obras enterradas, etc.).”  

O problema referido relativo às condições de cura surgiu na aplicação recente de argamassas de 

cal aérea, pozolana natural e areia (de rio e de areeiro) no Forte de S.Julião da Barra [45]. Embora 

tivesse sido referida a exigência de medidas de protecção durante a cura e o endurecimento, 

pensa-se que a cura (devido à aplicação ter decorrido em Abril e à forte exposição dos 

paramentos) acabou por ser demasiado seca, situação que conduziu a que a superfície da 

argamassa ficasse muito friável, especialmente em zonas mais expostas. 

Outra das desvantagens das argamassas de cal aérea e pozolana é o facto das resistências se 

desenvolverem lentamente quando a cura ocorre à temperatura ambiente. A hidratação deste tipo 
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de argamassas será muito sensível à temperatura de cura. Shi e Day [574] constataram que o 

período de tempo necessário para o desenvolvimento de resistências iniciais em argamassas de cal 

aérea e pozolana diminui com o aumento da temperatura de cura. Estes autores referem que Lea, 

em publicação de 1974, analisou argamassas de cal aérea , pozolana e areia, com traço 1:1:6. 

Quando a cura decorreu a 35ºC de temperatura, as resistências obtidas aos 7 e 28 dias foram 

altas, enquanto as obtidas com argamassas idênticas mas sujeitas a cura a 0ºC foram muito 

inferiores. 

No que se refere à formulação e compactação, Papayianni [499] refere que a utilização de 

misturas de ligantes tais como pozolana natural e/ou pó de tijolo, juntamente com cal aérea, 

conduz ao desenvolvimento de argamassas com porosidades aceitáveis e que a compactação tem 

influência positiva no aumento das resistências mecânicas e na durabilidade. A introdução de 

adjuvante com efeito pastificante diminui a quantidade de água necessária, aumentando as 

resistências e reduzindo a retracção, enquanto agentes introdutores de ar aumentam a porosidade 

e também contribuem para a redução da retracção. 

- Acções específicas dos sais solúveis 

Papayianni e Theocharidou [498] observaram várias alvenarias antigas onde foram registados 

problemas de ocorrência de eflorescências alguns anos após a execução de trabalhos de 

reparação. Atribuem as causas para o aparecimento das eflorescências à existência de cal livre, aos 

álcalis que são transportados pela água no interior das argamassas e ao contacto com um meio 

aquoso rico em sulfatos ou em cloretos. Para aferirem a tendência para a deposição superficial de 

sais elaboraram um estudo sobre argamassas com pequenas quantidades de cimento tipo II, cal 

aérea, pozolana natural de Santorini e de Skydra, pó de tijolo, agregado de tijolo e areia de rio da 

região de Tessalónica (materiais correntemente utilizados em argamassas de substituição na 

Grécia), dos quais determinaram o teor em NaCl, através da condutividade (quadro 4.2). 

Verificaram que o teor em NaCl apresentado pelo cimento Portland tipo II era superior ao dobro 

do registado pelos restantes constituintes analisados. 

Foram analisadas várias formulações, com compactação, cura em ambiente seco e espalhamento 

de cerca de 70% e comparadas as características apresentadas por todas as argamassas ao fim de 

dois anos. A porosidade, e mais particularmente a porometria, parecem ser os factores que mais 

influenciam a tendência para a ocorrência de eflorescências em argamassas com teores em álcalis 

comparáveis. A adição de pó de tijolo37 contribuiu para o aumento da resistência e redução da 

                                                 

37 Que os autores comparam a outro filler, por ter apresentado fracas características pozolânicas talvez por a cura ter decorrido 
em ambiente seco e o tipo de cozedura ou de material constituinte dos tijolos não ser o adequado. 
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capilaridade, aumentando a retenção de água da argamassa. Esta característica é benéfica quando 

se tratam de argamassas para serem aplicadas em suportes muito absorventes, excepto quando há 

problemas de gelidificação. Mesmo quando utilizado em pequenas quantidades, o cimento 

aumentou o teor em sais das argamassas. Consideraram como preferível, de entre todos os traços 

estudados e tendo em vista a prevenção da ocorrência de eflorescências, a argamassa contendo 

como ligante cal aérea e pozolana com traço 1:1 entre os dois componentes. 

Quadro 4.2 - Teor em NaCl de matérias-primas constituintes de argamassas [498] 

Materiais NaCl (g/l) 

Cal aérea 0.70 
Cimento portland tipo II 1.50 

Pozolana de Santorini 0.73 
Pozolana de Skydra 0.70 

Pó de tijolo 0.68 
Areia de rio 0.60 

 
Por seu lado, Tabasso e Sammuri [607] avaliaram a libertação de sais solúveis de diversas 

argamassas através da condutividade eléctrica. Atribuem o elevado valor de condutividade (que 

acusa alto teor de sais solúveis) encontrado na solução de 1:3 de cal aérea e areia principalmente à 

presença de Ca++, por algum hidróxido de cálcio (que não carbonatou), mesmo em amostras com 

idade superior a 1 ano (hipótese confirmada por difractogramas de raio X). A adição de 

componentes pozolânicos (caso da argamassa 1:0,5:2,5 de cal aérea, pozolana e areia) que podem 

reagir pozolanicamente com a cal mostrou reduzir muito a libertação de Ca++ solúvel; efeito mais 

fraco mas semelhante foi obtido com fraca adição de cimento (caso da argamassa 1:3:12 de 

cimento, cal aérea e areia), enquanto a argamassa com cal hidráulica branca Lafarge apresentou 

baixos valores de Na+ e K+ e elevado valor de Ca++ (devido à presença de hidróxido de cálcio - 

- Ca(OH)2 - que não reagiu). A difracção de raio X mostrou que a portlandite é um dos maiores 

componentes cristalinos do produto, antes da cura. 

Consideram que, geralmente, quando a concentração em Ca++ é alta, a percentagem de Na+ e K+ 

é baixa e vice-versa. Quando existe alto teor em Ca++, a argamassa ao longo do tempo vai 

provocar a incrustação de CaCO3 insolúvel, o que pode ser aceitável no caso de paredes claras 

sem decoração por pintura; quando a argamassa vai ser aplicada perto de um fresco ou parede 

decorada, é necessário utilizar argamassa com baixo teor em Ca++, escolhida entre produtos com 

mínimo teor em iões alcalinos. Consideram ainda como limite aceitável os valores obtidos para 

argamassas de cal aérea, pozolana e areia e registam a necessidade de mais investigação que 

possibilite o estabelecimento de correlação entre a libertação de sais solúveis e os danos que 

podem ocorrer na argamassa, relacionados com características de porosidade e permeabilidade da 

parede. 
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Por outro lado, Blanco-Varela et al [67] mostraram que argamassas contendo pozolanas que 

tenham alto teor em ferro podem ser sensíveis ao ataque por SO2, devido ao ferro ser um 

catalizador da reacção de sulfatação. 

- Compostos resultantes de pastas e argamassas de cal aérea e componentes pozolânicos 

Relativamente à análise de pastas de cal aérea e componentes pozolânicos, Jambor [364] analisou 

os compostos resultantes de pastas de cal aérea e vários materiais pozolânicos. Verificou que 

pastas de cal e pozolana aos traços ponderais 1:1 e 1:2, curadas à temperatura ambiente durante 

longo período de tempo, desenvolveram fases relacionadas com a tobermorite (CSH) e 

aluminatos de cálcio hidratados (CAH), de acordo com a quantidade e forma da sílica e da 

alumina presentes na pozolana. Os seus resultados foram corroborados por Lewin [400], que 

analisou em laboratório os compostos mineralógicos que se vão formando ao longo da cura de 

uma mistura de cal em pasta e pozolana (traço 1:1, em volume). Após 7 dias de cura a 90% de 

humidade relativa, através de análise por difracção de raios X (XRD), identificou a presença de 

hidróxido de cálcio ou portlandite, proveniente da cal em pasta e de menores quantidades de 

aluminato tetracálcico hidratado (Ca4Al2O7.xH2O ou C4A) ou  silicato de cálcio hidratado 

(5Ca2SiO4.6H2O), produtos da reacção resultantes da interacção entre a portlandite e a pozolana. 

A examinação por microscópio electrónico de varrimento (SEM) mostrou que a portlandite 

tende a aderir e envolver a pozolana, enquanto o aluminato de cálcio e os produtos da reacção 

silicatados vão-se tornando mais evidentes pelo desenvolvimento de cristais poligonais a partir da 

superfície da pozolana. Após dois meses de cura, a análise por SEM mostrou importantes 

alterações estruturais, com as superficies da pozolana extensamente arborizadas, implicando um 

aumento da superfície interna da estrutura da pasta. Os cristais de portlandite deixaram de ser 

evidentes, embora a sua presença fosse confirmada pela análise por XRD. A mesma análise 

também identificou a existência de carbonato de cálcio mono-hidratado (CaCO3.H2O) e de 

prehnite (Ca2Al2Si8O10). Numa argamassa de cal em pasta, pozolana e areia com traço 

volumétrico 1:0,25:2,5 (traço 1:2 de ligante – considerando o ligante constituído pela cal e por 

pozolana – e areia, mas com muito fraca percentagem de pozolana) não se identificaram silicatos 

nem aluminatos de cálcio e verificou-se que, ao longo dos 2 meses, a portlandite que estava 

presente foi-se convertendo em calcite (talvez devido à maior porosidade da argamassa). 

A pasta de cal com metacaulino (resultante de caulino cozido a 650ºC durante 2 horas) analisada 

por Jambor [364] desenvolveu um composto que designa por Stratling´s38 

(2CaO.Al2O3.SiO2.nH2O) e CSH, e ainda resíduos do metacaulino que não reagiu, parte de 

                                                 

38 Stratlingite ou gehlenite hidratada, que é um silico aluminato bicálcico geralmente 8-hidratado 
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Ca(OH)2 ou de CaCO3. Murat [481] também analisou as características de pastas de cal aérea e 

metacaulino, tendo os seus resultados corroborado os obtidos 20 anos antes. O metacaulino 

(Al2O3.2SiO2 ou AS2) amorfo foi obtido por aquecimento de caulinite pouco cristalizada e moída 

fina (97-98% de caulinite) durante 6 horas a 730ºC. Utilizou-se hidróxido de cal puro (Merck) e a 

cura decorreu em caixas de plástico estanques a 20ºC. Através de análise por XRD verificou-se 

que o produto da reacção de hidratação era essencialmente C2ASH8 (gehlenite hidratada) e CSH, 

com alguma quantidade de C4AH13. 

Os resultados obtidos mostraram que as proporções das fases e a porosidade total da pasta 

dependem do tipo e das características físicas do componente pozolânico utilizada, do traço 

aplicado (incluindo a água), do método de compactação e da duração e condições de cura. As 

quantidades máximas de produtos de hidratação desenvolveram-se nos traços 1:2 e 1:1 de cal e 

componente pozolânico. Quando as proporções de cal aumentaram, cresceu também a 

quantidade de Ca(OH)2 e CaCO3 presentes (que não foram consumidos na reacção pozolânica), 

enquanto a massa volúmica e a resistência à compressão diminuíram.  

Em termos de análise de argamassas, uma amostra de argamassa de cal, pozolana e agregado 

utilizado nas fundações do Coliseu de Roma [435] mostrou a presença de um alumino silicato bi- 

-cálcico hidratado (2CaO.Al2O3.SiO2.xH2O) e de calcite, tendo sido identificados outros minerais 

que se atribuíram aos agregados. 

Moropoulou et al [467] procederam à análise de amostras de diferentes períodos de um edifício 

bizantino. As amostras apresentavam traços de ligante/agregado de 1:4 a 1:2, considerando-se 

que os traços mais fracos em ligante possivelmente resultavam de precipitação da calcite 

entretanto ocorrida por formação de bicarbonato de cálcio solúvel. O carácter pozolânico da 

argamassa de cal com resíduos de tijolo é atribuído às reacções de adesividade que ocorrem na 

interface da matriz com o material cerâmico, à sua natureza (que depende quer da dimensão do 

material, quer do tipo de material cerâmico e da cozedura a que foi sujeito) e ao teor em 

hidróxido de cálcio da argamassa. O tamanho dos resíduos de tijolo influenciam directamente a 

sua reactividade, bem como as propriedades físico-mecânicas da argamassa. As reacções 

observadas podem ser atribuídas à formação de silicatos de cálcio na interface ao longo dos 

fragmentos de tijolo, que tornam a superfície alcalina e provocam uma reacção química. Através 

de análise por TEM (transmission electron microscopy) verificaram o desenvolvimento de uma 

formação em gel amorfa de silicatos de cálcio hidratados (do tipo da tobermorite - CSH) entre as 

fases cristalinas da calcite e os fragmentos de cerâmica. Consideram que esta formação, 

semelhante à encontrada no cimento portland, é produzida na reacção pozolânica entre a cal 

aérea e fontes de sílica reactiva a temperatura inferior a 100ºC. Com a substituição das fontes de 
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sílica tradicionais, por exemplo, por sílica de fumo, a análise microestrutural revelou um 

incremento da taxa de reacção mas semelhantes morfologias das fases CSH resultantes, 

confirmando que o limite da reacção é a dissolução das fontes siliciosas. A penetração da cal no 

material cerâmico e consequente reacção, altera a microestrutura do material por transformar os 

poros existentes em poros de menor dimensão e aumentar a massa volúmica aparente. A 

alteração da distribuição do tamanho dos poros correlaciona-se com o carácter cimentício da 

matriz da argamassa, conferindo-lhe elevada resistência físico-química a atmosferas marítimas 

e/ou poluídas, bem como maior resistência mecânica. 

Por seu lado, Sabbioni et al [547] analisaram a microestrutura e a composição mineralógica de 

uma argamassa de substituição antiga (séc. XVII ou XVIII) com pó de tijolo, e por análises 

químicas identificaram a existência de cristais alongados e fibrosos de etringite, com composição 

de 44,7% de CaO, 19,4% de Al2O3 e 35,9% de SO3 (muito próxima da composição mais 

conhecida da etringite, referida como 49,6% de CaO, 15,0% de Al2O3 e 35,4% de SO3). Foram 

identificadas fendas existentes nas argamassas atribuídas às forças de expansão geradas pela 

formação destes cristais. 

4.3.2 Argamassas bastardas de cal aérea e ligante hidráulico 

Teutonico et al [617] analisaram argamassas bastardas de cais hidráulica e aérea 

comparativamente a argamassas só de cal aérea e só de cal hidráulica, tendo verificado que a 

permeabilidade ao vapor de argamassas de cal hidráulica é inferior às de cal aérea em pasta e que 

os valores mais baixos estão relacionados com as cais de maior hidraulicidade. A adição de 

fracção significativa de cal em pasta à cal hidráulica (como ligantes) altera as características da 

argamassa, aumentando a permeabilidade ao vapor mas diminuindo a resistência à compressão 

aos 60 dias e piorando a resistência à cristalização de sais. 

Forster [238], que analisou também argamassas bastardas de cais hidráulica e aérea, refere que é 

importante tomar em conta o efeito de diluição que ocorre quando se misturam estes dois tipos 

de cais numa argamassa, considerando que, para efeitos práticos, estas argamassas devem ser 

classificadas como fracamente hidráulicas. Provavelmente atingem cerca de 40% da resistência da 

cal hidráulica utilizada mas geralmente são mais duráveis que misturas de ligantes hidráulicos com 

resistência semelhante e que é importante garantir uma boa dispersão das partículas de cal 

hidráulica na mistura.  

As argamassas bastardas de cimento e cal aérea apresentam, relativamente às argamassas só de cal 

aérea, uma menor trabalhabilidade, deformação na rotura e porosidade [666].  
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Em função da proveniência da cal viva e do seu processamento em obra, Carvalho e Veiga [112] 

analisaram três diferentes argamassas bastardas de cimento, cal viva em pó e areia de rio, com 

traço volumétrico de 1:2:16 - 2 medidas de cal viva em pó de produção artesanal (Beringel) ou de 

cal viva micronizada de produção industrial (Alcanede), previamente misturadas com 16 medidas 

de areia e quatro de água, com antecedência mínima de 24 horas relativamente à amassadura ou 

cal viva de Alcanede preparada em pasta com antecedência não inferior a 24 horas. Entre as 

argamassas analisadas ressaltaram a maior homogeneidade de características da pasta de cal e areia 

obtida com a cal industrial; entre os diferentes modos de preparação, ressaltou a obtenção de 

argamassas bastardas com melhores características realizadas a partir de cal viva previamente 

apagada com areia molhada, comparativamente à argamassa obtida a partir de cal em pasta extinta 

só com água. 

Relativamente à dosagem, Teutonico et al [616] analisaram argamassas bastardas de cimento e cal 

aérea, tendo concluído que a adição de pequenas quantidades de cimento à cal (em dosagens de 

cimento inferiores a 1:3:12 de cimento, cal aérea e areia) é prejudicial para a durabilidade das 

argamassas, por resultarem argamassas demasiado friáveis. Dosagens superiores de cimento 

(traços volumétricos 1:2:9 ou 1:1.6 de cimento, cal aérea e areia) melhoram a resistência e a 

durabilidade da argamassa propriamente dita, mas podem ser inaceitáveis em termos de 

compatibilidade com os suportes (módulo de elasticidade, resistência à tracção, permeabilidade ao 

vapor, introdução de sais solúveis), resultando em argamassas que mais tarde ou mais cedo viriam 

a danificar o suporte sobre o qual eram aplicadas.  

Com efeito, Veiga [677] analisou uma argamassa bastarda com teor de cimento idêntico ao de cal 

aérea, com traço volumétrico 1:1:6 com areia exclusivamente de rio e verificou que esta apresenta 

resistências mecânicas demasiado elevadas mas que as restantes características analisadas 

encontram-se dentro de limites que considera aceitáveis para edifícios antigos. A análise da 

argamassa bastarda com traço volumétrico de 1:3:12 de cimento branco, cal aérea e areia siliciosa, 

de menor teor em cimento, já apresentou características mecânicas que considera adequadas.  

No que se refere à aderência, Reda e Shrive [522] analisaram argamassas de cimento, cal aérea e 

areia, aditivadas com cinzas volantes, tendo identificado um incremento da aderência quando esta 

adição era realizada. Em provetes de alvenaria de tijolo sujeitos a cura seca verificaram o 

desenvolvimento de etringite na interface entre a argamassa e o tijolo e que esta etringite não era 

identificada em provetes sujeitos a cura húmida (que tinham um maior incremento nos valores da 

aderência), especialmente para adições mais elevadas de cinzas volantes. Nestes casos 

identificaram cristais CSH e uma quantidade significativa de cinzas volantes livres na interface 
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argamassa/tijolo. Nos provetes sujeitos a cura húmida estas cinzas livres já não se visualizaram na 

observação realizada aos 180 dias. 

Van Hees et al [663] analisaram uma mesma argamassa com traço volumétrico 1:4:12 de cimento, 

cal aérea hidratada e areia, com adição de pequena quantidade de escórias de alto forno, aplicada 

como argamassa de assentamento ou de refechamento de juntas da alvenaria (condições de 

aplicação diferentes – entre tijolos ou com face em contacto com o ar). Obtiveram uma maior 

porosidade para a argamassa de refechamento de juntas, relativamente à argamassa de 

assentamento. Analisaram por NMR provetes de alvenaria de tijolo poroso com a mesma 

argamassa aplicada de forma contínua em assentamento e refechamento de juntas (considerada 

como padrão) e com aplicação desfasada no tempo da argamassa de assentamento e no 

refechamento das juntas (extracção da porção externa e aplicação diferida de argamassa). Após 63 

ciclos de ensaio de gelo/degelo verificaram que a argamassa padrão se apresentava em bom 

estado, enquanto na aplicação diferida tinha ocorrido perda de aderência da argamassa das juntas, 

com tendência para destacamento. A análise por NMR efectuada a provetes de alvenaria 

submetidos a imersão por 2 horas e secagem unidireccional a 20ºC de temperatura e 50% de 

humidade relativa mostraram diferenças de comportamento entre a argamassa aplicada de forma 

contínua (assentamento e refechamento simultâneo) comparativamente à aplicada 

separadamente, embora com a mesma composição, que apresentava prolongamento do período 

de secagem, mantendo a argamassa de assentamento molhada durante mais tempo, com maior 

propensão para a ocorrência de danos por acção do gelo. Pela análise da porosidade concluíram 

que as propriedades obtidas com a mesma argamassa podem ser diferentes devido a distintos 

teores em água utilizados na preparação das argamassas e a diferentes localizações de aplicação e 

condições de cura (entre tijolos ou com contacto com o ar). Após ensaio de gelo/degelo 

constataram que se criou uma interface entre a mesma argamassa aplicada em alturas distintas, 

que pode funcionar como uma barreira ao transporte da água (e que esta interface pode ser 

reforçada por deficiências de qualidade de execução). Consideram que a deterioração por acção 

do gelo pode ser resultado do desenvolvimento de cristais de água no estado sólido no seio da 

argamassa, formados em poros grosseiros que contactam com poros de menor dimensão, pelo 

que a existência de vazios na interface entre as argamassas pode aumentar o risco de danos. A 

desagregação da espessura superficial da argamassa de assentamento pode ser devida ao 

desenvolvimento de cristais de gelo na interface entre as argamassas, uma vez que a água congela 

mais facilmente num espaço grande que num poro pequeno.  

Com base em resultados já referidos pelos mesmos investigadores quando se utilizam argamassas 

inadequadas para fechamento de juntas e nos obtidos com aplicações da mesma argamassa em 
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períodos diferidos, parece preferível, sempre que possível, não proceder de todo ao refechamento 

diferido dessas juntas. 

A fim de analisarem argamassas tradicionais comparativamente a produtos pré-doseados, Groot 

et al [275] estabeleceram que as argamassas de materiais tradicionais sem adjuvantes fossem 

aplicadas numa só camada, utilizando areia de granulometria entre 0,5 e 1 mm, com ligante “não 

muito forte” e relação ligante/agregado “não muito alta”, que a cor fosse introduzida na mistura 

para não haver necessidade de pintura e que existisse bom contacto com o substrato sobre o qual 

a argamassa fosse aplicada. Pretendiam que as argamassas permitissem a penetração dos sais, que 

os seus poros tivessem espaço para a cristalização ocorrer no material, que fosse facilitada a 

escovagem de eflorescências que ocorressem à superfície e que, com o tempo, fosse aceitável a 

perda de algum material junto à superfície. Os traços volumétricos utilizados foram 1:4:24 (~1:5 

de ligante : agregado) e 1:4:10 (1:2 de ligante : agregado) de cimento, cal (aérea) e areia. Estas 

argamassas foram aplicadas sobre dois tipos de suportes de características de porosidade e 

absorção muito distintas: um tijolo (de porometria fina) e um tipo de bloco de pedra (de 

porometria elevada). Os provetes foram submetidos a ensaio de cristalização de sais, avaliando-se 

o aparecimento de eflorescências na superfície da argamassa em função do tempo. As diferenças 

obtidas com a mesma argamassa aplicada sobre suportes diferentes foram muito mais 

significativas que as apresentadas entre argamassas distintas, aplicadas sobre o mesmo suporte. A 

argamassa aplicada sobre o suporte de porometria fina resultou com porometria mais elevada que 

a mesma argamassa aplicada sobre o suporte de porometria elevada. O suporte constituído pela 

rocha apresentou, desde logo, o aparecimento de muitas mais eflorescências que o suporte de 

tijolo. Com efeito, verificou-se uma secagem mais rápida deste suporte que a respectiva 

argamassa, comparativamente ao suporte de tijolo, que secou mais devagar que a argamassa. Os 

investigadores justificam esta situação devido aos pequenos poros do suporte de tijolo 

apresentarem uma pressão capilar mais alta (variando inversamente à dimensão do raio do poro), 

dificultando a secagem. Por seu lado, a argamassa mais forte em ligante apresentou mais rápida e 

maior quantidade de eflorescências que a argamassa com menor teor em ligante.  

Realizaram também análise por ressonância magnética nuclear (NMR). Consideram que as 

diferenças na secagem podem relacionar-se com diferenças na estrutura porosa da argamassa e 

dos suportes, pelo que um comportamento eficiente do revestimento só será obtido se existir 

uma boa combinação da sua microestrutura com a do suporte sobre o qual são aplicadas as 

argamassas, para o que será essencial o conhecimento das características relativas à porosidade e à 

porometria. Admitem que as diferenças de porometria entre argamassa diferentes são menos 

significativas que entre suportes distintos, pelo que as diferenças no movimento da água (com 
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sais) devem ser principalmente atribuídas aos suportes. Deste modo, os requisitos a exigir às 

argamassas devem estar muito dependentes das características desses suportes.  

Em termos da durabilidade das argamassas à acção de sais solúveis e ataque por ácidos, 

Lambropoulos et al [393] analisaram o efeito da adição de hidróxido de bário [Ba(OH)2] nas 

características de argamassas de cimento, cal aérea e areia. A adição de Ba(OH)2 nas argamassas 

produziu a formação de sulfato de bário, que é menos solúvel que o sulfato de cálcio, o que é 

vantajoso face ao ataque por ácidos, especialmente por SOx (muito frequentes em áreas 

industriais e centros urbanos), o que contribuiu para a melhoria da durabilidade das argamassas.  

4.4 Argamassas com base em cal hidráulica ou cimento 

- Argamassas de cal hidráulica 

As argamassas de cal hidráulica natural apresentam características, de um modo geral, intermédias 

entre as argamassa de cimento e as argamassas de cal aérea. As argamassas de cal hidráulica 

artificial registam resistências à compressão aproximadas às obtidas com argamassas de cal 

hidráulica natural mas reduzida deformação na rotura (que chega a ser inferior à das argamassas 

de cimento), pelo que apresentam reduzido interesse para aplicação em argamassas para rebocos 

[666, 668]. 

Lewin [400] analisou em laboratório argamassas de cal hidráulica e areia. A própria cal hidráulica 

analisada já continha portlandite (hidróxido de cálcio) e os mesmos minerais constituintes do 

cimento Portland (C3S, C2S, C3A e, em  menores quantidades, C2F e C6A2F). Ao preparar uma 

mistura de 1:3 de cal hidráulica e areia, obteve resultados semelhantes aos obtidos com argamassa 

de cimento, cal aérea e areia com traço 1:4:10 a 12. A análise por XRD não identificou 

componentes hidráulicos tais como a tobermorite (5CaO.6SiO2.21/2H2O) que é identificada em 

pastas de cimento Portland. No entanto, a análise por SEM mostrou que as superfícies dos grãos 

de areia (quartzo) estavam cobertas por películas de forma típica à cristalização de gel CSH e de 

tobermorite. 

A existência de cal hidráulica e de cimento natural em argamassas antigas é apresentada por 

Callebaut et al [101] através de análises petrográficas, mineralógicas, por SEM e químicas. A 

dominância de C2S, a presença de gehlenite (C2AS), a grande quantidade de CA(OH)2 e a baixa 

quantidade de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 apontaram para a utilização de cal hidráulica natural em 

algumas argamassas antigas analisadas. A presença de gehlenite (C2AS) pode ser um importante 

indicador da temperatura máxima atingida na queima da cal durante o processo de cozedura, uma 

vez que se forma a temperaturas inferiores a 1250ºC, juntamente com C2S. Registaram a presença 

em pequenas quantidades de C3S, que pode ter sido formado por um aquecimento excessivo dos 
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materiais durante a produção de cal hidráulica natural. A calcite (CaCO3) encontrada nas amostras 

não é encontrada em amostras com cimento. A presença de C2S é um indicador menos valioso da 

utilização de cal hidráulica natural devido ao facto do C3S hidratar mais depressa que o C2S, que 

resulta numa mais alta proporção de cristais de C2S no ligante. 

As argamassas de cal hidráulica artificial analisadas por Veiga [677], com traços volumétrico de 

1:3 revelaram-se demasiado “fortes”, rígidas e susceptíveis à fendilhação. A argamassa de cal 

hidráulica natural analisada, com traço 1:4, apresentou resistências mecânicas demasiado fracas 

para juntas. As argamassas de cal hidráulica apresentaram genericamente bom comportamento à 

água. 

Vários investigadores [27, 617] sugerem que possa existir uma relação entre a hidraulicidade e a 

permeabilidade ao vapor em argamassas de cal hidráulica. Por outro lado, a temperatura 

influencia a taxa de hidratação. Quando se trata da hidratação de cais hidráulicas obtidas por 

técnicas a quente (mistura da cal hidráulica viva com areia molhada, a fim de hidratar), Forster 

[238] considera que, devido ao desenvolvimento de silicatos de cálcio hidratados (CSH), de 

aluminatos de cálcio hidratados (CAH) e de alumino-silicatos de cálcio (CAS), ocorre uma 

aceleração da presa, que conduz a uma maior resistência ao gelo (pelo facto da redução da 

permanência da água na argamassa).  

- Argamassas de cimento 

Em argamassas de cimento a distribuição do tamanho dos poros é muito diferente de em 

argamassas de cal [312]. A pequena dimensão dos poros nas argamassas de cimento pode ser a 

principal causa de danos entre as argamassas de cimento e os materiais pétreos das alvenarias. Os 

poros de pequeno diâmetro exercem uma maior força capilar e retêm a água por um período de 

tempo superior ao que sucede com os poros maiores. As argamassas de cimento, devido aos seus 

poros de pequena dimensão, conduzem a água para a interface com a pedra e a evaporação nestas 

zonas passa a ocorrer através desta, de porosidade geralmente maior. A degradação da pedra é 

então incrementada pelas tensões induzidas na evaporação e pelo depósito potencial de sais. Pelo 

contrário, a porosidade de argamassas de cal é mais compatível com a das pedras, pelo que a água 

não tende a localizar-se em redor das juntas, sendo assim a evaporação menos concentrada. 

Relativamente à degradação provocada por ambientes marítimos, Bosc et al [79] estudaram os 

mecanismos de degradação de diferentes argamassas de cimento através de um simulador de 

nevoeiro salino durante 84 dias (que equipararam a uma acção natural da ordem de 80 anos) e 

seguiram o curso da simulação pela aferição das variações de velocidade por ultrasons. Após a 

simulação, estudaram a microestrutura e os movimentos hídricos, a fim de identificar os produtos 

formados e comparar a porosidade e a penetração dos iões agressivos. Os resultados mostraram 
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que a alteração das argamassas está muito relacionada com a distribuição porosa e a penetração 

desses iões e que a adição de metacaulino contribui para criar uma microestrutura mais compacta 

que reduz as trocas com o meio salino.  

Em termos da resistência aos sais solúveis, Palomo et al [495] consideram que as argamassas de 

cimento apresentam bom comportamento ao ensaio de cloretos, não apenas devido a maior 

resistência mecânica relativamente às argamassas de cal (que permite que as argamassas de 

cimento absorvam melhor as tensões internas) mas também aos cloretos poderem interligar-se 

aos aluminatos do cimento, gerando o sal de Friedel39(vd. 3.3.11.2). Esta fixação de cloretos numa 

nova fase vai interagir contra o processo destrutivo, devido a reduzir a quantidade de halite livre. 

No caso de imersão das argamassas em solução de sulfato de sódio (sem ciclos de secagem), a 

presença de quantidade moderada de etringite e a presença de gesso indicia a existência de alguns 

processos expansivos, devidos a reacções entre os aluminatos de cálcio do cimento e os sulfatos e 

entre esses sulfatos e a portlandite, que se desenvolvem em paralelo à cristalização da ternardite. 

Este ataque por sulfatos às fases hidratadas do cimento não é tão destrutivo como o efeito da 

cristalização da ternardite mas pode ser a causa da deterioração irreversível das argamassas de 

cimento.  

Relativamente à sulfatação de argamassas, esta é função de diferentes factores relativos às 

condições ambientais, tais como a concentração de SO2 e aerosóis no ar, a temperatura, a 

humidade relativa, a velocidade do vento e a presença de água líquida, e relativos às características 

do material, como sejam a composição química e mineralógica, a porosidade e a permeabilidade 

[68, 69]. A matriz de argamassas hidráulicas (com base em cimento Portland, em cimento branco, 

em cal hidráulica ou em mistura de cal aérea e pozolana) é maioritariamente constituída por 

silicatos e aluminatos de cálcio hidratados, assim como por portlandite e/ou CaCO3. Cada uma 

destas fases interage de modo distinto em ambientes contaminados por SO2, formando diferentes 

compostos, tais como sulfitos e sulfatos de cálcio hidratados. Uma das fases que se podem, 

eventualmente, formar como consequência da sulfatação dos compostos hidráulicos é a 

taumasite. Os autores submeteram provetes de argamassas de cimento e de cal hidráulica a um 

processo de sulfatação acelerado e conservação em imersão parcial em água a 5ºC, durante vários 

meses. Constataram a formação de taumasite nas argamassas de cimento e de cal hidráulica 

(nestas últimas só nos provetes mantidos parcialmente imersos). O primeiro produto formado 

devido à interacção das argamassas com o SO2 foi o gesso, que reage com o carbonato de cálcio e 

o gel CSH, dando lugar à formação de taumasite, enquanto em argamassas de cal aérea e 

pozolana não se formou taumasite.  

                                                 

39 Ca4Al2O4Cl2.10H2O 
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No que se refere à acção específica do ataque por sulfatos a argamassas de cimento conservadas 

parcialmente imersas em água à temperatura de 0 a 5ºC ao longo de um ano, a presença da 

taumasite foi muito mais forte nas argamassas com cimento com alto teor de aluminato tricálcico 

(C3A) relativamente às argamassas de cimento com baixo teor em C3A [4]. Em argamassas de 

cimento Portland com areia calcária ou de cimento com 15% e 30% de calcário, imersas numa 

solução de sulfato de magnésio a 5ºC e 25ºC, desenvolveu-se ataque de sulfatos por 

desenvolvimento de taumasite, a baixa temperatura, não se tendo identificado esse ataque nas 

argamassas conservadas à temperatura ambiente. Neste tipo de argamassas de cimento com 15% 

de calcário e areias siliciosas ou calcárias, a utilização de minerais específicos, como é o caso de 

componentes pozolânicos, podem inibir a formação da taumasite [629]. A introdução de 

pozolanas (caso do metacaulino) provoca a densificação da matriz da argamassa devido à sua 

elevada superfície específica e consumo do hidróxido de cálcio [590]. Estas conclusões vieram 

corroborar as obtidas a partir de uma análise de argamassas de cimento com incorporação de 

metacaulino realizadas por Khatib e Wild [377] que mostraram que a resistência ao sulfato de 

sódio (Na2SO4) aumenta com o aumento da substituição do cimento pelo metacaulino até 25%. 

Os investigadores atribuem à alteração da estrutura porosa e à diminuição do teor em cal livre 

com o acréscimo em metacaulino (em argamassas sujeitas a cura húmida) a principal 

responsabilidade pela melhoria da resistência aos sulfatos das argamassas. 

No que se refere à retracção linear, Veiga [670] analisou várias argamassas. A argamassa com 

traço 1:4 de cimento e areia de rio, bem como argamassas idênticas mas incorporando fibras (de 

vidro e de polipropileno) ou armadas com redes, apresentaram um empolamento inicial, seguido 

de contracção que atingiu valores de 0,15 a 0,20 mm/m, a partir do 3º dia; algumas argamassas 

pré-doseadas e uma argamassa de ligante misto (aditivada com resina sintética) apresentaram 

retracções sensivelmente superiores às anteriores; a argamassa bastarda de cimento, cal aérea e 

areia, com traço 1:1:6, e a argamassa com traço 1:4 de cal hidráulica e areia apresentaram os 

menores valores de retracção. A investigadora considera que, para este tipo de argamassas, os 

resultados obtidos não contrariam os resultados de retracção obtidos com os prismas (método 

tradicional de determinação da retracção), com o início da aferição a 1 dia de idade. 

Relativamente à influência das areias, Veiga e Carvalho [669], a partir de um estudo realizado com 

argamassas com base em ligantes hidráulicos e bastardas, concluem que a introdução de misturas 

de areia de areeiro, juntamente com areia de rio, reduz a capilaridade e aumenta o módulo de 

elasticidade de argamasssas realizadas só com areia de rio. As mesmas autoras, numa análise 

realizada a argamassas de cimento, de cal hidráulica e bastardas de cal hidráulica e cimento, com 

areia de rio, areia de areeiro ou mistura a 50% das duas areias [668], verificaram que as argamassas 

de cal hidráulica apresentaram melhor trabalhabilidade que as bastardas e estas que as só de 
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cimento, e que a influência das areias era mais sensível nas argamassas de cimento (melhor 

plasticidade e coesão com areia de areeiro). A retracção apresentada pelas argamassas bastardas 

de cimento e cal hidráulica era muito elevada (ultrapassando até a apresentada pelas argamassas 

de cimento que, por sua vez, era maior que a das argamassas de cal hidráulica) e tanto mais 

elevada quanto maior a incorporação de areia de areeiro nas argamassas. A capilaridade das 

argamassas de cal hidraúlica é superior às bastardas e estas às de cimento, contribuindo a areia de 

areeiro para a diminuição da capilaridade (argamassas com maior teor em finos e menor 

quantidade de água de amassadura necessária e, por isso, menos porosas e mais compactas). A 

relação existente entre as resistências à flexão e à compressão indicia um comportamento 

bastante frágil, pouco favorável relativamente à fendilhação. O teor em areia de areeiro também 

contribui para o aumento da resistência à tracção por flexão e à compressão das argamassas e do 

correspondente módulo de elasticidade, e para a redução da permeabilidade ao vapor. As autoras 

referem que a introdução de areia de areeiro deve ser limitada a pequenas porções, considerando 

excessiva a mistura em partes iguais. 

No estudo de argamassas que tem vindo a ser desenvolvido no LNEC ao longo dos anos e de 

acordo com os critérios de requisitos mínimos para edifícios antigos estabelecidos [676], Veiga 

[677] verificou que relativamente ao comportamento mecânico, as argamassas de cimento 

analisadas, com traço volumétrico de 1:4 só com areia de rio ou com mistura em partes iguais de 

areia de rio e de Corroios, são demasiado “fortes” e rígidas, transmitindo ao suporte forças 

excessivas e tendo uma rotura demasiado frágil, confirmando-se serem inadequadas para paredes 

antigas, por tenderem a degradar as alvenarias antigas por transmissão de esforços elevados e a 

fendilhar por dificuldade em acomodar as deformações elevadas que são expectáveis nesse tipo 

de suportes. As argamassas de cimento analisadas mostraram tendência para reter a água junto ao 

suporte, dificultando a sua secagem e contribuindo para a degradação da construção. 

4.5 Argamassas realizadas a partir de produtos comerciais 

Existem no mercado algumas argamassas especiais de cuja composição fazem parte aditivos 

específicos e/ou determinadas misturas de ligantes e agregados (designadas por sistemas pré- 

-doseados), desenvolvidos especificamente para suportes antigos, tendo em vista a obtenção ou 

melhoria de determinadas características, como sejam a resistência face à acção dos sais e a 

compatibilidade mecânica e física com os suportes. Têm vindo a ser analisadas por vários autores 

[266, 275, 305, 306, 677, 697].  

A diferença principal na composição das argamassas industriais para conservação relativamente às 

argamassas tradicionais reside na utilização nas primeiras de agregados leves e de adjuvantes (tais 
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como repelentes à água ou introdutores de ar), enquanto nas argamassas doseadas no local são 

utilizados agregados tradicionais e, geralmente, não se introduzem adjuvantes. Em termos de 

custos, os produtos pré-doseados são geralmente caros. Em ambos os casos utilizam-se como 

ligantes cimentos ou cais, ou combinações entre estes tipos de ligantes, por vezes também em 

combinação com componentes pozolânicos. Infelizmente as características obtidas com as 

argamassas ou sistemas de revestimento nem sempre coincidem com as indicações dos 

fornecedores, por deficiente formulação ou insuficientes especificações técnicas relativas à 

aplicação.  

Gonçalves [266] procedeu a uma compilação de produtos acessíveis no mercado, para aplicação 

em paredes sujeitas à acção dos sais solúveis, com base em informação técnico-comercial dos 

fabricantes e/ou fornecedores. Os sistemas foram classificados e divididos em sete grupos, de 

acordo com o tipo de revestimento que constituem ou em que se integram – sistemas de reboco 

de transporte de sais ou “de saneamento” (em pó, pré-doseados), rebocos “absorventes”, 

sistemas de revestimento para reparação de pedra ou de barramentos deteriorados, revestimentos 

delgados de massas plásticas, sistema de revestimento com camada de ar incluída, primários, 

produtos para tratamento de superfície e adjuvantes para argamassas de reboco40. Segundo a 

autora, muitos destes produtos não serão adequados para aplicação em edifícios antigos.  

Wijffels, Groot e Van Hees [697] analisaram as características de várias argamassas 

comercializadas para resistir a problemas de ocorrência de sais, aplicadas sobre um suporte de 

tijolo, de modo a simular as condições de aplicação reais. Os sais foram introduzidos por 

absorção capilar e a sua distribuição na secção do revestimento mostrou que o transporte inicial 

dos sais é condicionado pelo coeficiente de absorção de água e pela resistência à difusão de vapor 

de água, que o transporte dos sais a longo prazo é difícil de prever pelas propriedades hídricas das 

argamassas e que não pode ser explicado apenas pelas características de porosidade e porometria 

das argamassas. Consideraram ainda que a aderência entre o revestimento e o substrato, e 

respectivas condições de aplicação, são essenciais para as características obtidas. Os produtos 

analisados  foram considerados como pertencendo ao grupo designado como de transporte de 

sais ou “de saneamento” (que promovem o transporte dos sais do substrato para a superfície da 

argamassa, surgindo na forma de eflorescências que devem ser facilmente removidas por 

escovagem) ou sistemas, a serem aplicados geralmente em mais de uma camada, que provocam o 

depósito de sais na própria argamassa, designados como rebocos “absorventes” (camada mais 

interior). Nestas argamassas o volume dos poros tem de ser elevado, permitindo que os sais 

                                                 

40 Pela análise de patologias (tais como o aparecimento de eflorescências à superfície), verifica-se que as argamassas tradicionais 
antigas funcionam como sistemas de transporte. 
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cristalizem sem causarem danos e são geralmente utilizados repelentes de água nas argamassas 

mais superficiais, de modo a impedir a essas o acesso dos sais. 

A vantagem de algumas argamassas ou sistemas pré-doseados, quando comparados com 

argamassas de cimento, poderá ser a sua menor resistência (logo maior compatibilidade mecânica 

com o substrato antigo), maior permeabilidade ao vapor de água (de que advém maior 

compatibilidade física com o suporte) e, eventualmente, menor introdução de sais solúveis na 

construção. 

Henriques e Rato [305, 306] analisaram vários produtos existentes no mercado nacional e 

especificamente comercializados para a melhoria da resistência aos sais de paredes antigas. As 

metodologias adoptadas na análise destas argamassas introduziram por vezes condicionantes que 

afectaram alguns dos produtos, em particular os que se integram em sistemas múltiplos. Deu-se 

preferência à análise das argamassas da camada que, segundo o fabricante, tem a função de 

resistir à acção dos sais. Alguns produtos apresentaram características de algum modo 

inadequadas para a sua aplicação sobre suportes de alvenaria antiga, nomeadamente no que diz 

respeito às características mecânicas. Por outro lado, outros configuram soluções interessantes 

para aplicação em situações de existência de sais solúveis, permitindo prever desempenhos 

aceitáveis ao longo de períodos de tempo tendencialmente mais elevados do que os que decorrem 

de aplicações de rebocos tradicionais.  

Da mesma forma Veiga [677] analisou três argamassas pré-doseadas (de cal hidráulica artificial e 

de cal aérea) e comparou os resultados obtidos com os requisitos mínimos definidos para 

argamassas para edifícios antigos [676], corroborando as conclusões anteriores de que estas, por 

apresentarem composições e características muito variáveis, têm de ser estudadas caso a caso, não 

devendo ser aceites de forma acrítica.  
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5 Descrição de procedimentos e metodologias de ensaio 

5.1 Considerações gerais 

Apesar de actualmente existirem diversas normas e recomendações para a caracterização de 

argamassas, principalmente a nível europeu, raramente as necessidades que levaram ao seu 

estabelecimento correspondem aquelas que habitualmente estão associadas aos estudos na área 

das argamassas para aplicação na conservação do património edificado. Quase todas as 

referências existentes neste domínio adequam-se mais à caracterização de pedra natural ou a 

argamassas com base em outros ligantes (hidráulicos, como é o caso do cimento), que não a cal 

aérea. 

Paralelamente, por limitações laboratoriais, por vezes houve a necessidade de recorrer ao 

equipamento existente e não ao preconizado em normalização actual (caso, por exemplo, dos 

moldes para provetes e cápsulas de ensaio para determinação da permeabilidade ao vapor de 

água). Embora, sempre que possível, as referências normativas existentes tenham servido de 

suporte à definição e estabelecimento dos métodos usados, seguiram-se as fichas de ensaio [632 a 

653] desenvolvidas na Secção de Materiais e Tecnologias da Construção do Departamento de 

Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa 

(SMTC/DEC/FCT/UNL), especificamente definidas para análise deste tipo de argamassas. 

Pelos motivos expostos optou-se por apresentar a descrição de todos os métodos e 

procedimentos de ensaio utilizados e seguidos neste trabalho. 

Como metodologia genérica, procedeu-se à determinação da baridade de todos os materiais para 

a execução das argamassas (de um modo geral, produtos secos, excepto no caso das cais em 

pasta). Efectuou-se a análise granulométrica da areia e a determinação dos seus volume de vazios 

e massa volúmica. Relativamente aos ligantes, procedeu-se à determinação da sua massa 

volúmica, da curva granulométrica e da superfície específica, à sua análise por microscopia 

electrónica de varrimento (SEM), à caracterização mineralógica por difracção de raios X (XRD) e 

à determinação da reactividade pozolânica (estes três últimos, no caso dos componentes 

pozolânicos) e à análise térmica gravimétrica de pozolanas artificiais sujeitas a tratamento térmico. 

Procedeu-se ainda à análise química dos ligantes e componentes pozolânicos (determinação da 

presença de óxidos, perda ao fogo e resíduo insolúvel). 

Registam-se no quadro 5.1 o tipo de determinações efectuadas sobre as matérias-primas, 

seguindo a ordem pela qual foram realizadas. 
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Quadro 5.1 - Ensaios sobre as matérias-primas 

Componentes pozolânicos  Areia rio Ligantes
s/ trat.térmico c/ trat.térmico 

Baridade • • • • 
Granul.peneiração •    

Volume vazios areia •    
Massa volúm. areia •    

Granul.por laser  • • • 
Sup.específica  • • • 

Massa volum.ligantes  • • • 
Caract.química  • • • 

Análises térmicas    • 
XRD   • • 
SEM   • • 

Pozolanicidade   • • 
 
Com cada argamassa fresca procedeu-se à determinação da consistência por espalhamento e da 

retenção de água. Para a obtenção de corpos de prova para os ensaios, realizaram-se nove 

provetes prismáticos de dimensões 40 x 40 x 160 (mm3), efectuou-se o revestimento de um tijolo 

e moldaram-se, em média, três provetes circulares com 95 mm de diâmetro e 10 mm de 

espessura. 

O tijolo revestido com a argamassa numa das faces foi utilizado para a realização do ensaio de 

aderência por arrancamento. Os provetes circulares foram utilizados para a determinação da 

permeabilidade ao vapor de água. Três dos provetes prismáticos realizados com cada argamassa 

foram utilizados na realização de ensaios mecânicos (módulo de elasticidade dinâmico, resistência 

à tracção por flexão e resistência à compressão) e ainda para a determinação da profundidade de 

carbonatação (nas secções de corte resultantes da flexão e da compressão) e da massa volúmica 

aparente e porosidade aberta. Outros três provetes prismáticos, após sujeitos a ensaio de flexão 

para obtenção de seis metades, foram utilizados para a determinação da absorção de água por 

capilaridade e para ensaios de resistência aos cloretos e à acção de sulfatos. Os ensaios levados a 

cabo com os seis provetes referidos foram realizados genericamente aos 60 dias de idade dos 

provetes. Os restantes três provetes prismáticos realizados com cada argamassa foram utilizados 

para a determinação da retracção linear ocorrida a partir das 24 ou das 48 horas após a moldagem 

e até aos 90 dias de idade. Após a finalização do ensaio da retracção linear (aos três meses de 

idade dos provetes, altura em que esta estava há muito estabilizada em todos os provetes), 

procedeu-se a nova determinação das características mecânicas (módulo de elasticidade, 

resistência à tracção por flexão e à compressão), profundidade de carbonatação e, em alguns 

casos, resistência aos cloretos, de modo a poderem comparar-se as características apresentadas a 

idade mais avançada das argamassas, com as inicialmente determinadas aos dois meses. 
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Todo o manuseamento das matérias-primas e das argamassas teve de ser efectuado com 

protecções adequadas, com vista a evitar o contacto com os olhos, com a pele e a aspiração de 

poeiras. 

Algumas amostras dos provetes de argamassa (após a realização dos ensaios de compressão), 

foram reduzidas a pó para determinação da libertação de sais solúveis; algumas amostras de 

provetes (de um dos traços utilizados) foram preparadas para serem analisadas por SEM e por 

termogravimetria, para determinação dos compostos formados em cada argamassa. 

Regista-se no quadro 5.2 a sequência de ensaios sobre argamassas a que foram genericamente 

submetidos os provetes prismáticos (designados por P), os provetes de aderência (identificados 

por A) e os provetes para determinação da permeabilidade ao vapor de água (referenciados como 

V). 
Quadro 5.2 - Sequência de ensaios sobre argamassas 

Determ. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 A1 A2 A3 A4 A5 V1 V2 V3

Retr. linear • • •               
Aderência          • • • • •    

E 60d    • • •            
Rt 60d    • • •            
Rc 60d    • • • • • •            

Carb.60d     • • • • •            
MVap+Pab     • • • • • •            
Sais + Ca++    •            

SEM     •                      

E prev       • • •         
Rt prev       • • •         

Capilaridade       • • • • • •         
R.Sulf       • • •         

R.Cloret.60d       • • •         
E 90d • • •               
Rt 90d • • •               
Rc 90d •  •                  

Carb.90d • •  • •                  
Rc 180d   •    •                

Carb.180d   • •    • •                
R.Cloret.180d       •   •               
Perm.vapor               • • • 

E – módulo de elasticidade dinâmico; Rt – resistência à tracção por flexão; E prev, Rt prev – idem realizada alguns dias antes da data; Rc -
- resistência à compressão; carb. – carbonatação; Mvap+Pab – massa volúmica aparente e porosidade aberta; Sais + Ca++ - condutividade 
para determinação de sais solúveis libertados e concentração em ião cálcio; SEM – microscopia electrónica de varrimento para 
identificação do desenvolvimento de compostos; R.Sulf – resistência aos sulfatos; R.Cloret – resistência aos cloretos 

 

Todas as determinações foram desenvolvidas e interpretadas pela autora, nas instalações 

laboratoriais da Secção de Materiais e Tecnologias da Construção do Departamento de 

Engenharia Civil (FCT/UNL), excepto nos casos assinalados. 
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5.2 Ensaios relativos às matérias-primas 

5.2.1 Baridade 

A determinação da baridade dos materiais utilizados nas argamassas efectuou-se de acordo com a 

ficha de ensaio Fe 15 UNL/DEC [642], que se baseia na determinação da massa de material seco 

que preenche um recipiente de capacidade conhecida. O material a ensaiar foi utilizado 

directamente do condicionamento seco onde se encontrava. Utiliza-se um recipiente com 

capacidade nominal de 3 litros, do qual se determina a massa e a capacidade efectiva: determina- 

-se a massa do recipiente m0 e a massa de uma placa de vidro m1 em grama; enche-se o recipiente 

com água à temperatura ambiente, tapa-se com a placa de vidro sem que fiquem bolhas de ar à 

superfície e determina-se a massa do conjunto m2; destapa-se o recipiente e determina-se a 

temperatura da água ta. A capacidade efectiva do recipiente V é obtida por: 

V = [m2 – (m0 + m1)] / ρ   [cm3] 

em que 

m0 – massa do recipiente; 

m1 – massa da placa de vidro; 

m2 – massa do conjunto do recipiente cheio de água e tapado com a placa de vidro; 

ρ - massa volúmica da água à temperatura ta, obtida a partir do quadro 5.3, admitindo-se 
como lineares as variações da massa volúmica nos intervalos apresentados. 

Quadro 5.3 - Massa volúmica da água em função da temperatura 

Temperatura da água (ºC) ρ (g/cm3) 

10 0,9997 
14 0,9993 
15 0,9991 
23 0,9976 

 
Preenche-se o recipiente de ensaio com o material a ensaiar, tendo o cuidado de compactar cada 

terço deixando cair o recipiente 15 vezes de uma altura média de 10 cm numa superfície lisa. Ao 

completar-se o enchimento, nivela-se a superfície rasando-a com uma régua e determina-se a 

massa do recipiente cheio m3. 

A baridade é calculada a partir de: 

Baridade = (m3 - m0) / V x 1000   [g/cm3] 
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O ensaio foi realizado utilizando-se uma balança com precisão de  0,1 g. O teor em humidade das 

matérias-primas, o modo de preenchimento dos recipiente e a compactação manual efectuada 

nos materiais foram sempre reproduzidos. 

5.2.2 Análise granulométrica por peneiração gravítica 

Define-se como granulometria a distribuição das percentagens das partículas de determinadas 

dimensões que compõem o inerte [595]. 

A areia de rio utilizada foi submetida a análise granulométrica por peneiração em que um 

conjunto de peneiros de malha quadrada são colocados uns por cima dos outros, por ordem 

crescente da abertura da malha (cujo diâmetro esférico equivalente - correspondente à dimensão 

da malha - varia aproximadamente de acordo com uma progressão geométrica de razão 2). 

Utilizaram-se todos os peneiros da série principal, para areias (a partir do nº4, que corresponde a 

malhas iguais e inferiores a 4,75 mm), colocando-se em baixo o respectivo tabuleiro de peneiros. 

Foi colocado no peneiro de maior abertura um quilograma da amostra41 e, num agitador de 

peneiros mecânico, feita passar através dos diferentes peneiros. Passados 15 minutos do início da 

agitação, são pesadas as fracções retidas em cada peneiro e a que passa por todos eles, sendo os 

resultados apresentados em termos de distribuição mássica em função da malha das aberturas 

(curva granulométrica). 

Para além da apresentação gráfica, o ensaio permite determinar a máxima dimensão do agregado 

(pela malha do peneiro de menor dimensão pelo qual passa uma percentagem superior ou igual a 

90% da massa total da amostra), a mínima dimensão do agregado (malha de maior dimensão pela 

qual passa uma percentagem inferior ou igual a 5%) e o módulo de finura do agregado, definido 

pelo quociente por 100 da soma das massas retidas acumuladas nos peneiros da série principal 

(excepto o nº200). 

5.2.3 Volume de vazios e massa volúmica da areia  

A determinação do volume de vazios e da massa volúmica da areia utilizada efectuou-se de 

acordo com a ficha de ensaio Fe 30 UNL/DEC [651], a partir do volume total resultante da 

colocação de uma quantidade conhecida de água sobre um determinado volume de areia, de 

massa conhecida.  

As amostras de areia seca a ensaiar são condicionadas na sala climatizada à temperatura de 23ºC e 

humidade relativa de 50% durante um mínimo de 48 horas. Coloca-se um volume conhecido da 

                                                 

41 Actualmente e face à norma NP EN 933-1 e 2 [338, 339] a utilização de amostras de 1 kg poderia ser excessiva. 
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areia a ensaiar V1 (geralmente 100 cm3, cuja massa M1 é também aferida), numa proveta graduada 

com capacidade adequada (compactando-a devidamente), mede-se um volume equivalente de 

água V2 (100 cm3) à temperatura de 20ºC, verte-se esta água para dentro da proveta que contém a 

areia (agitando vigorosamente) e deixa-se repousar. Após meia hora, removem-se eventuais 

bolhas de ar existentes e lê-se o volume total do conjunto areia/água V3. 

Os resultados são expressos através do volume de vazios da areia (em percentagem), determinado 

a partir de: 

Vv = (V1 + V2 - V3) / V1 x 100   [%]  

em que 

V1 – volume conhecido de areia (cm3); 

V2 – volume equivalente de água à temperatura de 20ºC (cm3); 

V3 – volume total do conjunto areia+água dentro da proveta graduada (cm3). 

Para a determinação da massa volúmica da areia, os resultados são expressos por: 

 MV = M1 / (V3 – V2)  [g/cm3] 

em que 

 M1 - massa conhecida da areia (g).  

5.2.4 Análise granulométrica por difracção laser 

Os ligantes e componentes pozolânicos utilizados no estudo foram analisados 

granulometricamente por difracção de luz (ou raio) laser. Esta técnica baseia-se na medida da 

distribuição espacial da intensidade luminosa provocada pela presença das partículas na trajectória 

do feixe luminoso, relacionando-a com o tamanho das partículas que estiveram na origem do 

fenómeno de dispersão. Baseia-se no facto de quando um feixe luminoso incide sobre uma 

partícula poder ser absorvido, transmitido ou disperso. A dispersão inclui a reflexão, a refracção e 

a difracção do feixe, enquanto a intensidade da luz dispersa depende do tamanho e da forma da 

partícula, do comprimento de onda e da intensidade do feixe incidente e ainda do índice de 

refracção da partícula em relação ao meio no qual está suspensa. 

O granulómetro laser faz com que as partículas a analisar passem por um feixe de luz laser e, 

através de uma lente de Fourier, a dispersão de luz devida a partículas do mesmo tamanho se 

sobreponha num detector. O diâmetro esférico equivalente obtido pela difracção laser é o 

diâmetro de uma esfera com a mesma área projectada. A distribuição de diâmetros é, então, uma 
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distribuição em volume expressa em percentagem. Neste tipo de técnica os equipamentos não 

necessitam de calibração, o que constitui uma grande vantagem. 

 

Fig. 5.1 - Esquema de um granulómetro laser [595] 
 
Estas análises foram realizadas nas instalações do Outão da SECIL (Companhia Geral de Cal e 

Cimento). Utilizou-se um equipamento MALVERN Series 2600 C (Droplet and Particle Sizer), 

composto por uma unidade óptica de medida, que compreende um transmissor óptico, um 

receptor e uma base óptica. O transmissor contém o laser e a parte óptica de expansão de feixe 

que cria o feixe analisador. O dispositivo receptor inclui a lente receptora, o detector e as 

interfaces electrónicas e computacionais. O transmissor e o receptor estão fixos à base óptica que 

assegura o alinhamento entre os dois componentes. 

O equipamento dispõe ainda de um dispositivo de dispersão por via seca, colocado entre a 

unidade de transmissão e a unidade receptora (na zona atravessada pelo feixe laser), que realiza a 

dispersão em ar e, por diferenças de pressão entre um sistema que fornece o ar sobre pressão e 

um sistema de vácuo, faz passar a amostra pela área de medida, onde lhe incide o feixe laser. 

Do sistema faz parte um computador, equipado com interface específica, cujo software permite 

ao utilizador o controlo do processo de medida e a visualização dos resultados.  

5.2.5 Superfície específica dos ligantes e componentes pozolânicos 

O ensaio de difracção de luz laser permite a obtenção directa da superfície específica do material 

analisado, em m2/cm3, a partir da “visualização” apresentada pelas partículas ao passarem pelo 

feixe de luz laser. Tal como referido para a determinação da granulometria, a análise será muito 

dependente da forma dessas partículas, uma vez que partículas mais achatadas que sejam 

visualizadas pela sua face plana poderiam parecer apresentar superfície específica superior a 

outras de contornos mais esféricos. 
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5.2.6 Massa volúmica de ligantes e componentes pozolânicos 

A determinação da massa volúmica de ligantes efectuou-se de acordo com a ficha de ensaio Fe 22 

UNL/DEC [647] e a especificação E64-1979 do LNEC [383], em que se procede à determinação 

da massa de uma quantidade de ligante previamente seco. 

É determinada pela maneira usual de medir a massa volúmica de qualquer sólido, conhecendo a 

massa e medindo o seu volume, a partir do deslocamento de um líquido num volumenómetro 

apropriado, designado por de “Le Chatelier”. Como líquido utilizou-se a gasolina.  

Deixa-se secar numa estufa ventilada a 105ºC cerca de 100 gramas do ligante a ensaiar, até se 

atingir massa constante42; pesam-se 65 gramas do material, constituindo um provete m. Com um 

funil de tubo longo enche-se a ampola do volumenómetro com a gasolina, até a um nível entre as 

graduações 0 e 1 da escala, evitando molhar as paredes. Rola-se o volumenómetro, coloca-se num 

banho-maria a 20ºC e deixa-se estabilizar a temperatura, procedendo então à leitura e registo do 

nível do líquido V1, em cm3. Introduz-se então o ligante com um funil de tubo curto, evitando 

que alguma parte fique aderente às paredes acima do nível do líquido. Inclina-se o 

volumenómetro, coloca-se no banho-maria e deixa-se estabilizar a temperatura, procedendo 

então à leitura e registo do novo nível do líquido V2. 

A massa volúmica do ligante é determinada por: 

MV = m / (V2-V1) [g/cm3] 

Estas determinações foram desenvolvidas nas instalações da SECIL no Outão. 

5.2.7 Caracterização mineralógica de materiais por difracção de raios X 

A caracterização mineralógica dos materiais que reagem pozolanicamente realizou-se por 

difracção de raios X, técnica que permite identificar a percentagem mineralógica presente nas 

amostras destes componentes com características pozolânicas. 

Prepara-se uma amostra de cada material a analisar e coloca-se no interior do equipamento 

específico. Foi utilizado um difractómetro PHILIPS composto por um gerador PW 1130/90, 

goniómetro 1050/70, microprocessador PW 1710 e registador PM 8203 A. Sobre a amostra faz-

se incidir uma radiação de raios X (produzida pelo bombardeamento de um alvo metálico com 

um feixe de electrões emitidos por um filamento aquecido), com movimento de 1 grau por 

minuto, registando-se em difractogramas as leituras efectuadas até aos 60 graus. Com base nos 

                                                 

42 Quando a variação entre duas pesagens intervaladas de 24 horas é inferior ou igual a 0,1% da massa do provete. 
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difractogramas obtidos identificam-se os minerais presentes e determinam-se as áreas das 

respectivas reflexões ou difracções mais características (por comparação com diagramas de 

difracção padrões). As áreas obtidas são posteriormente corrigidas por divisão pelos poderes 

reflectores conhecidos e correspondentes a cada mineral identificado. Os quocientes resultantes 

são convertidos em percentagens relativas, considerando a sua soma igual a 100%, resultando a 

análise qualitativa e semi-quantitativa das amostras estudadas. 

Os minerais argilosos são os que surgem sempre no 1º troço (até cerca dos 20º). Submetem-se as 

amostras em análise a um aquecimento a 350ºC e a 500ºC, realizando-se nova difracção de raios 

X até aos 20ºC, de modo a confirmar os minerais que tinham sido identificados no 1º troço. 

No caso das pozolanas artificiais (caulino e barro vermelho) a análise foi efectuada sobre os 

materiais crus e sobre esses materiais, previamente calcinados a 600ºC e 800ºC durante 3,5 horas 

e pelo período de 30 minutos43. 

Estas análises foram interpretadas pelo Eng. Geólogo Carlos Galhano do Departamento de 

Ciências da Terra da FCT/UNL. 

5.2.8 Análise por microscópio electrónico de varrimento  

Procedeu-se à análise por microscópio electrónico de varrimento (SEM) de grande parte dos 

componentes pozolânicos (bem como de algumas das argamassas realizadas, no que respeita aos 

produtos endurecidos). 

A análise por SEM pode permitir comparar os diferentes componentes pozolânicos, avaliar as 

modificações químicas e texturais na superfície dos minerais que constituem as argamassas, ao 

longo da sua cura, da sua degradação natural ou de experiências de alteração acelerada através do 

estudo de imagens associadas à realização de análises químicas pontuais. Deste modo, pode 

ajudar a compreender os processos envolvidos na alteração dos minerais que constituem as 

argamassas e a identificar as fases minerais que eventualmente se possam formar durante estes 

processos. Dispõe de capacidade analítica e torna possível observar e fotografar detalhes muito 

para além das capacidades de um microscópio óptico. 

Para realização desta análise procede-se à preparação das amostras por recobrimento com 

substância condutora de electrões num evaporador. 

                                                 

43 No entanto, o barro vermelho cozido durante 30 minutos utilizado no trabalho experimental, foi submetido a 700ºC de 
temperatura (vd. cap. 8). Admite-se que os respectivos resultados possam ser aferidos entre as caracterizações mineralógicas do 
material cozido a 600ºC e a 800ºC, durante 30 minutos. 
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Estas análises foram realizadas por coordenação de A. Elena Charola – Graduate Program in 

Historic Preservation, GSFA, na Universidade da Pensilvânia. 

5.2.9 Análises químicas 

As determinações dos teores de sílica, alumina, óxidos de ferro, cálcio, magnésio, enxofre e ião 

cloreto, da perda ao fogo e do resíduo insolúvel, realizaram-se adoptando a metodologia clássica 

de análise química (geralmente por titulação e gravimetria), de acordo com procedimentos 

estabelecidos para o controlo das matérias-primas e produtos inerentes ao fabrico dos cimentos. 

Designa-se por perda ao fogo a perda de massa que ocorre a 1000ºC. A perda ao fogo da 

pozolana natural é tanto maior quanto mais alterada está, pelo que valores elevados traduzem 

uma alta reactividade. No caso das pozolanas artificiais, que foram sujeitas a desidratação, a perda 

ao fogo deverá ser pequena, podendo servir para determinar o grau de desidratação a que foram 

submetidas durante o tratamento térmico . 

Designa-se por resíduo insolúvel a parte do ligante ou pozolana que não é solúvel a quente e, em 

determinadas condições, no ácido clorídrico. Esta determinação (ensaio de solubilidade) permite 

detectar o grau de combinação entre os diferentes componentes das matérias-primas. O calcário é 

dissolvido pelo ácido clorídrico mas a sílica, a alumina e os óxidos de ferro e de argila não o são. 

A sílica, a alumina e o óxido de ferro combinados entre si e com o cálcio produzem compostos 

solúveis no ácido clorídrico (como referido por Collet-Descotils, citado por Sousa Coutinho 

[595]). No entanto, há sempre uma parte das matérias-primas que tem dificuldade em se 

combinar, ficando no estado livre44. 

As análises químicas realizaram-se nas instalações laboratoriais da SECIL no Outão. 

5.2.10 Pozolanicidade 

A norma NP EN 196-5 – “Métodos de Ensaio de Cimentos. Ensaio de Pozolanicidade dos 

Cimentos Pozolânicos” [322] descreve o método de determinação da pozolanicidade deste tipo 

de cimentos (pozolânicos) em conformidade com a NP EN 197-1 [326], explicitando que esta 

norma não é aplicável às pozolanas mas apenas aos cimentos pozolânicos. No entanto, o 

procedimento de referência apresentado foi seguido, de acordo com a norma portuguesa NP 

4220 – “Pozolanas para Betão” [357], sobre amostras constituídas por 75% de cimento SECIL 

tipo I 42,5 R, utilizado como padrão, e 25% de componente pozolânico. Optou-se por esta 

                                                 

44 Este ensaio é muito importante no caso dos cimentos, em que o valor do resíduo insolúvel é limitado a 3% - NP 2064 [355], 
não só para garantir que a combinação terá sido a melhor possível mas também para evitar adições de substâncias inertes em 
excesso (cargas). 
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proporção uma vez que já era seguida anteriormente, quando estava em vigor o “Caderno de 

Encargos para o Fornecimento e Recepção de Pozolanas” [192]. 

Utilizam-se as concentrações médias da solução em iões hidróxilos e em óxido de cálcio, para 

determinar a posição de um ponto num gráfico que apresenta, em abcissas, a concentração de 

iões hidróxilos (mmol/l) e em ordenadas, a concentração em óxido de cálcio (mmol/l), e que dá a 

concentração de saturação em óxido de cálcio da solução em função da concentração de iões 

hidróxilos para uma temperatura de 40ºC. 

O ligante ou componente revela-se pozolânico (ensaio de pozolanicidade positivo) se o ponto se 

situar abaixo da curva de concentração de saturação em óxido de cálcio do gráfico referido. 

Estas determinações foram realizadas nas instalações laboratoriais da SECIL no Outão. 

5.2.11 Análises térmicas (gravimétrica, diferenciais e dilatométrica)  

Realizaram-se análises de comportamento térmico: térmica gravimétrica – TG, e sua derivada - 

- DTG, calorimetria diferencial de varrimento – DSC (differencial scanning calorimetry), diferencial 

propriamente dita – DTA (differencial thermal analysis) e dilatométrica – DIL (dilatometry thermal 

analysis). Estas análises permitem aferir alterações ponderais, de energia calorífica libertada ou 

absorvida ou de volume, que ocorrem por efeito da temperatura, associadas a subsequentes 

modificações ao nível mineralógico e estrutural do material.  

As análises levadas a cabo sobre as pozolanas artificais, com vista à caracterização e optimização 

do tratamento térmico a efectuar, foram interpretadas pelo Professor Doutor João Coroado do 

Instituto Politécnico de Tomar.  

À semelhança do realizado sobre as pozolanas artificiais (caulinos e barros vermelhos), procedeu- 

-se à análise térmica de amostras das argamassas realizadas (reduzidas a pó), para determinação 

dos comstituintes em presença. Esta análise foi realizada por coordenação de A. Elena Charola - 

- Graduate Program in Historic Preservation, GSFA, na Universidade da Pensilvânia (Filadelfia). 

- Análise térmica gravimétrica (TG e sua derivada DTG) 

Através da análise térmica gravimétrica medem-se as variações de massa de forma contínua, em 

função da temperatura e do tempo, de cada amostra que é aquecida a uma velocidade de 

aquecimento constante, e registam-se de forma quantitativa todas as reacções que implicam perda 

de massa (desidratação, desidroxilação, descarbonatação) ou ganho de massa (hidratação, 

hidroxilação, carbonatação). Muitos destes ganhos ou perdas de massa ocorrem em intervalos de 

temperatura característicos da presença de uma determinada substância, permitindo identificá-la.  
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A subida da temperatura no forno é controlada por um programador de temperatura. O resultado 

é registado num termograma gravimétrico, que apresenta as variações de massa que ocorrem por 

aumento constante da temperatura. Representando no eixo das abcissas do gráfico o valor da 

derivada das variações de massa, obtém-se a curva da análise termogravimétrica diferencial 

(DTG). 

A termogravimetria é um método quantitativo devido à variação de massa poder ser determinada 

com exactidão, embora os intervalos de temperatura nos quais as variações de massa ocorrem 

sejam qualitativos, dado que dependem do equipamento e das características da amostra. 

- Calorimetria diferencial de varrimento (DSC) 

A análise por DSC permite determinar a temperatura e entalpias de transformação ou transição 

de fases. Através de um calorímetro, registam-se as variações de energia calorífica libertada pela 

amostra, quando sujeita a um aumento de temperatura crescente ao longo do tempo. As 

variações que envolvem reacções endotérmicas são registadas no termograma diferencial. 

Frequentemente ocorrem nos mesmos intervalos onde se verificam as variações por perda de 

massa, devidas à libertação de água adsorvida ou a reacções de desidroxilação dos minerais 

argilosos. A nucleação de novas fases cristalinas normalmente resulta numa reacção exotérmica.  

- Análise térmica diferencial (DTA) 

A análise térmica diferencial (DTA) é uma técnica em que são registadas as diferenças de 

temperatura entre uma amostra a ensaiar e um material de referência - que se mantém inalterado 

na gama de temperaturas do ensaio -, em função do tempo ou da temperatura, quando ambas as 

amostras são submetidas a um mesmo ciclo de aquecimento [558]. As diferenças de temperatura 

têm origem na emissão ou absorção de calor da amostra em análise - processos exotérmicos e 

endotérmicos -, pelo que esta técnica permite detectar variações de massa (perdas por 

desidratação ou descarbonatação) mas também transformações estruturais ou recristalizações, 

que não produzem variações de massa mas que produzem emissão ou absorção de calor. A curva 

DTA é característica para uma dada substância (o que permite a identificação de substâncias 

activas ao calor) e através da integração das áreas das curvas, permite a obtenção de dados 

relativos à quantidade de constituintes em presença. 

- Análise térmica dilatométrica (DIL) 

A análise térmica por dilatometria permite aferir a influência da temperatura na dilatação do 

material. Através de um dilatómetro, registam-se as variações de volume que ocorrem quando 

uma amostra é sujeita a um aumento crescente de temperatura ao longo do tempo. No 

termograma dilatométrico constata-se a ocorrência de aumentos do valor do comprimento linear 
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do provete com a temperatura devidos à dilatação natural dos corpos, a contracções devidas à 

desidroxilação ou a fases de sinterização – em presença de fase líquida (estágio de arranjo de 

partículas) ou solução de precipitação (densificação por formação de fase líquida). Durante o 

arrefecimento, o termograma é geralmente linear, de acordo com a contracção natural dos corpos 

ao perderem temperatura. 

5.3 Preparação de argamassas e provetes 

A preparação das argamassas realizou-se de acordo com a ficha de ensaio Fe 19 UNL/DEC [644] 

e a norma NP EN 196-1 [318]. Partindo de um volume médio de areia pretendido para a 

amassadura em questão (limitado pela capacidade do misturador de laboratório utilizado) e 

multiplicando pela respectiva baridade, obtém-se a massa da areia a utilizar na amassadura. 

Fazendo corresponder  ao volume da areia o traço volumétrico pretendido, obtém-se o volume 

dos restantes constituintes (ligantes). Por sua vez, em laboratório, multiplicam-se os volumes 

pelas correspondentes baridades para se obter a massa de cada um, necessária para a argamassa. 

Pesados os diferentes constituintes sólidos (ou em pasta) numa balança com precisão de 0,1 g, 

procede-se a uma primeira homogeneização manual e a seco dos mesmos, de modo a que não se 

verifique muito levantamento de poeira provocada pelos finos quando os constituintes são 

vertidos para a cuba do misturador. Nesta, procede-se então a uma homogeneização mecânica 

dos componentes secos durante 1 minuto (tapando-se a parte da cuba no misturador em 

contacto com o ambiente com um pano húmido) e retira-se a cuba para se proceder à adição de 

água. Com a colher de pedreiro facilita-se a entrada da água na massa seca, especialmente junto à 

base da cuba e evitando acumulação de material seco junto aos bordos. Novamente na 

misturadora, realiza-se uma homogeneização mecânica de 2 minutos. Quando era necessário 

introduzir mais água para atingir o espalhamento pretendido, esta era adicionada e procedia-se a 

nova homogeneização de mais 1,5 minutos. Nas amassaduras com cal em pasta procede-se a uma 

homogeneização mecânica prévia de 2 minutos só da cal em pasta, seguindo-se depois o 

procedimento habitual. A misturadora de laboratório utilizada tem dimensões normalizadas, 

possui uma pá que efectua movimentos de rotação axial à velocidade de 120 r.p.m. e planetário a 

60 r.p.m. (fig.5.2). 

A compactação das argamassas nos moldes para provetes prismáticos foi realizada 

mecanicamente numa mesa de compactação (fig.5.3). Coloca-se o molde bem fixo na mesa do 

compactador (com um acrescento em altura apropriado para a introdução da argamassa antes de 

ser compactada) e procede-se ao seu enchimento em duas camadas, cada uma das quais 

compactada com 20 pancadas. Retira-se a argamassa em excesso e regulariza-se a superfície 
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sempre do mesmo modo (com a colher de pedreiro na vertical e movimentos ligeiros de um lado 

para o outro, com pequena progressão – “movimento de serra”). 

 

Fig. 5.2 - Misturadora mecânica de laboratório 

 

 

Fig. 5.3 - Mesa de compactação mecânica 

A aplicação das argamassas nos restantes moldes (para ensaios de retenção de água, de aderência 

e de permeabilidade ao vapor) realizou-se só com a colher de pedreiro, com a qual foi feita uma 

compactação manual. 

Os provetes de argamassas foram sujeitos a dois tipos de cura. Os provetes sujeitos a cura seca 

foram condicionados desde a sua moldagem até à data de ensaio (60 ou 90 dias) em sala com 

ambiente controlado a 23 ± 3ºC e 50 ± 5% de HR (fig.5.5). Os provetes prismáticos sujeitos a 

cura húmida foram condicionados em sacos de plástico fechados em ambiente interior até à data 

da sua desmoldagem, e daí até à data de ensaio (60 dias) em exsicador estanque (onde se tinha 

previamente criado ambiente saturado húmido) após a sua desmoldagem (fig.5.6).  
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Fig. 5.4 - Realização dos provetes 

 

 

Fig. 5.5 - Sala de cura seca 

 
Os provetes de maiores dimensões (tijolos revestidos para ensaio de aderência) e os que 

necessitavam de ser manipulados ao longo do período de cura (provetes para ensaio de retracção 

linear) foram condicionados desde a moldagem numa sala de cura “húmida”, com humidade 

relativa de 95 ± 5% (fig.5.7).  

Os provetes para determinação da permeabilidade ao vapor sujeitos a cura húmida foram 

condicionados desde a sua moldagem em caixas plásticas fechadas onde se tinha previamente 

criado ambientes saturados em humidade através de uma altura de água que não atingia a zona 

dos provetes. Procurou-se sempre a padronização de todos os procedimentos. 
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Fig. 5.6 - Cura húmida em exsicador 

 

 

Fig. 5.7 - Sala de condicionamento húmido 

5.4 Ensaios efectuados sobre argamassas frescas 

5.4.1 Consistência por espalhamento 

Com a massa fresca procedeu-se, de imediato, à determinação da consistência por espalhamento. 

Esta determinação realizou-se de acordo com a norma EN 1015-3 [148] e a ficha de ensaio Fe 25 

UNL/DEC [648]. Segundo a EN referida, o valor da consistência por espalhamento é uma 

quantificação da fluidez e/ou grau de molhagem das argamassas frescas e fornece uma indicação 

sobre a deformabilidade dessas argamassas quando submetidas a determinado tipo de tensão. Foi 

o método escolhido para aferir a reprodutibilidade de amassaduras do ponto de vista da 

influência da água. 
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Sobre a mesa de consistência e sempre com o mesmo grau de humedecimento dos equipamentos 

(base, cone, varão), preenche-se um molde tronco-cónico em duas camadas que se compactam 

individualmente com quinze pancadas com um varão com 15 mm de diâmetro, rasa-se a 

superfície do molde e este é retirado; roda-se a manivela da mesa provocando 15 pancadas em 15 

segundos e, com uma craveira, medem-se os diâmetros d do contorno da argamassa no tampo da 

mesa após o espalhamento do molde, segundo os quatro eixos marcados na mesa, determinando- 

-se a sua média. Em percentagem, determina-se o espalhamento obtido relativamente à medida 

inicial da massa no molde (fig.5.8): 

espalhamento = (d - 10) / 10 x 100 [%] 

 

Fig. 5.8 - Determinação do espalhamento da argamassa fresca na mesa de consistência 

Na preparação das argamassas procurou obter-se um valor de espalhamento comparável. 

5.4.2 Retenção de água 

Com a massa fresca, procede-se à determinação da retenção de água, de acordo com a ficha de 

ensaio Fe 32 UNL/DEC [652]. Utilizando uma balança com precisão de 0,001 g, após 

determinação da massa de um molde metálico cilíndrico, preenche-se este molde com a 

argamassa (preparada 10 a 30 minutos antes) usando uma espátula, rasa-se a superfície e 

determina-se a massa do conjunto. Cobre-se a superfície da argamassa com duas gases de algodão 

e oito folhas de papel de filtro cujas massas se determinaram previamente, cobre-se o conjunto 

com um vidro e inverte-se sobre uma superfície plana, colocando por cima um peso de 2 kg e 

controlando o tempo decorrido com um cronómetro. Ao fim de 5 minutos (± 5 segundos) retira- 

-se o peso, coloca-se o conjunto na posição inicial, retira-se o vidro e determina-se a massa dos 

oito papéis de filtro. Determina-se a massa de água utilizada na argamassa colocada no molde ma 

(g) a partir da massa dos componentes da argamassa preparada e das massas do molde cheio e 

vazio. 

ma = ag . (mc – mv) / Σ ci + ag  [g] 

em que 



150 

 ag – massa de água utilizada na amassadura [g]; 

 mc – massa do molde cheio com argamassa [g]; 

 mv – massa do molde vazio [g]; 

 ci – massa de cada um dos restantes constituintes da argamassa [g]. 

Com o valor da massa de água do molde e da massa dos papéis de filtro após o ensaio, 

determina-se a percentagem de água retida R (%). 

R = [(ma – (mh – mf)) / ma] x 100  [%] 

em que 

 mh – massa do conjunto das oito folhas de papel de filtro húmidas [g]; 

 mf – idem secas [g].  

As duas gases servem para que não fique muita quantidade da argamassa fresca aderente à 

primeira folha de papel de filtro, mas sim às gases propriamente ditas (para que a “massa 

húmida” das folhas de papel de filtro não seja deturpada por incluir massa da argamassa). 

 

Fig. 5.9 - Determinação da retenção de água pela argamassa fresca 

5.5 Ensaios efectuados sobre argamassas endurecidas 

5.5.1 Retracção linear 

Para determinação da retracção linear utilizou-se uma metodologia que já tinha sido utilizada no 

trabalho experimental realizado no âmbito da dissertação de mestrado [220] e a Fe 20 

UNL/DEC [645]. O método tradicionalmente referido, em que se utilizam moldes com 

aplicações nos topos que permitem a introdução num equipamento associado a um 

deflectómetro, apenas possibilita a determinação da retracção linear a partir da data de 
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desmoldagem dos provetes. Esta situação considerou-se demasiado desadequada para o tipo de 

argamassas e curas em questão (em que a desmoldagem por vezes só pode ocorrer após alguns 

dias de cura), uma vez que se pretende monitorizar a variação linear ocorrida desde o mais cedo 

possível45.  

A técnica aplicada permite a monitorização das variações lineares a partir do momento que a 

massa tenha consistência para fixar umas pequenas pastilhas metálicas com furo reentrante, 

suportando a aplicação do alongâmetro, mesmo antes de ocorrer a desmoldagem. 

Para determinação da retracção linear realizaram-se três provetes prismáticos 4 x 4 x 16 (cm3) nos 

quais, logo após a moldagem, se inseriram à superfície da massa fresca duas pastilhas com furo 

reentrante, com afastamento entre si de 10 cm. Através da variação da distância medida entre os 

dois furos das pastilhas, com recurso a um alongâmetro analógico com precisão de 0,01 mm, 

determinaram-se os valores da retracção ocorrida. Efectuaram-se determinações da variação 

linear às 24 e/ou 48 horas, 5, 7, 14, 21, 28, 35, 60 e 90 dias, sobre três provetes de cada 

argamassa/condição de cura (provetes de curas seca ou húmida que se colocaram desde a 

moldagem nas respectivas salas condicionadas, onde eram feitas as leituras). 

 

Fig. 5.10 - Determinação da variação linear entre pastilhas 

De um modo geral verificou-se que, nos provetes sujeitos a condições de cura seca, a primeira 

medição só podia ser efectuada perto das 24 horas de moldagem para que se garantisse não haver 

deslocamento das pastilhas. No entanto, a esta data já tinha ocorrido retracção linear visível dos 

provetes nos moldes, que em alguns casos atingia cerca de 1 mm e que não tinha sido 

quantificada. Nos provetes sujeitos a ambiente de cura húmido, verificou-se que a argamassa nos 

moldes só tinha consistência mínima suficiente para possibilitar a medição a partir das 48 horas 

de moldagem e que até essa data não se visualizava a ocorrência de retracção linear nos moldes. 

                                                 

45 Técnicas mais eficientes, que permitem a monitorização da variação linear imediatamente desde a moldagem, são descritas em 
[670] (através de equipamento desenvolvido para a determinação da retracção restringida) e em [81]. 
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Fig. 5.11 - Retracção ocorrida em provetes ao fim de 24 horas em cura seca 

 
A variação da distância entre as duas pastilhas é obtida pela diferença entre a leitura efectuada à 

data e a leitura padrão – inicial – do provete em questão (Li – L0, em mm), a dividir pela distância 

inicial entre pastilhas, que é dada pela distância entre os bicos do alongâmetro inactivo adicionado 

do valor da leitura padrão (0,0975 + L0 x 10-3, em mm). Com base nas medições efectuadas, 

traçam-se as curvas médias das variações da distância entre as duas pastilhas (mm/m), em função 

da idade do provete. 

Apresentam-se na fig. 5.13 gráficos exemplificativos do que se descreve, que mostram a grande 

influência que tem, neste ensaio, a data da primeira leitura, uma vez que todos os valores lhe são 

reportados. No caso A, a 1ª leitura foi realizada ao fim do 1º dia de idade, sendo o 1º registo do 

gráfico efectuado ao 2º dia; no caso B, a 1ª leitura foi efectuada ao fim do 2º dia, sendo o 1º 

registo do gráfico efectuado ao 5º dia; no caso C, a 1ª leitura foi efectuada ao 5º dia, sendo o 1º 

registo do gráfico efectuado ao 7º dia.  
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Fig. 5.12 - Retracção linear ocorrida em provetes de argamassa de cal aérea 
Valores reportados ao valor inicial lido ao fim de: ca1d – 1 dia de idade; ca2d – 2 dias; ca5d – 5 dias 
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Se a primeira leitura for efectuada ao 5º dia de idade do provete (data provável de desmoldagem 

de argamassas aéreas), a retracção medida é muito reduzida, parecendo traduzir um bom 

comportamento da argamassa; se a primeira leitura for efectuada no 1º dia de idade do provete (e 

embora esta data já seja reconhecida como tardia - pois parte significativa da retracção de 

secagem inicial dos provetes sujeitos a cura seca já ocorreu sem ter sido quantificada -, mas a 

possível com a metodologia de ensaio utilizada) verifica-se que a retracção ainda está em curso, 

conseguindo-se quantificar ainda parte dela, e verificando que, na realidade, a retracção da 

argamassa é significativa. 

5.5.2 Aderência 

Para determinação da aderência seguiu-se a metodologia de ensaio definida na EN 1015-12 [157] 

e na Fe 21 UNL/DEC [646]. Optou-se apenas pela metodologia do método seco, aferindo-se a 

força necessária para provocar o arrancamento por tracção de uma área de argamassa aplicada 

sobre um suporte relativamente ao qual se pretende avaliar a aderência da argamassa. 

Por facilidade na obtenção do material para os ensaios, procedeu-se à aplicação das argamassas  

directamente sobre tijolo cerâmico de barro vermelho furado corrente com dimensões de 30 cm 

x 20 cm x 7 cm. Este tipo de suporte não foi, sem dúvida, o mais adequado a um estudo de 

argamassas vocacionadas para edifícios antigos, uma vez que apresenta uma superfície demasiado 

lisa e pouco permeável, comparativamente aos tipos de suportes utilizados em edifícios antigos. 

Considera-se, assim, que os valores de aderência apresentados poderiam ser superiores se as 

argamassas tivessem sido ensaiadas sobre um suporte mais adequado e compatível, uma vez que 

se prevê que existisse uma melhor e mais profunda penetração da argamassa nas irregularidades 

de um suporte antigo. No entanto, como neste estudo se pretende essencialmente realizar uma 

análise comparativa, fica justificada a escolha do tipo de suporte, podendo considerar-se os 

resultados obtidos como um possível limite inferior. 

Aplicou-se um revestimento de argamassa com 1,5 cm de espessura sobre um tijolo corrente 

previamente humedecido, ao longo da sua maior superfície. Com a argamassa ainda fresca 

procedeu-se à execução de cinco incisões na profundidade de toda a argamassa com um molde 

metálico cilíndrico oco (com a secção correspondente às pastilhas circulares que posteriormente 

são aplicadas). Esta alteração (relativamente ao processo normalmente utilizado de delimitação da 

área a submeter à tracção com a argamassa no estado endurecido) foi introduzida de modo a 

evitar que a vibração transmitida pelo processo de corte habitual pudesse conduzir à 

desagregação localizada das argamassas. Os provetes foram colocados na sala de cura respectiva 

até à data de ensaio (60 dias).  
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Ao ser atingida a idade de ensaio, colaram-se pastilhas metálicas circulares (de área padronizada 

de 1963 mm2) sobre as zonas delimitadas pelas incisões previamente efectuadas nos provetes de 

cura seca, na respectiva sala de cura; os provetes de cura húmida ficaram cerca de vinte e quatro 

horas na sala de cura seca ao atingirem a idade de ensaio (para atingirem um grau de humidade 

que permitisse a colagem das pastilhas), e esta foi efectuada tal como os anteriores. 

Após um intervalo de tempo de acordo com o tipo de cola utilizado, aplica-se o dinamómetro 

adequado para ensaios de arrancamento em argamassas de baixas resistências, por encaixe e ajuste 

às pastilhas. Utilizou-se um dinamómetro digital, de 2,50 kN de força máxima e precisão de 0,01 

kN46. Após realização da taragem do manómetro e com todo o curso livre, roda-se o manípulo 

até que se verifique a rotura pela separação entre a pastilha ajustada ao dinamómetro e o suporte. 

Regista-se o valor da força máxima exercida e avalia-se o tipo de rotura obtida, que pode ter 

ocorrido por aderência (no plano de ligação revestimento/suporte), ter sido coesiva (no seio do 

revestimento) ou mista.  

Como a incisão não é feita por dispositivo de furar (após endurecimento da argamassa, atingindo 

o suporte) e o próprio suporte utilizado é forte relativamente às argamassas com base em cal 

aérea utilizadas, a rotura no seio do suporte nunca ocorre. A tensão de aderência de cada provete 

de argamassa é obtida através de: 

σa = F / S  [MPa] 

em que 

F – força de rotura lida no dinamómetro [kN]; 

S – área de contacto da pastilha com a argamassa (1963 mm2). 

O valor final da tensão de aderência é a média das determinações efectuadas com cada argamassa. 

5.5.3 Módulo de elasticidade dinâmico 

A determinação do módulo de elasticidade realizou-se aos 60 dias de idade dos provetes e, em 

algumas argamassas, também quando estes atingiram 90 dias de idade (após terminado o ensaio 

de retracção linear). 

                                                 

46 Numa fase muito localizada da campanha de ensaios, em que o dinamómetro da Secção de Materiais e Tecnologias da 
Construção teve de ser reparado, e a fim de se cumprirem as idades de ensaio, foi utilizado um dinamómetro com 5,0 kN de força 
máxima do LERevPa (Laboratório de Ensaios de Revestimentos de Paredes) do Departamento de Edifícios do LNEC. 
Determinações realizadas com ambos os aparelhos sobre provetes da mesma argamassa conduziram a valores semelhantes pelo 
que não se diferenciaram os resultados obtidos com o dinamómetro do LNEC. 
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Para uniformidade da metodologia de ensaio aos 60 dias de idade e porque a existência de 

elevado teor em água nos provetes instabiliza o resultado do ensaio de determinação do módulo 

de elasticidade, segundo o método utilizado, todos os provetes (cura seca ou cura húmida) foram 

condicionados em estufa a 60ºC, durante 5 dias antes da data de ensaio (que mostraram ser 

suficientes para se atingir massa constante).  

Os provetes que se destinavam aos ensaios de capilaridade e de resistência aos sais, antes de 

serem partidos em metades também foram submetidos a este ensaio, embora estes provetes 

tivessem sido ensaiados cerca de 4 a 5 dias antes da data dos seus pares e apenas com algumas 

horas de permanência em estufa.  

Nas determinações a 90 dias de idade dos provetes, os provetes de cura seca foram ensaiados 

directamente da sala de condicionamento seco; os provetes de cura húmida ficaram um dia na 

estufa ventilada a 105ºC. 

O módulo de elasticidade dinâmico foi determinado segundo o procedimento definido na ficha 

de ensaio Fe 08 UNL/DEC [637], e que se baseia na determinação da frequência de ressonância 

longitudinal, através de equipamento adequado para a emissão de vibrações. Tendo sido 

previamente pesado numa balança com precisão de 0,001 g, o provete em ensaio é devidamente 

posicionado sobre um suporte adequado no equipamento “ZEUS Resonance Meter” (ZRM 001) 

e a sua massa em gramas é inserida no programa de cálculo associado ao equipamento. 

Aproximam-se de cada uma das extremidades do provete prismático, respectivamente, a fonte 

emissora e a unidade de recepção. Acciona-se o oscilador de frequência variável que alimenta o 

vibrador, registando as amplitudes das vibrações correspondentes. 

As condições de ressonância estabelecem-se quando se obtêm amplitudes máximas. A frequência 

de ressonância fundamental longitudinal corresponde à frequência mais alta para a qual se obtém 

uma amplitude máxima. Para cada provete efectuam-se geralmente quatro determinações, 

colocando alternadamente a fonte emissora em cada uma das suas extremidades. O programa de 

cálculo determina automaticamente o valor do módulo de elasticidade dinâmico E em MPa, a 

partir do comprimento do provete L (em metros), da frequência de ressonância longitudinal 

calculada f0 (em Hz), da massa volúmica do provete ρ (em N/m3, calculada a partir da sua massa 

e do seu volume) e da aceleração da gravidade g (9,81 m/s2). 

 E = (2 x L x f0)2 x ρ / g x 10-6   [MPa] 
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Fig. 5.13 - Determinação do módulo de elasticidade dinâmico 

 
O módulo de elasticidade dinâmico registado é a média dos valores resultantes das leituras 

efectuadas para cada argamassa. 

Verificou-se a grande influência que o teor de humidade do provete de argamassa tem na 

realização deste ensaio e a sensibilidade que o operador do equipamento tem de ter ao efectuar o 

ensaio e ao analisar os resultados. Nas determinações efectuadas nos primeiros tempos da 

campanha experimental, não se possuía a sensibilidade aos resultados e o conhecimento 

necessário para proceder a múltiplas leituras com o mesmo provete, de modo a aferir a gama de 

valores mais correcta, desprezando valores que, por vezes, apareciam por defeciências no 

procedimento (por exemplo, deficiente secagem, incorrecto posicionamento do provete no 

suporte ou deficiente aproximação do emissor ou do receptor). 

Tanto em termos da sensibilidade (e dificuldades de reparação) do equipamento, como na 

necessária experiência prévia do operador face aos resultados que vão sendo obtidos, recomenda- 

-se um especial cuidado na realização deste ensaio, antes de se prosseguir com ensaios 

destrutivos. 

5.5.4 Resistência à tracção por flexão e à compressão 

Estes ensaios realizaram-se aos 60 dias de idade dos provetes prismáticos de dimensões 4 x 4 x 16 

(cm3) e aos 90 dias (com os provetes também prismáticos que tinham sido submetidos ao ensaio 

de retracção linear), após a determinação do módulo de elasticidade dinâmico. Parte das metades 

flexionadas aos 90 dias foram sujeitas a compressão aos 180 dias de idade das argamassas. 

As resistências à tracção por flexão e à compressão foram determinadas segundo os 

procedimentos definidos na ficha de ensaio Fe 27 UNL/DEC [649], sendo a tracção imposta por 

uma flexão em três pontos sobre os prismas que constituem os provetes e a compressão 

efectuada sobre cada um dos meios prismas resultantes do ensaio de flexão. 
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Utiliza-se uma máquina universal de tracção, equipada com uma célula de carga de 50 kN e 

acessórios para ensaio de flexão e para ensaio de compressão. Estes acessórios suportam uma 

carga máxima de 10 kN. 

Cada provete prismático é colocado sobre a base do suporte para ensaio de flexão, cujos pontos 

de apoio distam 100 mm, com as faces de moldagem em contacto com as superfícies que 

transmitem a carga, para melhor contacto e perfeita perpendicularidade relativamente aos pontos 

de apoio. A carga é aplicada a meio vão, através de um ponto de apoio superior, impondo um 

deslocamento de 5,1 mm/min, até à rotura do provete. O equipamento fornece o valor da força 

máxima atingida no ensaio do provete Ff. A resistência à tracção por flexão é: 

Rt = 1,5 x Ff x L / b3   [MPa] 

em que, sendo 

 Ff – carga de rotura à tracção por flexão [N]; 

 L – distância entre apoios inferiores [100 mm]; 

 b – largura da base do provete [40 mm]; 

vem  Rt = 2,344x10-3 x Ff   [MPa] 

 

Fig. 5.14 - Ensaio de resistência à tracção por flexão 

Os meios prismas resultantes do ensaio de flexão são colocados num dispositivo de compressão 

que assegura uma área de contacto de 1600 mm2, de secção quadrada, com as faces de moldagem 

em contacto com as superfícies que transmitem a carga e perfeitamente perpendiculares ao eixo 

da base de apoio. O equipamento de ensaio impõe um deslocamento constante de 5,25 mm/min 

até à rotura do provete, registando a força de rotura Fc. A resistência à compressão Rc é: 

Rc = Fc /S   [MPa] 
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em que, sendo 

 Fc  - carga de rotura à compressão [N]; 

 S – área de aplicação da carga [40x40 mm2];  

vem  Rc = Fc /1600   [MPa] 

 

Fig. 5.15 - Ensaio de resistência à compressão 

 
Para obtenção de meios provetes para o ensaio de capilaridade procedeu-se à realização de um 

ensaio de flexão. Este ensaio foi realizado com os provetes mais húmidos relativamente aos 

provetes da mesma amassadura ensaiados à flexão aos 60 dias (no caso dos provetes sujeitos a 

cura em ambiente húmido) e cerca de meia semana antes desta data. Os resultados obtidos nesta 

etapa foram designados por resistência à tracção por flexão “prévia”. 

5.5.5 Profundidade de carbonatação 

A determinação da profundidade de carbonatação em argamassas de ligantes aéreos avalia-se 

quantitativamente através da extensão das zonas em que uma solução indicadora muda de cor por 

contacto com superfícies alcalinas, de acordo com o procedimento definido na Fe 28 UNL/DEC 

[650]. 

Imediatamente após a realização do ensaio de flexão ou de compressão, colocam-se pingos de 

uma solução de 0,5 % de fenolftaleína (em etanol a 95 %) sobre a zona de corte, tendo o cuidado 

de não tocar com a pipeta na superfície do provete para não contaminar o reagente, e observa-se 

a cor resultante à superfície: alteração para cor púrpura identifica zonas alcalinas (não 

carbonatadas); sem alteração de cor localiza zonas neutras ou ácidas (já carbonatadas). Neste 
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último caso aplicam-se gotas de água destilada e repete-se a operação com a solução de 

fenolftaleína: alteração de cor identifica zonas em que a carbonatação já se iniciou mas não está 

totalmente concluída; zonas sem alteração de cor estão totalmente carbonatadas. 

 

Fig. 5.16 - Determinação da profundidade de carbonatação 

A alteração de cor da fenoftaleína para cor púrpura ocorre na presença de carbonatos solúveis ou 

da existência de características alcalinas, com pH entre 8,3 e 10. Assim, nas argamassas com base 

em cal aérea, a presença de carbonato de cálcio (CaCO3) produz uma reacção neutra, por ser 

insolúvel, enquanto a presença de cal não carbonatada [Ca(OH)2] é identificada pela alteração de 

cor. No entanto, a reacção pozolânica que ocorre entre a cal aérea e os componentes 

pozolânicos, e subsequentes compostos formados, pode necessitar de análise particular. 

A profundidade da carbonatação é medida com régua nos quatro bordos dos provetes, 

determinando-se ainda a percentagem de área carbonatada47. Recomenda-se que  a avaliação seja 

realizada sempre pelo mesmo operador, pois como se trata de uma apreciação visual, é muito 

pessoal e algo subjectiva. 

5.5.6 Massa volúmica aparente e porosidade aberta 

Estes ensaios foram realizados de acordo com os procedimentos definidos nas fichas de ensaio 

Fe 01 e Fe 02 UNL/DEC [632, 633], através da saturação total em água sob vácuo e método da 

pesagem hidrostática. 

Os pequenos provetes resultantes dos topos dos meios provetes após realização do ensaio de 

compressão foram colocados em estufa ventilada à temperatura de 60ºC, até atingirem massa 

constante, registando-se o valor M1 de cada provete, utilizando-se uma balança com precisão de 

0,001g. Considera-se que a massa constante foi atingida quando a variação entre duas pesagens 

intervaladas de 24 horas é menor ou igual a 0,1 % da massa do provete. São então colocados num 

dispositivo que faz a pressão ser gradualmente diminuída até 2667 Pa, constituído por um 

exsicador interligado a uma bomba de vácuo. Os provetes são mantidos sob esta pressão no 

                                                 

47 Eliminou-se a medida inferior e procedeu-se à média das restantes determinações de cada provete. 
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exsicador durante 24 horas, após as quais se faz penetrar lentamente água potável a uma 

temperatura de 15 a 20ºC até à imersão total dos provetes (operação que deve demorar pelo 

menos 15 minutos). Os provetes são mantidos em imersão total durante 24 horas à pressão 

referida anteriormente e 24 horas à pressão atmosférica normal. São então pesados em imersão 

M2 (pesagem hidrostática, suspensos em suporte pendurado na parte inferior da balança). 

Retiram-se os provetes da água, colocam-se durante alguns instantes sobre um pano húmido (de 

modo a manterem-se saturados, eliminando a água em excesso) e determina-se a massa dos 

provetes saturados M3. 

A massa volúmica aparente MVap vem: 

MVap = M1 / (M3 – M2) x 103    [kg/m3] 

em que 

M1 - massa seca de cada provete; 

M2 - massa resultante da respectiva pesagem hidrostática; 

M3 - massa saturada de cada provete. 

A porosidade aberta Pab é obtida através de: 

Pab = (M3 – M1) / (M3 – M2) x 100  [%] 

Tem de existir grande cuidado na manuseabilidade dos provetes de argamassa pois, ao fim de 

várias horas dentro de água, a maioria apresenta-se muito friável e é fácil a ocorrência de perda de 

massa, que iria deturpar os resultados.  

 

Fig. 5.17 - Ensaio para determinação da massa volúmica e porosidade aberta 
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Fig. 5.18 - Pesagem hidrostática 

 
5.5.7 Absorção de água por capilaridade 

Para uniformidade da metodologia de ensaio, todos os provetes (provenientes de cura seca ou de 

cura húmida) foram condicionados em estufa a 60ºC cerca de uma semana antes da data de 

ensaio até atingirem massa constante, registando-se todas as massas numa balança com precisão 

de 0,001 g. Os provetes são deixados a arrefecer dentro de uma caixa fechada onde previamente 

se tinha criado ambiente seco através da introdução de um tabuleiro com sílica gel. 

O ensaio foi realizado de acordo com os procedimentos definidos na ficha de ensaio Fe 06 

UNL/DEC [635]. Coloca-se um topo de cada meio provete de cada amassadura em 2 mm de 

altura de água potável sobre papel absorvente, dentro de uma caixa com ambiente saturado de 

humidade. Esta caixa é mantida fechada, de modo a manter constantes as condições de humidade 

e reduzir o volume de água evaporada dos provetes, e os 2 mm de altura de água são controlados 

e repostos sempre que necessário. A intervalos de tempo definidos, determina-se a massa de cada 

provete (ao fim de 5, 10 e 30 minutos, 1, 3 e 24 horas e a partir de então, de 24 em 24 horas). 

 

Fig. 5.19 - Ensaio de capilaridade 
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Para uniformização do procedimento, a pesagem de cada provete é feita assim que um pingo 

grosso é propositadamente deixado escorrer da base do provete. 

A quantidade de água absorvida por cada provete Mi, por unidade de superfície e ao fim do 

tempo ti, é calculada através de: 

Mi = (mi – Mo)/S  [kg/m2] 

em que 

 mi – massa do provete ao fim de um dado tempo ti [kg]; 

Mo – massa do provete seco, no início do ensaio [kg]; 

 S – área da face do provete em contacto com a água [m2]. 

Com os valores obtidos traça-se um gráfico que exprime a quantidade de água absorvida por 

unidade de área da base do provete (em ordenadas [kg/m2]), em função da raiz quadrada do 

tempo decorrido (em abcissas [s0,5]) – curva de absorção capilar. O coeficiente angular do 

segmento de recta obtido no troço inicial do gráfico corresponde ao coeficiente de capilaridade 

(expresso em kg/m2.s0,5). 

Os ensaios decorreram até que os provetes estivessem saturados com água absorvida por 

capilaridade, determinando-se o valor assintótico da curva de absorção mi (kg/m2) quando a 

diferença entre dois valores sucessivos de absorção (mi – mi-1) for inferior a 1%. 

O valor assintótico da curva de absorção quantifica a quantidade total de água que, por unidade 

de superfície, penetra na argamassa, enquanto o coeficiente de capilaridade traduz a velocidade 

com que essa absorção ocorre nos instantes iniciais. 

5.5.8 Resistência aos cloretos 

O ensaio de resistência aos cloretos realizou-se de acordo com os procedimentos definidos na 

ficha Fe 12 UNL/DEC [641]. Três dos seis meios prismas de cada amassadura, secos até massa 

constante após o ensaio de capilaridade, foram imersos numa solução saturada em cloreto de 

sódio por 24 horas, e de novo secos em estufa até atingirem massa constante. A solução saturada 

foi obtida pela dissolução de 1 quilograma de cloreto de sódio (sal corrente para uso culinário) 

em 3,4 litros de água aquecida48. Verificou-se que o aquecimento da água facilitava a dissolução e 

que após arrefecimento da água não se produzia qualquer deposição adicional do sal. Através da 

                                                 

48 Estas quantidades resultaram de, após uma hora de mistura, continuar a existir uma ligeira deposição no fundo do recipiente, o 
que se considerou ser indicador da saturação da solução. 
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diferença entre as massas secas dos provetes antes e após imersão na solução, determinou-se a 

quantidade de cloretos retidos, em termos de percentagem em relação à sua massa seca inicial. 

Utilizou-se uma balança com precisão de 0,001 g. 

 

Fig. 5.20 – Aferição da variação de massa por acção de cloretos 

 
Os meios provetes foram então colocados numa câmara climática onde eram sujeitos a 50 ciclos 

sucessivos de 12 horas a 90% de HR e 12 horas a 40% de HR (mantendo-se uma temperatura 

constante de 20ºC), determinando-se semanalmente a perda de massa que ía ocorrendo e 

avaliando-se visualmente o seu estado de integridade. 

A pesagem era sempre realizada perto do fim do ciclo seco, para que os provetes estivessem em 

idênticas situações ambientes na câmara (não se estivessem a pesar com maior ou menor teor em 

humidade), e as partículas que entretanto se tivessem desagregado pudessem separar-se do 

respectivo provete. Nomeadamente os provetes em mais avançado estado de degradação tinham 

de ser manipulados com extremo cuidado, para não se provocar a sua quebra parcial.  

 

Fig. 5.21 - Provetes com cloretos em câmara climática, sujeitos a ciclos secagem/humedecimento 



164 

Estes ensaios realizaram-se com três provetes de cada argamassa/condição de cura aos 60 dias de 

idade, após atingida massa constante em provetes previamente submetidos a ensaio de 

capilaridade e, pelo menos num dos traços estudados, com dois provetes de cada argamassa com 

idade mais avançada (após terem sido sujeitos ao ensaio de retracção linear). Devido a este facto, 

o percurso prévio a que tinham sido sujeitos os provetes diferiu: enquanto os provetes ensaiados 

a 60 dias tinham sido já submetidos a um ensaio não destrutivo mas com forte presença de água 

(como é o caso da capilaridade), os provetes ensaiados a idade mais avançada, nomeadamento 

aqueles que continham componentes pozolânicos, nunca tinham tido esse antecedente de 

contacto com a água. Esta diferenciação de historial prévio terá de ser tida em conta na análise 

dos resultados. 

5.5.9 Resistência aos sulfatos 

O ensaio de resistência aos sulfatos foi realizado de acordo com os procedimentos definidos na 

ficha Fe 11 UNL/DEC [640], que se baseia na norma NP EN 12370 [359], desenvolvida para o 

ensaio de pedras naturais.  

Numa primeira fase, os restantes três dos seis meios provetes de cada amassadura, secos em 

estufa ventilada a 105ºC até massa constante após o ensaio de capilaridade, foram imersos numa 

solução saturada em sulfato de sódio por 2 horas e de novo colocados em estufa a 105ºC por 

aproximadamente 21 horas, após as quais são imediatamente pesados e avaliado o seu estado de 

integridade. Realizaram-se ciclos imersão/secagem/pesagem até se atingirem 5 ciclos ou até à 

rotura completa dos provetes.  

Constatou-se que este procedimento estava a ser demasiado destrutivo para os provetes, não 

permitindo diferenciar o seu comportamento.  

Alterou-se então a concentração da solução de imersão, passando esta a ser de 14% de sulfato de 

sódio deca-hidratado, a que corresponde 6% do sulfato de sódio anidro utilizado49 [359]. Com 

imersão dos provetes nesta solução não saturada em sulfato de sódio, já se conseguiu apreciar um 

comportamento mais diferenciado entre as diferentes argamassas/condições de cura, 

determinando-se a perda de massa até à realização de 25 ciclos ou até à rotura dos provetes. 

Estes ensaios decorreram sobre três provetes de cada argamassa/condição de cura aos 60 dias de 

idade (após atingida massa constante em provetes previamente submetidos a ensaio de 

capilaridade. 

                                                 

49 Valor obtido através das massas moleculares do sulfato de sódio deca-hidratado e do sulfato de sódio anidro. 
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Fig. 5.22 - Ensaio de resistência aos sulfatos 

 
Na imersão garantiu-se existir um afastamento de pelo menos 1 cm entre provetes e de 2 cm para 

os bordos da caixa onde se realizava a imersão, e que a solução acima dos provetes tinha um 

mínimo de 8 mm de altura. Todas as aferições da massa foram realizadas numa balança com 

precisão de 0,001 g. 

 

 

Fig. 5.23 - Provetes sujeitos a ataque por sulfatos 
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5.5.10 Dosagem de sais solúveis e concentração em cálcio 

A dosagem de sais solúveis é determinada através de um processo de medição da condutividade 

de uma solução de amostra da argamassa a ensaiar com água destilada e respectiva quantificação 

do conjunto de iões (SO4
2-, NO2

-/NO3
-, Cl-, CO3

2-, Na+/K+, Ca++, Mg++, NH4
+)50, de acordo com 

a ficha de ensaio Fe 10 UNL/DEC [639]. 

O ensaio é realizado na sala de cura seca (a temperatura estabilizada de 23ºC) sobre provetes 

constituídos por 200 mg da amostra em massa constante, pesada numa balança com sensibilidade 

de 0,001g, moída finamente num almofariz e seca em estufa ventilada a 60ºC. Coloca-se o 

provete num contentor de fundo plano, adicionam-se 200 ml de água destilada com 

condutividade conhecida (e não superior a 3 µS.cm-1) e tapa-se hermeticamente o contentor. 

Agita-se mecanicamente o contentor durante cerca de 24 horas, deixa-se repousar a solução 

durante outras 24 horas (em banho-maria à temperatura da sala), para que o resíduo insolúvel 

deposite. Procede-se à calibração do condutivímetro para a gama de medições a efectuar (de 0 a 

199,9 µS.cm-1) com a solução de calibração respectiva de cada vez que este vai ser utilizado. Após 

a calibração do aparelho e a aferição da condutividade da água destilada com que se efectuou a 

solução, ainda em banho-maria para que não haja alteração da temperatura da solução ao se 

manipular o contentor, determina-se a condutividade da solução a uma temperatura de 23 ± 1ºC, 

utilizando-se um condutivímetro digital. Deixando os provetes em banho-maria, torna-se a 

determinar a condutividade após 24 horas, repetindo o procedimento.  

 

Fig. 5.24 - Soluções em agitação para leitura da condutividade 

                                                 

50 Respectivamente iões sulfato, nitrito/nitrato, cloreto, carbonato, sódio, potássio, cálcio, magnésio e amónio. 
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A água destilada utilizada nas soluções e para calibração do condutivímetro teve sempre a mesma 

origem51 e a sua condutividade foi sempre controlada, apresentando valores entre 1 e 2 µS/cm. 

Os resultados que exprimem a dosagem de sais solúveis são expressos em termos da 

condutividade medida da solução (obtida pela média dos valores lidos), deduzida do valor da 

condutividade da água destilada com que se fez a solução. Devido ao elevado número de 

argamassas diferentes a analisar, só foi realizado e submetido a ensaio um provete de cada 

argamassa. 

Após finalização das medições da condutividade, procedeu-se à determinação da concentração 

em ião cálcio (Ca++), através do sistema Aquamerck 11 110 – Calcium test. Trata-se de um 

método volumétrico com Titriplex® III e precisão de 2 mg/l. 

Vertem-se 5 ml de solução a ensaiar no copo graduado deste sistema, à qual se adicionam 10 

gotas de reagente 1 e duas espátulas de reagente 2, agitando a solução, que se torna violeta 

avermelhada. Enche-se a seringa branca com uma pipeta acoplada com reagente 3 até à marca de 

0 mg/l. Sacode-se a extremidade da pipeta na borda do frasco do reagente 3 e, gota a gota (com a 

menor dimensão possível), vai-se adicionando o reagente 3 à amostra de solução no copo, 

agitando o recipiente, até que a sua cor mude para azul. Ao se atingir a alteração de cor com o 

mínimo de volume de gotas possível, lê-se o teor em cálcio da solução em mg/l, através da escala 

da seringa. 

A concentração em Ca++.registada corresponde à média das duas determinações efectuadas com 

cada solução. 

Os valores obtidos de cada provete preparado, introduzem-se num gráfico com a concentração 

em Ca++ em abcissas (em mg/l) e a condutividade em ordenadas (em µS/cm), que permite 

correlacionar a fracção de sais medidos pela condutividade com a fracção que é identificada pelos 

iões Ca++. 

5.5.11 Determinação do pH 

Designa-se por pH a determinação científica da actividade do ião hidrogénio com vista à 

identificação do nível de acidez ou alcalinidade de uma substância, normalmente determinado 

sobre soluções aquosas. 

O ensaio foi realizado por um método utilizando fita de papel apropriada, que era molhada na 

solução de água destilada e amostra de argamassa, resultante da preparação descrita em 5.5.10. 

                                                 

51 Destilador do Departamento de Ciências da Terra da FCT/UNL. 
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Por comparação da cor resultante após molhagem da fita com cores padrão do sistema MERCK 

atribui-se o valor aproximado do pH à argamassa. 

Antes da utilização da fita, esta foi aferida por comparação das cores resultantes de molhagem 

com soluções de pH padronizadas ácida e básica. 

Este ensaio foi levado a cabo na tentativa de detectar, através de alterações do pH das soluções 

com amostras de argamassa, mudanças de basicidade ou de acidez que pudessem ocorrer durante 

a cura das argamassas, por efeito do desenvolvimento de alguns compostos específicos. 

5.5.12 Permeabilidade ao vapor de água 

O ensaio foi realizado de acordo com a ficha de ensaio Fe 05 UNL/DEC [634]52, a partir do 

conhecimento das quantidades de vapor de água difundidas através da espessura de provetes do 

material colocados entre dois ambientes com condições higrométricas diferentes e conhecidas 

(quando se estabelece um gradiente de pressão parcial de vapor de água entre duas das suas 

superfícies). A determinação obteve-se pela média dos valores obtidos nos provetes ensaiados 

para cada amassadura/condição de cura, com dimensões de 10 mm de espessura e 95 mm de 

diâmetro (adequados para serem devidamente fixados nas cápsulas de ensaio existentes). 

O ensaio decorreu na sala condicionada onde decorria a cura seca. Por questões logísticas, nem 

todos os provetes puderam ser ensaiados à mesma idade mas estipulou-se uma idade mínima de 

quatro meses para a realização do ensaio (de modo que em todos já tivesse ocorrido pelo menos 

parte significativa da carbonatação). Até à data de ensaio, todos os provetes permaneceram nas 

condições de cura respectivas. 

Devido ao elevado número de provetes para ensaio e para rentabilizar a ocupação da câmara 

climática, utilizaram-se dois tipos de cápsulas de medição. Para além das cápsulas pertencentes à 

Secção de Materiais e Tecnologias da Construção (SMTC) do Departamento de Engenharia Civil 

da FCT/UNL, foram utilizadas cápsulas cedidas pelo Núcleo de Química do Departamento de 

Materiais do LNEC, de geometria e configuração ligeiramente distintas. 

Os provetes sujeitos a cura seca (em ambiente com 23 ± 3ºC de temperatura e humidade relativa 

de 50 ± 5%) foram directamente ensaiados. Os provetes submetidos a cura húmida, ao atingirem 

a idade de ensaio, foram colocados uma semana na sala de cura seca, antes de serem preparados 

para o ensaio. 

                                                 

52 Por inexistência de equipamento compatível ao nível de moldes, cápsulas e balança, não se seguiu a normalização actual relativa 
à determinação da permeabilidade ao vapor de água – NP EN 1015-19 [346]. 



5. Descrição de procedimentos e metodologias de ensaio                                                                                                                                                     169 

Utilizou-se o método da cápsula húmida: colocou-se uma altura de cerca de 1 cm de água 

destilada no interior de cada cápsula (a suficiente para garantir a permanência de água no interior 

da cápsula até ao término do ensaio), que se embebeu em algodão hidrófilo (de modo a minorar a 

possibilidade de ocorrência de eventuais salpicos no manuseamento da cápsula); colocou-se o 

provete centrado na cápsula (tendo a área de influência da cápsula sido marcada na face do 

provete através de um aro metálico) e adoptaram-se dois procedimentos diferentes, consoante se 

utilizaram as cápsulas da SMTC ou do LNEC, de modo ao resultado final ser o mais idêntico 

possível. 

Cápsulas da SMTC (com bordo vertical que confina lateralmente o provete e área de ensaio 

circular com 75 mm de diâmetro): vedou-se com mastique toda a envolvente entre o círculo 

definido pelo interior do aro e o bordo da cápsula, tornando todo este perímetro impermeável ao 

vapor. 

 

Fig. 5.25 - Cápsulas da SMTC e preparação do conjunto cápsula/provete de ensaio 

 
Cápsulas do LNEC (sem bordo vertical, deixando os provetes sem confinamento lateral e área 

de ensaio circular com 80 mm de diâmetro): barrou-se com mastique o anel periférico definido 

no plano horizontal entre a face lateral do provete e o círculo definido pelo interior do aro; 

colocou-se o provete bem centrado e impermeabilizou-se com parafina toda a espessura do 

provete (no plano vertical), solidarizando também (através da parafina) o provete à cápsula. 

Criaram-se assim condições de humidade relativa no interior da cápsula que se admitiram ser de 

100 %. 

A massa do sistema de ensaio (cápsula e provete) foi aferida numa balança com precisão de 

0,001g, imediatamente após ter sido selado o sistema, e o conjunto foi colocado numa câmara 

climática com 23ºC de temperatura e 40% de humidade relativa, registando-se o instante de 

tempo. Registou-se diariamente a massa do sistema de ensaio a fim de se determinar a quantidade 

de vapor de água que se difundia através do provete, registando em simultâneo o tempo. As 

aferições de massa diárias prosseguiram até se atingir um regime estacionário, em que num 
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gráfico que apresente a variação de massa em ordenada (g/h), em função do tempo decorrido em 

abcissa (hora), a curva tenda para um valor assintótico (os pontos definem claramente uma recta), 

ou seja, quando a quantidade de vapor de água que atravessa o provete na unidade de tempo for 

constante. 

 

Fig. 5.26 - Cápsulas com provetes em ensaio na câmara climática 

A permeabilidade ao vapor de água π é obtida por 

π = G.e / (S.∆P.36x105)  [kg/m.s.Pa] 

em que 

G - fluxo de vapor por unidade de tempo; é o valor assintótico (calculado a partir da 
média dos valores em regime estacionário), dado pelo quociente da quantidade de 
vapor de água que atravessa o provete na unidade de tempo [g/h]; 

 S – área de ensaio do provete [m2]; 

  Cápsula SMTC: 75 mm de diâmetro – S = π.0,0752/4  [m2] 

  Cápsula LNEC: 80 mm de diâmetro – S = π.0,0802/4  [m2] 

e – espessura do provete [m]; 

 ∆P – diferencial de pressão do vapor de água entre os dois lados do provete [Pa], 

em que, sendo  

  P = Ps x HR / 100  [Pa] 

 e a pressão parcial de saturação obtida do quadro 5.4 
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Quadro 5.4 - Pressão parcial do vapor em função da temperatura  

Temperatura (ºC) Ps (Pa) 

18 2060 
19 2195 
20 2336 
21 2483 
22 2640 
23 2806 
24 2980 
25 3164 

 
P40 = 2806x40/100  Pa 

P100 = 2806  Pa 

∆P = 2806 x (1-40/100) = 1683,6 Pa 

Então a permeabilidade ao vapor de água será obtida por: 

Cápsula SMTC: 

π= G.0,01/(4,418x10-3x1683,6x36x105)  

 π = 3,7345 x 10-10.G  [kg/m.s.Pa] 

Cápsula LNEC: 

π= G.0,01/(5,027x10-3x1683,6x36x105) 

 π = 3,2821 x 10-10.G   [kg/m.s.Pa] 

A espessura da camada de ar de difusão equivalente Sd é determinada a partir das permeabilidades 

ao vapor de água: 

Sd = 1,95 x 10-10 . e / π   [m] 

5.5.13 Análise de amostras de argamassas de cal aérea e componentes pozolânicos 

Tal como tinha sucedido com as pozolanas artificiais sujeitas a tratamento térmico, algumas das 

argamassas realizadas foram submetidas a análise por SEM e por termogravimetria (TG, DTG, 

DTA), através das metodologias descritas em 5.2.8 e 5.2.11. 

Estas análises foram realizadas por coordenação de A. Elena Charola – Graduate Program in 

Historic Preservation, GSFA, na Universidade da Pensilvânia (Filadélfia). 
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6 Argamassas diversificadas 

6.1 Introdução 

A fim de se poderem aferir as características que diversos ligantes conferem às argamassas, 

procedeu-se à análise de duas argamassas que se consideram situadas em extremos opostos - de 

cal aérea e de cimento -, que se admitiu servirem como padrão. Os traços volumétricos utilizados, 

embora próximos, foram distintos, devido à diferença de comportamento reconhecida nessas 

argamassas. No intervalo entre estes dois tipos de argamassas, enquadraram-se outras, desde as 

que utilizam matérias-primas e traços correntes, passando pelas que utilizam matérias-primas 

menos correntes mas referenciadas na bibliografia analisada, outras ainda utilizando ligantes 

especiais, até a produtos pré-doseados. 

De um modo geral, as argamassas foram realizadas com traço volumétrico 1:3 de ligante e areia, 

excepto as argamassas de cimento e de cal hidráulica corrente, em que se recorreu aos traços 1:4, 

por se tratarem de traços mais utilizados nos estaleiros de obra actuais. 

De modo a centralizar a análise na influência dos ligantes, optou-se por utilizar exclusivamente 

sempre a mesma areia de rio, por se entender que com a variabilidade da areia e/ou a introdução 

de determinada proporção de areias diferentes, se iria entrar num campo específico cujo estudo 

também se considera fundamental mas que não tem cabimento no que é objecto desta tese53. 

6.2 Matérias-primas e preparação do material utilizado 

6.2.1 Matérias-primas utilizadas 

Como agregado utilizou-se sempre a mesma areia de rio (ar), proveniente do mesmo lote, para 

não entrar em conta com a variabilidade devida a esse parâmetro. A cal aérea utilizada foi a cal 

hidratada Lusical, ensacada em pó, de marca comercial existente no mercado (ca). Utilizou-se a 

cal hidráulica Martingança (ch) e o cimento SECIL do tipo II e da classe 32,5 N (ci), ambos 

disponibilizados directamente pelo produtor (SECIL). A cal hidráulica branca Lafarge (cL) e os 

produtos pré-doseados Medolago (medolago) e Cocciopesto (cocciop) utilizados foram 

adquiridos no mercado nacional54. A cal Albaria “Albazzana” (cA) assim como os produtos pré- 

-doseados Intonaco (intonacoA) e Cocciopesto (cocciopA), também da linha Albaria, foram 

disponibilizados directamente pela firma que os comercializa em Portugal (BETTOR –MBT). Foi 

                                                 

53  Este estudo está actualmente a ser objecto de investigação no âmbito de uma tese de doutoramento em desenvolvimento no 
DEC da FCT/UNL. 
54 Adquiridos à firma Bleu Line - uma das firmas que os distribui. 
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realizada a moagem de telhas cerâmicas de barro vermelho antigas para a obtenção de pó de telha 

(pt). Utilizaram-se escórias de alto forno (esc) cedidas pela SECIL. 

6.2.2 Preparação da matéria-prima 

A areia de rio foi sujeita a uma peneiração de modo a eliminar pequenas pedras que pudessem 

colocar em risco a segurança da misturadora mecânica onde a amassadura iria decorrer. 

As telhas antigas de barro vermelho foram sujeitas a esmagamento, moagem e peneiração, tendo- 

-se utilizado o material que passou no peneiro ASTM nº8 (θ < 2,38 mm). 

As escórias de alto forno foram utilizadas na granulometria em que têm vindo a ser estudadas 

pela cimenteira que as disponibilizou, para incorporação em cimentos. 

Os restantes constituintes não sofreram qualquer preparação, tendo-se utilizado nas argamassas 

directamente dos sacos em que são comercializados ou, a partir do momento em que esses sacos 

eram abertos, de sacos plásticos mais pequenos, bem vedados, em que o material era 

acondicionado e mantido em ambiente seco. 

6.3 Caracterização da matéria-prima 

A descrição de todos os procedimentos e metodologias de ensaio das matérias-primas utilizadas 

está apresentada em 5.2. No anexo I estão registados os resultados do autocontrolo do produtor 

do cimento SECIL e da cal hidráulica Martingança. 

6.3.1 Baridade 

Apresentam-se no quadro 6.1 os resultados obtidos no ensaio de determinação da baridade. 

Quadro 6.1 - Baridade de materiais e produtos a utilizar em argamassas diversificadas 

Material ou produto Baridade (g/cm3) 

Cal aérea hidratada Lusical (ca) 0,57 
Cal Albaria Albazzana (cA) 0,85 

Cal hidráulica Martingança (ch) 1,02 
Cal hidráulica Lafarge (cL) 1,15 

Cimento Secil 32,5 (ci) 1,28 
Pó de telhas antigas (pt) 1,25 

Escórias de alto forno (esc) 1,16 
Intonaco Albaria (intonacoA) 1,50 

Medolago (medolago) 1,72 
Cocciopesto Albaria (cocciopA) 1,22 

Cocciopesto (cocciop) 1,28 
Areia de rio (ar) 1,59 
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Os valores obtidos podem ser considerados elevados (comparativamente a outros valores 

encontrados na bibliografia para materiais idênticos). Este facto deve-se ao modo como foram 

realizados os ensaios de determinação da baridade (recorrendo a compactação), registados no 

capítulo referente à descrição dos procedimentos e metodologias utilizadas nos ensaios (vd. 

5.2.1). 

Observa-se que o produto pré-doseado designado por medolago apresenta a maior baridade, 

que até é superior à registada pela areia de rio (o agregado utilizado). O produto pré-doseado 

designado por intonacoA já apresenta baridade inferior à da areia, enquanto o produto cocciop 

iguala a baridade do cimento. O produto cocciopA regista baridade ainda inferior. 

Comparando os constituintes das matérias-primas com exclusão do agregado surge, por ordem 

decrescente de baridade, a seguir ao cimento, o pó de telhas antigas de barro vermelho. As 

escórias de alto forno e a cal hidráulica Lafarge apresentam baridades muito semelhantes, a que se 

segue, por ordem decrescente, a baridade da cal hidráulica Martingança. A cal cA e especialmente 

a cal aérea hidratada ca apresentam os menores valores de baridade. 

6.3.2 Análise granulométrica, volume de vazios e massa volúmica da areia de rio 

Apresenta-se na fig. 6.1 o resultado da análise granulométrica por peneiração de três amostras do 

mesmo lote da areia de rio utilizada, através da curva granulométrica obtida e da tabela com os 

valores respectivos. 

Fig. 6.1 - Análise granulométrica da areia de rio 

Analisando as três amostras do mesmo lote de areia de rio analisadas, a máxima dimensão do 

agregado D é de 2,38 mm, a mínima dimensão d é de 0,297 mm e o módulo de finura M.F. é de 

2,7 mm.  

O volume de vazios da areia de rio e a respectiva massa volúmica, determinados a partir do 

volume e da massa de três amostras de areia do mesmo lote, é de 37 % e de 2,53 g/cm3. 

g % PASSADO RETIDO
1" 1/2 38,1 0,0 100,0 0,0 0,075 0,1

1" 25,4 0,0 100,0 0,0 0,149 0,2
3/4" 19,1 0,0 100,0 0,0 0,297 4,9
1/2" 12,7 0,0 100,0 0,0 0,595 41,3
3/8" 9,51 0,0 100,0 0,0 1,19 87,3
nº 4 4,76 0,0 0,0 100,0 0,0 2,38 97,8
nº 8 2,38 21,9 2,2 97,8 2,2 4,76 100,0

nº 16 1,19 105,2 10,5 87,3 12,7 9,51 100,0
nº 30 0,595 458,9 46,0 41,3 58,7 12,7 100,0
nº 50 0,297 363,8 36,4 4,9 95,1 19,1 100,0
nº 100 0,149 46,3 4,6 0,2 99,8 25,4 100,0
nº 200 0,075 1,8 0,2 0,1 99,9 38,1 100,0

0,5 0,1 0,0 -
998,3 100,0 - 268,5

D = 2,38 d = 0,297 M.F. 2,7
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6.3.3 Analise granulométrica e superfície específica dos ligantes utilizados 

A análise granulométrica por difracção laser realizada sobre os ligantes é apresentada através da 

tabela e curvas granulométricas de cada gama de dimensões de partículas, apresentados no anexo 

II. Na fig. 6.2 registam-se as curvas granulométricas dos ligantes analisados. 
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Fig. 6.2 - Curvas granulométricas de ligantes diversificados 

Pela análise das curvas granulométricas verifica-se que a cal aérea hidratada possui partículas de 

dimensão muito inferior à dos outros ligantes. De entre esses outros ligantes, a cal Albaria cA e a 

cal hidráulica ch registam maior percentagem de partículas de maior dimensão. 

Através do mesmo ensaio, foi possível determinar a superfície específica destes materiais, em 

m2/cm3 , que se apresenta no quadro 6.2.  

Quadro 6.2 - Superfície específica de ligantes, por difracção laser 

Material m2/cm3 

Cal aérea hidratada (ca) 3,424 
Cal Albaria (cA) 0,921 

Cal hidráulica Martingança (ch) 1,110 
Cal Lafarge (cL) 1,346 

Cimento Secil tipo II – 32,5 (ci) 1,458  
Cimento:cal aérea - traço1:1 (ci:ca) 1,633 

 
Sobressai a elevada superfície específica da cal aérea comparativamente aos restantes ligantes, que 

chega a ser o triplo da cal hidráulica e mais do dobro do cimento. Com valor de superfície 

específica superior ao do cimento encontra-se a mistura bastarda de cimento e cal aérea hidratada 

(ci:ca), com traço volumétrico 1:1 (que constitui o ligante da argamassa que se vai mais à frente 

designar-se por ci:ca1). Outros traços bastardos entre cimento e cal aérea decerto apresentariam 

superfícies específicas superiores - à medida que a dosagem de cimento for diminuindo, com 



6. Argamassas diversificadas                                                                                                                                                                                      177 

aumento da dosagem em cal aérea (casos dos traços entre cimento e cal aérea 1:2 e 1:3 (ligantes 

das argamassas ci:ca2 e ci:ca3). Por ordem decrescente a partir do cimento surgem os valores da 

superfície específica da cal cL, ch e cA. Do mesmo modo o ligante da argamassa bastarda de cal 

hidráulica Martingança e cal aérea, também tenderá a apresentar superfície específica superior à 

da cal hidráulica, devido à incorporação da cal aérea. 

6.3.4 Massa volúmica dos ligantes utilizados 

Apresenta-se no quadro 6.3 a massa volúmica dos ligantes utilizados no estudo experimental. 

Quadro 6.3 - Massa volúmica dos ligantes de argamassas diversificadas 

Material Massa volúmica (g/cm3) 

Cal aérea hidratada (ca) 2,23 
Cal Albaria (cA) 2,59 

Cal hidráulica Martingança (ch) 2,73 
Cal Lafarge (cL) 2,51 

Cimento Secil tipo II – 32,5 (ci) 3,01 
 
Relativamente à massa volúmica verifica-se que, de um modo geral, esta cresce com a 

hidraulicidade do ligante, e que entre as cais hidráulicas, a cal Lafarge apresenta a menor massa 

volúmica. 

6.3.5 Análise química dos ligantes utilizados 

Apresentam-se no quadro 6.4 e na fig. 6.3 os resultados da análise química efectuada sobre 

ligantes utilizados nesta etapa experimental.  

Quadro 6.4 - Análise química de ligantes de argamassas diversificadas 

% SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Cl- Cal livre ND PF RI 

ca 0.09 0.20 0.32 71.96 0.40 0.68 n.d.  0.95 25.40 0.03 
cA 27.60 4.78 2.40 42.08 1.60 1.23 0.01  2.14 18.17 11.13
ch*    40-50  3-4,5 0.07 3    
cL 11.52 0.46 0.48 63.13 0.20 0.62 n.d.  0.48 23.11 3.54 

ci ** 16.42 3.60 2.62 58.79 2.87 2.96 0.02 1.10 1.35 11.18 1.98 
* Valores obtidos de folheto comercial; ** Valores médios resultantes do autocontrolo durante 1 ano;

n.d. – não detectado; ND – não determinado; PF – perda ao fogo; RI – resíduo insolúvel. 
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Fig. 6.3 - Composição química de ligantes diversificados 

Pela análise química efectuada, verifica-se que a cal hidráulica branca cL apresenta uma 

composição química que se aproxima da do cimento analisado em termos dos componentes 

principais (sílica e óxido de cálcio) mas com mais baixo teor em alumina, trióxido de ferro, óxido 

de magnésio e trióxido de enxofre. Por outro lado, a cal cA apresenta composição química que se 

afasta bastante da obtida para a cal aérea, aproximando-se da composição do cimento ou da cal 

hidráulica ch. Confirma-se que a cal aérea hidratada ca é basicamente constituída por óxido de 

cal, apresentando uma composição química da ordem de grandeza de cal idêntica referida na 

bibliografia consultada [293]. 

Em termos mineralógicos, de acordo com Tabasso e Sammuri [607], a análise por difracção de 

raios X efectuada pelas investigadoras sobre a cal Lafarge mostra que a portlandite é um dos 

maiores componentes cristalinos do produto, antes da cura. 

6.4 Preparação das argamassa 

6.4.1 Traços 

Todos os traços das argamassas realizadas no âmbito deste estudo são volumétricos de 1:3, de 

ligante (ou ligantes) e areia, excepto as argamassas apenas com ligantes hidráulicos (de cimento ou 

cal hidráulica), cujos traços são de 1:4. Nestas argamassas optou-se por um traço mais fraco em 

ligante devido ao tipo de ligantes presentes. Para efeito das dosagens, o pó de telhas (pt) foi 

considerado como substituindo parcialmente o agregado55. Os produtos pré-doseados foram 

amassados directamente. Apresentam-se no quadro 6.5 as argamassas realizadas. 

                                                 

55  No entanto, com base nos resultados obtidos (que demonstraram a existência de hidraulicidade dos compostos formados nas 
argamassas), verificou-se que o pó de telha não funcionava só como agregado mas reagia juntamente com a cal aérea. Na prática, e 
para maior correcção, os traços que incluem pó de telha são respectivamente 1:1 e 1:1,7 de ligante e areia, considerando este 
componente como fazendo parte do ligante.  
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Quadro 6.5 - Composições de argamassas diversificadas 

Argamassa ci ch ca cA cL pt esc ar Nota 

ca:3   1     3  
ci:ca1 1  1     6  
ci:ca2 1  2     9  
ci:ca3 1  3     12  
ca:pt1   1   1  2 

ca:pt0,5   1   0.5  2.5 
pt incluído 

no agregado 
ch:ca  1 1     6  
ca:esc   1    1 6  
cA:3    1    3  
ch:4  1      4  

cL:3fl     1   3  
cL:3     1   3  
ci:4 1       4  

cocciop         pré-doseado 
cocciopA         pré-doseado 
intonacoA         pré-doseado 
medolago         pré-doseado 

 

6.4.2 Amassadura, aplicação, compactação e cura 

Na amassadura, aplicação e compactação das argamassas seguiu-se sempre o procedimento 

descrito em 5.3. Nos produtos pré-doseados adicionou-se a quantidade de água preconizada na 

embalagem e/ou na ficha técnica do produto. 

Todos os provetes foram sujeitos a cura em ambiente controlado à temperatura de  23 ± 3ºC e 50 

± 5% de humidade relativa. 

6.5 Caracterização das argamassas realizadas 

Através de ensaios, procedeu-se à caracterização das argamassas realizadas. A descrição de todos 

os procedimentos e metodologias de ensaio utilizadas está apresentada em 5.4 e 5.5. 

6.5.1 Consistência por espalhamento 

Apresentam-se no quadro 6.6 os valores da consistência por espalhamento, que se procurou 

serem comparáveis. 

Particularmente no caso dos produtos pré-doseados, constatou-se a existência de uma 

consistência por espalhamento muito elevada, com a utilização da quantidade de água 

preconizada. Esta quantidade de água parece dever ser revista, no sentido da sua redução, embora 

muito possivelmente estejam aqui muitos factores em causa (tais como a actuação de adjuvantes 

e, eventualmente, uma pretendida fluidez da argamassa de modo a facilitar aplicações por 

projecção). 
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Quadro 6.6 - Espalhamento das argamassas diversificadas 

Argamassa Traço vol. Espalhamento (%)

ca:3 1:3 74 
ci:ca1 1:1:6 67 
ci:ca2 1:2:9 67 
ci:ca3 1:3:12 71 
ca:pt1 1:1:2 68 

ca:pt0,5 1:0,5:2,5 68 
ch:ca 1:1:6 73 
ca:esc 1:1:6 69 
cA:3 1:3 82 
ch:4 1:4 72 

cL:3fl 1:3 - 
cL:3 1:3 75 
ci:4 1:4 71 

cocciop pré-doseado 90 
cocciopA pré-doseado 104 
intonacoA pré-doseado 85 
medolago pré-doseado 150 

 

6.5.2 Módulo de elasticidade dinâmico 

Os ensaios para determinação do módulo de elasticidade dinâmico decorreram aos 60 dias de 

idade das argamassas. O quadro 6.7 e a fig. 6.4 apresentam os valores do módulo de elasticidade 

dinâmico. No quadro indica-se o número total de leituras efectuadas e o número de provetes 

sobre os quais foram realizadas56, bem como o valor do desvio padrão obtido. 

Quadro 6.7 - Módulo de elasticidade dinâmico de argamassas diversificadas 

Leit-prov E DP 
Argamassa

nºl-nºp MPa 
ca:3 3-3 2300 66 

ci:ca1 3-3 7340 25 
ci:ca2 4-3 4180 94 
ci:ca3 4-3 2600 34 
ca:pt1 3-3 2600 50 

ca:pt0,5 3-3 2210 75 
ch:ca 3-3 1530 37 
ca:esc 3-3 2490 83 
cA:3 6-3 1490 91 
ch:4 4-3 1350 36 

cL:3fl 6-3 7260 266 
cL:3 4-3 9040 80 
ci:4 4-2 9770 314 

cocciop 3-3 2730 36 
cocciopA 6-3 1020 50 
intonacoA 5-3 1790 177 
medolago 4-3 1450 15 

                                                 

56 Ao longo do percurso experimental foi-se aumentando a sensibilidade e conhecimento acerca da realização deste ensaio, tendo- 
-se numa fase posterior estipulado como procedimento a seguir a execução de quatro leituras por provete (diferenciando o 
posicionamento deste relativamente ao equipamento).  
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Fig. 6.4 - Módulo de elasticidade dinâmico de argamassas diversificadas 

A visualização gráfica dos resultados permite verificar que as argamassas realizadas com os 

produtos pré-doseadosos analisados apresentam todas baixos valores do módulo de elasticidade 

dinâmico, que a argamassa de cimento apresenta um valor muito elevado, que é acompanhado de 

perto pelos obtidos com as argamassas com cal Lafarge e pela argamassa bastarda de cal e 

cimento com traço mais forte em ligante hidráulico. As restantes argamassas (com base em cal 

aérea, bastardas de cimento e cal aérea mas com maior percentagem de cal que de cimento, de cal 

aérea e hidráulica, com pó de telha, com escórias, de cal cA ou de cal ch) apresentam todas 

valores relativamente baixos do módulo de elasticidade dinâmico, salientando-se as argamassas 

com base em cal aérea e pó de telha ou com escórias como registando valores muito semelhantes 

à argamassa de cal aérea.  

6.5.3 Resistência à tracção por flexão e à compressão 

Os ensaios para determinação da resistência à tracção por flexão e à compressão decorreram aos 

60 dias de idade das argamassas. O quadro 6.8 e a fig. 6.5 apresentam os valores das resistências à 

tracção por flexão e à compressão. No quadro referido indica-se o número total de provetes 

ensaiados em cada uma das determinações, ao qual corresponde o valor médio apresentado, e o 

valor do desvio padrão obtido. 

Por análise dos resultados obtidos para as resistências à tracção por flexão e à compressão de 

argamassas correntes constata-se que as argamassas pré-doseadas apresentam um valor 

geralmente da mesma ordem de grandeza do apresentado pela argamassa de cal aérea. Entre as 

argamassas com ligante exclusivamente hidráulico verifica-se que as argamassas de cimento, de 

cal Lafarge (com consistência normal e fluida) apresentam características mecânicas muito 

elevadas, que são seguidas de perto pela argamassa bastarda de cimento e cal aérea, com traço 

forte em cimento. Entre as três argamassas bastardas de cimento e cal aérea constata-se que as 
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resistências mecânicas decrescem proporcionalmente ao aumento do teor em cal aérea, tal como 

seria expectável. Relativamente às características mecânicas registadas pela argamassa de cal aérea 

constata-se que a argamassa com escórias de alto forno apresenta características mecânicas um 

pouco superiores, enquanto as argamassas com cal cA, com cal ch e bastarda de cais aérea e 

hidráulica registam valores inferiores aos apresentados pela argamassa de cal aérea.   

Quadro 6.8 - Resistências à tracção e à compressão de argamassas diversificadas 

Prov Rt DP Prov Rc DP 
Argamassa 

nº MPa nº MPa 
ca:3 9 0,33 0,04 12 0,65 0,03 

ci:ca1 3 1,23 0,11 6 4,08 0,11 
ci:ca2 3 0,55 0,01 6 1,58 0,12 
ci:ca3 3 0,32 0,02 6 0,77 0,07 
ca:pt1 3 0,36 0,04 6 1,04 0,06 

ca:pt0,5 3 0,18 0,01 6 0,55 0,05 
ch:ca 3 0,13 0,03 6 0,39 0,04 
ca:esc 3 0,41 0,05 6 2,55 0,17 
cA:3 3 0,12 0,06 6 0,50 0,06 
ch:4 6 0,14 0,03 12 0,44 0,05 

cL:3fl 3 1,45 0,12 6 4,45 0,83 
cL:3 3 1,63 0,22 6 5,82 0,18 
ci:4 3 1,67 0,28 6 6,49 0,69 

cocciop 3 0,71 0,04 6 1,20 0,25 
cocciopA 3 0,20 0,02 6 0,43 0,02 
intonacoA 3 0,36 0,04 6 0,89 0,03 
medolago 3 0,33 0,03 6 0,59 0,02 
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Fig. 6.5 - Resistências à tracção e à compressão de argamassas diversificadas 

6.5.4 Massa volúmica aparente e porosidade aberta 

Os ensaios para determinação da massa volúmica aparente e da porosidade aberta decorreram aos 

60 dias de idade das argamassas. Registam-se no quadro 6.9 o número de provetes ensaiados, o 

valor médio obtido e o respectivo desvio padrão. A fig. 6.6 apresenta a massa volúmica aparente 

e a porosidade aberta das argamassas. 
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Quadro 6.9 - Massa volúmica aparente e porosidade aberta de argamassas diversificadas 

Prov MVap DP  Pab  DP 
Argamassa

nº kg/m3 % 
ca:3 11 1720 11 34 1 

ci:ca1 6 1841 15 31 1 
ci:ca2 6 1805 10 31 1 
ci:ca3 6 1787 9 33 0 

ca:ptv1 6 1625 12 39 1 
ca:pt0,5 6 1683 7 36 0 

ch:ca 6 1799 15 31 1 
ca:esc 6 1848 7 30 1 
cA:3 5 1811 17 32 1 
ch:4 12 1792 22 31 2 

cL:3fl 6 1806 8 31 0 
cL:3 6 1910 12 28 0 
ci:4 3 1881 19 29 1 

cocciop 6 1332 11 50 0 
cocciopA 5 1139 17 58 1 
intonacoA 5 1538 9 43 1 
medolago 6 1594 7 43 0 
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Fig. 6.6 - Massa volúmica aparente e porosidade aberta de argamassas diversificadas 

Os resultados da massa volúmica obtidos para as argamassas analisadas encontram-se todos 

numa gama de 1139 a 1910 kg/m3; se forem excluídas as argamassas pré-doseadas designadas por 

cocciop e cocciopA, o limite inferior da gama sobe para 1538 kg/m3; se forem eliminadas as 

outras duas argamassas pré-doseadas (medolago e intonacoA), os valores passam a situar-se 

entre 1625 e 1910 kg/m3. Verifica-se que os valores relativamente mais altos da massa volúmica 

são obtidos com as argamassas de cal Lafarge (consistência normal), de cimento, bastarda de 

maior teor em cimento e com escórias, mas que não se afastam muito dos obtidos com as 

restantes argamassas.  
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Do mesmo modo, os resultados obtidos nos ensaios de porosidade, distanciam os valores 

obtidos com argamassas pré-doseadas designadas por cocciopA e cocciop, e das designadas por 

intonacoA e medolago (sendo as argamassas referidas apresentadas por ordem decrescente da 

sua porosidade), de todas as outras. Admite-se que esta diferenciação de porosidade aberta e de 

massa volúmica aparente deve estar relacionada com o elevado espalhamento obtido pelas 

argamassas pré-doseadas relativamente às restantes. 

De entre as argamassas doseadas em laboratório, as argamassas com pó de telha apresentam os 

valores mais altos de porosidade (tanto mais elevada quanto maior a incorporação de barro 

vermelho). Todas as restantes argamassas apresentam porosidades compreendidas entre 28 e 

34%. 

Entre todas as argamassas sobressaem, por apresentarem valores elevados de porosidade aberta, 

as argamassas que contêm na sua constituição produtos cerâmicos ou seus derivados (entre as 

pré-doseadas, casos das argamassas designadas por cocciopesto e entre as argamassas formuladas 

in situ, as que contêm pó de telha).  

6.5.5 Absorção de água por capilaridade 

Os ensaios de capilaridade decorreram aos 60 dias de idade das argamassas. No quadro 6.10 

indica-se o número de provetes de cada argamassa submetidos a ensaio, o coeficiente de 

capilaridade e o valor assintótico obtidos e respectivos desvios padrão. Apresenta-se na fig. 6.7 a 

evolução da absorção capilar no decorrer do período de ensaio. 

Quadro 6.10 - Coeficiente de capilaridade e valor assintótico de argamassas diversificadas 

Prov Coef.Capil. DP V.Assint. DP 
Argamassa 

nº kg/m2.s1/2 kg/m2 
ca:3 6 0,37 0,02 18,1 1,0 

ci:ca1 6 0,25 0,01 20,9 1,7 
ci:ca2 6 0,35 0,01 21,4 1,3 
ci:ca3 6 0,38 0,02 22,2 1,9 
ca:pt1 6 0,28 0,02 23,0 0,7 

ca:pt0,5 6 0,29 0,01 20,5 0,9 
ch:ca 6 0,33 0,01 20,1 1,2 
ca:esc 6 0,27 0,01 19,7 0,7 
cA:3 6 0,35 0,01 17,5 0,5 
ch:4 12 0,34 0,05 21,6 1,1 

cL:3fl 6 0,22 0,01 19,3 0,4 
cL:3 6 0,21 0,00 18,2 0,5 
ci:4 6 0,19 0,01 18,7 1,0 

cocciop 6 0,34 0,01 26,8 0,7 
cocciopA 6 0,35 0,02 29,9 2,3 
intonacoA 6 0,24 0,00 19,7 0,8 
medolago 6 0,56 0,01 20,9 0,6 
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Fig. 6.7 - Capilaridade de argamassas diversificadas 
A – todo o ensaio; B –  primeiros 60 minutos 



186 

Verifica-se que os mais altos valores assintóticos são obtidos, por ordem decrescente, pelas 

argamassas designadas por cocciopA e cocciop, a que se segue a argamassa com maior teor em 

pó de telhas de barro vermelho. As argamassas com menor valor assintótico são, por ordem 

crescente, as de cal Albaria, de cal aérea hidratada, de cal Lafarge e de cimento. 

Relativamente aos coeficientes de capilaridade, os menores valores são, por ordem crescente, 

apresentados pelas argamassas de cimento, cal Lafarge, pré-doseado intonacoA, bastarda de cal e 

cimento com mais elevado teor em cimento, argamassa com escórias e argamassas com pó de 

telha. O valor mais elevado, que traduz uma absorção inicial muito rápida, é obtido pela 

argamassa designada por medolago. 

Comparando o comportamento face à acção capilar da água traduzido simultaneamente pelo 

coeficiente de capilaridade e pelo valor assintótico, verifica-se que, de entre as argamassas 

doseadas in situ, a argamassa de cal aérea é a que apresenta menor valor assintótico (relativo à 

absorção de água total), muito embora lhe corresponda um alto coeficiente de capilaridade (por a 

absorção capilar da água decorrer rapidamente). A argamassa de cimento, embora com um 

coeficiente de capilaridade baixo, acaba por atingir uma quantidade total de água absorvida 

superior. As argamassas bastardas de cal aérea e cimento apresentam absorção total de água 

superior à de cal aérea e à de cimento e valores de coeficiente de capilaridade intermédios, sendo 

o comportamento face à capilaridade (em termos de ambos os parâmetros analisados) tanto 

melhor quanto maior o teor em cimento.  

Comparando entre si as argamassas pré-doseadas verifica-se que a designada por intonacoA 

apresenta o melhor comportamento de entre as analisadas. 

Enquanto as argamassas designadas por cocciop e cocciopA apresentam os piores valores de 

absorção total de água e das mais elevadas taxas de absorção capilar, as argamassas de cal aérea 

com substituição parcial de agregado por pó de telhas de barro vermelho apresentam menor 

velocidade inicial de absorção de água relativamente à argamassa de cal aérea mas absorção total 

superior (tanto mais quanto maior a substituição de agregado por barro vermelho).  

Comparando entre si as argamassas de ligante único (de diferentes tipos) e bastardas com traço 

1:1:6, verifica-se que se destaca pela negativa o comportamento apresentado pela argamassa de 

cal hidráulica, com rápida absorção e elevada quantidade total de água absorvida; sobressai o 

comportamento muito comparável apresentado entre as argamassas de cimento e as de cal 

Lafarge e entre as argamassas de cal aérea hidratada e a de cal Albaria; as argamassas que atingem 

primeiro a quantidade máxima de água por capilaridade contêm sempre ligante hidráulico; que a 

substituição parcial de parte da cal aérea por cimento ou cal hidráulica ou escórias diminui a 

velocidade com que se dá a absorção inicial mas aumenta a absorção total. 
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6.5.6 Resistência aos cloretos 

Os ensaios de resistência aos cloretos decorreram sobre provetes que tinham sido submetidos ao 

ensaio de capilaridade aos 60 dias de idade, após secagem até massa constante. Apresentam-se no 

quadro 6.11 o número de provetes submetidos ao ensaio, a percentagem de cloretos retidos e as 

variações de massa ocorridas aos 30 e 50 ciclos de humedecimento/secagem na câmara climática, 

relativamente à massa seca dos provetes após absorção de cloretos e os respectivos desvios- 

-padrão. A fig. 6.8 permite visualizar o desenvolvimento do ensaio de resistência aos cloretos 

propriamente dito. 

Quadro 6.11 - Variações de massa por acção de cloretos em argamassas diversificadas 

Prov Cloret.ret. V.m.30 c. DP 30 c. V.m.50 c. DP 50 c. 
Argamassa 

nº % % % 
ca:3 6 4,0 -12,3 8,2 -38,4 14,6 

ci:ca1 3 4,0 2,0 0,9 -1,5 0,9 
ci:ca2 3 4,2 -2,2 2,3 -6,7 4,7 
ci:ca3 3 4,3 -9,7 1,6 -16,3 4,4 
ca:pt1 3 5,6 3,0 0,3 2,9 0,5 

ca:pt0,5 3 4,8 -0,2 2,0 -2,6 3,4 
ch:ca 3 4,3 -24,3 3,9 -44,2 0,0 
ca:esc 3 4,1 -22,0 1,5 -41,3 0,5 
cA:3 3 3,6 -4,7 2,0 -11,0 3,1 
ch:4 6 *          

cL:3fl 3 4,0 4,0 0,5 3,0 0,5 
cL:3 3 3,5 4,7 0,4 4,1 0,2 
ci:4 3 3,6 4,7 0,2 3,5 0,2 

cocciop 3 7,7 4,7 0,1 4,4 0,0 
cocciopA 3 9,7 -2,5 0,7 -7,9 3,4 
intonacoA 3 4,9 4,1 1,1 1,7 1,5 
medolago 3 4,9 -3,4 0,8 -18,3 1,2 

* Durante o período de imersão, todos os provetes de argamassa com cal hidráulica como único 
ligante desfizeram-se completamente, não permitindo a realização do ensaio. 

 

As maiores retenções de cloretos ocorreram nas argamassas pré-doseadas designadas por 

cocciopA e cocciop, apresentando as outras argamassas pré-doseadas valores também 

significativos. De entre as argamassas doseadas in situ, as argamassas com substituição parcial de 

agregado por pó de telhas de barro vermelho conduziram a maior retenção de cloretos por 

imersão de 24 horas em solução saturada em cloreto de sódio. Nas restantes argamassas, as 

percentagens de retenção situaram-se entre 3,5 e 4,3 %. 

As argamassas menos resistentes à acção dos cloretos foram, por ordem decrescente, as 

argamassas bastardas de cais hidráulica e aérea e de cal aérea e escórias. Até aos 30 ciclos, a 

argamassa de cal aérea apresentava comportamento de certo modo aceitável, com cerca de 12 % 

de perda de massa, aumentando a variação de massa a partir daí. Salienta-se o facto de algumas 

argamassas terem atingido 50 ciclos de ensaio registando ganhos de massa. Com efeito, esta 

situação verificou-se com a argamassa de cimento, assim como com as argamassas com cal cL, a 
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argamassa com maior percentagem de pó de telhas e as argamassas pré-doseadas designadas por 

cocciop e intonacoA. Admite-se que esta situação possa estar associada a fenómenos 

correlacionados com a cristalização/hidratação da halite ou formação de compostos a partir dos 

cloretos. A argamassa de menor substituição de agregado por barro vermelho apresentou 

também bom comportamento, tal como a bastarda de cal aérea e cimento mais forte em cimento, 

com perdas ligeiras apenas a partir dos ciclos 32 e 40, respectivamente. 
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Fig. 6.8 - Resistência aos cloretos de argamassas diversificadas 

Em termos de resistência à acção dos cloretos, as argamassas bastardas de cimento e cal aérea 

apresentaram comportamento proporcional ao teor em cimento que possuem, tendo a argamassa 

com maior teor em cimento sofrido uma ligeira perda de massa apenas a partir do 40º ciclo. O 

comportamento apresentado foi proporcional ao das argamassas de cimento e de areia. A 

argamassa com cal Albaria apresentou comportamento intermédio entre os traços médio e mais 

fraco em teor em cimento das argamassas bastardas referidas. A argamassa pré-doseada 

medolago apresentou bom comportamento nos 25 ciclos iniciais; a argamassa designada por 

cocciopA apresentou melhor comportamento final que a medolago mas pior relativamente às 

restantes pré-doseadas. 
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6.5.7 Resistência aos sulfatos 

Todos os provetes de argamassas diversificadas analisadas foram submetidos ao ensaio de 

resistência aos sulfatos, com solução saturada em sulfato de sódio, com cerca de um ano de 

idade. Apresentam-se no quadro 6.12 o número de provetes de cada argamassa submetidos ao 

ensaio, as variações de massa ocorridas do 2º ao 5º ciclos de secagem/imersão em solução 

saturada em sulfato de sódio e os respectivos desvios padrão. A fig. 6.9 permite visualizar o 

desenvolvimento do ensaio propriamente dito. 

Quadro 6.12 - Variações de massa por acção de sulfatos em argamassas diversificadas 

Prov V.m.c2 DP c2 V.m.c3 DP c3 V.m.c4 DP c4 V.m.c5 DP c5 
Argamassa 

nº % % % % 
ca:3 3 -2,5 8,4 -48,2 33,8 -94,7 6,2 -100,0   

ci:ca1 3 -5,3 1,5 -97,0 2,4 -100,0       
ci:ca2 3 -55,9 16,3 -100,0 0,0        
ci:ca3 3 -81,3 11,7 -100,0 0,0        
ca:pt1 3 -33,6 8,2 -98,6 1,1 -100,0       

ca:pt0,5 3 -13,5 4,6 -98,9 1,4 -100,0       
ch:ca 3 -20,1 4,3 -71,1 21,1 -100,0       
ca:esc 3 -92,1 13,6 -100,0 0,0        
cA:3 3 -9,3 2,9 -56,8 20,2 -90,7 9,8 -100,0   
ch:4 6*              

cL:3fl 3 1,7 0,1 5,1 4,2 3,3 3,5 -7,2 12,9 
cL:3 3 2,8 0,6 -11,6 3,8 -13,8 4,6 -23,5 12,8 
ci:4 3 3,0 0,2 -0,5 0,6 -0,7 0,7 -23,0 37,7 

cocciop 3 -8,4 3,9 -93,7 2,9 -100,0       
cocciopA 3 2,2 3,0 -27,9 16,8 -85,1 11,3 -100,0   
intonacoA 3 2,0 0,9 -12,6 0,9 -20,0 3,5 -26,6 4,0 
medolago 3 -5,7 1,6 -60,7 2,9 -100,0       

* Os provetes de argamassa de cal hidráulica desfizeram-se na primeira imersão na solução saturada em sulfato de sódio
 

As argamassas que apresentaram melhor comportamento e, consequentemente, maior resistência 

à acção de sulfatos, foram as argamassas de cal Lafarge, de cimento e a pré-doseada designada 

por intonacoA.  

Uma vez que o ensaio realizado foi extremamente agressivo, pode considerar-se que as 

argamassas designadas por cocciopA, de cal aérea, de cal Albaria, medolago e bastarda de cais 

hidráulica e aérea, por ordem decrescente, também apresentaram resultado satisfatório. A 

argamassa de cal Albaria apresentou comportamento muito semelhante ao apresentado pela 

argamassa de cal aérea. 

As argamassas bastardas de cimento e cal aérea apresentaram resistência inferior à apresentada 

pela argamassa de cal aérea, decrescendo a sua resistência com a diminuição do teor em cimento. 

As argamassas com escórias e as bastardas referidas apresentaram, por ordem crescente, as 

menores resistências. 
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Fig. 6.9 - Resistência aos sulfatos de argamassas diversificadas 

Comparando as argamassas pré-doseadas verifica-se que, por ordem decrescente de resistências, 

se apresentam as designadas por intonacoA (com características de resistência semelhantes à 

argamassa de cimento), cocciopA e medolago, de características respectivamente ligeiramente 

superiores e inferiores às apresentadas pela argamassa de cal aérea e a cocciop com menor 

resistência aos sulfatos.  

6.5.8 Dosagem de sais solúveis e concentração em Ca++ 

Apresentam-se no quadro 6.13 a idade das argamassas de onde foram recolhidas as amostras, à 

data de ensaio, a idade da solução à data das leituras (tempo decorrido a partir da execução da 

solução), o número de leituras de condutividade e de concentração em Ca++ realizadas sobre o 

provete de cada argamassa, a média dessas leituras efectuadas e os respectivos desvios padrão. 

Verifica-se que os mais altos valores de condutividade, a que corresponderão elevados teores em 

sais solúveis, foram obtidos com as argamassas pré-doseadas cocciop e medolago, mas que lhes 

correspondem concentrações em Ca++ também elevadas, pelo que grande parte da contribuição 

em sais deverá ser conferida por estes iões. Com as argamassas de cimento, intonacoA e de cal 

Lafarge com consistência normal também se obtiveram valores de condutividade elevados, com 

concentração em Ca++ crescente. Todas as restantes argamassas apresentaram concentração em 

Ca++ entre 8 e 13 mg/l e condutividade entre 20 e 45 µS/cm. As argamassas bastarda de cal e 
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menor teor em pó de telhas de barro vermelho, de cimento e cal aérea com maior e teor médio 

em cimento, apresentaram condutividades semelhantes e concentrações crescentes em Ca++.  

Quadro 6.13 - Condutividade e concentração em Ca++ de argamassas diversificadas 
Idade 

provete 
Idade 

solução
Leit. Condut. DP Leit. Conc.Ca++ DP 

Argamassa 
mês dia nº µS/cm nº mg/l 

ca:3 24 8-15 5 30 8 2 9 1 
ci:ca1 26 2-4 3 39 10 2 9 0 
ci:ca2 26 2-4 3 45 8 2 10 0 
ci:ca3 26 2-4 3 30 2 2 10 0 
ca:pt1 26 2-3 2 23 1 2 9 0 

ca:pt0,5 26 2-3 2 41 1 2 8 0 
ch:ca 26 2-3 2 21 2 2 10 0 
ca:esc 29 2-5 3 21 1 2 9 1 
cA:3 24 2-6 3 26 0 2 12 1 
ch:4 30 2-3 2 23 1 2 9 1 

cL:3fl 30 2,5 3 30 2 2 12 0 
cL:3 14 2-4 3 55 8 2 17 0 
ci:4 14 2-3 2 60 3 2 14 0 

cocciop 29 2-5 3 91 11 2 20 1 
cocciopA 28 2-3 2 41 1 2 22 0 
intonacoA 29 2-5 3 58 1 2 16 0 
medolago 29 2-3 2 90 4 2 21 1 
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Fig. 6.10 - Condutividade versus concentração em Ca++ de argamassas diversificadas 
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A concentração em Ca++ da argamassa designada por cocciopA, de condutividade semelhante, é 

muito elevada, atribuindo à presença dos iões Ca++ grande parte da condutividade identificada. 

Valores semelhantes de condutividade foram também registados entre as argamassas de cal aérea, 

bastarda com menor teor em cimento e de cal Lafarge de consistência fluída, com concentração 

em Ca++ crescente, e o mesmo aconteceu entre as argamassas de cal hidráulica, com escórias e 

com maior teor em barro vermelho, bastarda de cais aérea e hidráulica e de cal Albaria57.  

Devido a ter sido ensaiada apenas uma amostra de cada tipo de argamassa, os valores obtidos 

apenas podem ser considerados como indicativos que necessitam de ser comprovados por maior 

número de amostras de cada argamassa. 

6.5.9 Permeabilidade ao vapor de água 

Apresenta-se no quadro 6.14 a idade dos provetes à data de ensaio, o número de provetes 

ensaiados, os valores obtidos para a permeabilidade ao vapor de água e a espessura da camada de 

ar de difusão equivalente, com os respectivos desvios padrão. Por problemas com os provetes 

preparados, apenas foram analisadas as argamassas de cal aérea, de cal aérea com substituição 

parcial de agregado por barro vermelho e pré-doseadas58. A fig. 6.11 permite a visualização dos 

resultados obtidos. 

Quadro 6.14 - Permeabilidade ao vapor de água e espessura da camada de ar de difusão equivalente de 
argamassas diversificadas 

Idade Prov Perm.Vapor DP Sd DP 
Argamassa 

ano nº (x10-11)kg/m.s.Pa m 
ca:3 1 1 2,19 0,089

ca:pt0,5 2 3 1,99 0,01 0,098 0,000 
cocciop 2 2 2,06 0,04 0,095 0,002 

cocciopA 2 3 2,75 0,04 0,071 0,001 
intonacoA 2 3 2,14 0,12 0,091 0,005 
medolago 2 3 2,08 0,03 0,094 0,001 

 
Com base nos resultados obtidos (e alguns através de um número de provetes considerado 

insuficiente), a argamassa designada por cocciopA apresenta valor de permeabilidade ao vapor 

cerca de 30% superior às restantes, cujo valor médio se situa em 2,091 x 10-11 kg/m.s.Pa. No 

entanto, considera-se que todos os valores obtidos correspondem a argamassas de boa 

permeabilidade ao vapor de água.  

                                                 

57 De acordo com Tabasso e Sammuri [607] o valor da condutividade na solução de 1:3 de cal aérea e areia (que acusa algum teor 
de sais solúveis) pode ser principalmente devido à presença de Ca++, pela presença de algum hidróxido de cálcio (que não 
carbonatou), mesmo em amostras com idade superior a 1 ano, hipótese que as autoras confirmaram através de análise por XRD. 
A redução da condutividade em argamassas com fraca adição de cimento (caso da argamassa 1:3:12 de cimento, cal aérea e areia) 
pode ser devida a reacção do cimento com a cal aérea, reduzindo a libertação de Ca++ solúvel. A argamassa com cal Lafarge 
apresenta elevado valor de condutividade e alto valor de Ca++ (devido à presença de Ca(OH)2, que não reagiu). Segundo as 
investigadoras, esta argamassa apresentaria baixos valores de Na+ e K+. 
58 Preparou-se um mínimo de três provetes de cada argamassa mas alguns provetes danificaram-se, não permitindo a realização do 
ensaio. 
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Fig. 6.11 - Permeabilidade ao vapor de água e espessura da camada de ar de difusão equivalente de 
argamassas diversificadas 

6.6 Discussão dos resultados 

Os resultados obtidos neste capítulo experimental podem ser analisados no que respeita às 

características das argamassas que com elas se executam e ainda relativamente aos diferentes tipos 

em que se podem agrupar as argamassas.  

A – Análise das características das argamassas 

Apresenta-se no quadro 6.15 a síntese das características obtidas com as argamassas diversificadas 

analisadas. 

Quadro 6.15 - Caracterização global das argamassas diversificadas 

Esp Edin Rt Rc Por C.Capil V.Ass. Sd V.m.cloretos (%) Var.massa sulfatos (%) Condut. Ca++

Argam. 
% MPa MPa MPa % kg/m2.s1/2 kg/m2 m Ret 30c. 50c. c.2 c.3 c.4 c.5 µS/cm mg/l

ca:3 74 2300 0.33 0.65 34 0.37 18.1 0.089 4.0 -12.3 -38.4 -2.5 -48.2 -94.7 -100 30 9 
cA:3 82 1490 0.12 0.50 32 0.35 17.5  3.6 -4.7 -11.0 -9.3 -56.8 -90.7 -100 26 12 

ch:4 72 1350 0.14 0.44 31 0.34 21.6         23 9 

cL:3fl - 7260 1.45 4.45 31 0.22 19.3  4.0 4.0 3.0 1.7 5.1 3.3 -7.2 30 12 

cL:3 75 9040 1.63 5.82 28 0.21 18.2  3.5 4.7 4.1 2.8 -11.6 -13.8 -23.5 55 17 

ci:4 71 9770 1.67 6.49 29 0.19 18.7  3.6 4.7 3.5 3.0 -0.5 -0.7 -23.0 60 14 

ch:ca 73 1530 0.13 0.39 31 0.33 20.1  4.3 -24.3 -44.2 -20.1 -71.1 -100  21 10 

ci:ca1 67 7340 1.23 4.08 31 0.25 20.9  4.0 2.0 -1.5 -5.3 -97.0 -100  45 9 

ci:ca2 67 4180 0.55 1.58 31 0.35 21.4  4.2 -2.2 -6.7 -55.9 -100   39 10 

ci:ca3 71 2600 0.32 0.77 33 0.38 22.2  4.3 -9.7 -16.3 -81.3 -100   30 10 

ca:esc 69 2490 0.41 2.55 30 0.27 19.7  4.1 -22.0 -41.3 -92.1 -100   21 9 

ca:pt1 68 2600 0.36 1.04 39 0.28 23.0  5.6 3.0 2.9 -33.6 -98.6 -100  23 9 

ca:pt0,5 68 2210 0.18 0.55 36 0.29 20.5 0.098 4.8 -0.2 -2.6 -13.5 -98.9 -100  41 8 

cocciop 90 2730 0.71 1.20 50 0.34 26.8 0.095 7.7 4.7 4.4 -8.4 -93.7 -100  91 20 
cocciopA 104 1020 0.20 0.43 58 0.35 29.9 0.071 9.7 -2.5 -7.9 2.2 -27.9 -85.1 -100 41 22 
intonA 85 1790 0.36 0.89 43 0.24 19.7 0.091 4.9 4.1 1.7 2.0 -12.6 -20.0 -26.6 58 16 
medol 150 1450 0.33 0.59 43 0.56 20.9 0.094 4.9 -3.4 -18.3 -5.7 -60.7 -100  90 21 
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Interessa analisar em conjunto os resultados obtidos para as argamassas correntes. Pela análise da 

fig. 6.12, que apresenta uma comparação entre os resultados das resistências mecânicas à tracção 

e à compressão com o módulo de elasticidade dinâmico, constata-se que existe uma boa 

proporcionalidade entre os três parâmetros analisados, o que permite aferir os valores obtidos. 
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Fig. 6.12 - Resistências mecânicas e módulo de elasticidade dinâmico das argamassas diversificadas 

Por outro lado, em termos de compatibilidade mecânica com os edifícios antigos, comparando os 

valores obtidos para o módulo de elasticidade com os requisitos mínimos indicados por Veiga e 

Carvalho [676](vd. Quadro 1.2) - onde se consideram como valores adequados para argamassas 

de revestimento valores do módulo de elasticidade dinâmico aos 90 dias de idade das argamassas 

entre 2000 e 5000 MPa e para juntas, valores de 3000 a 6000 MPa -, verifica-se que as argamassas 

de cimento, de cal Lafarge e bastarda mais forte em cimento excedem os valores do módulo de 

elasticidade dinâmico recomendado, mas que as de cal aérea, bastardas de cal aérea e cimento de 

traço menos forte em ligante, com pó de telhas de barro vermelho, com escórias de alto forno e 

pelo menos uma das pré-doseadas apresentam valores do módulo de elasticidade dentro dos 

limites preconizados e que, considerando que os ensaios foram realizados aos 60 dias de idade 

dos provetes (idade em que as argamassas com base em cal estão ainda em fase de 

desenvolvimento de resistências), é muito provável que muitas das restantes argamassas ainda 

venham a atingir o patamar adequado em termos de módulo de elasticidade dinâmico. 

Comparando os resultados obtidos da resistência à tracção por flexão com os preconizados como 

requisitos mínimos (vd. Quadro 1.2), em que se consideram como adequados valores de 

resistência à tracção por flexão entre 0,2 e 0,7 MPa ou de 0,4 a 0,8 MPa para aplicações, 

respectivamente, em rebocos ou em juntas, verifica-se que novamente as argamassas de cimento, 

de cal Lafarge e bastarda de cal aérea e cimento com traço mais forte em cimento, apresentam 

valores de resistência à tracção por flexão considerados excessivos para aplicações em edifícios 
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antigos. Todas as outras argamassas analisadas apresentam valores que se consideram adequados 

para o tipo de aplicação em vista, excepto as argamassas com menor substituição de agregado por 

pó de telha de barro vermelho, as argamassas incluindo cal hidráulica e a argamassa com cal 

Albaria. No entanto, uma vez que os ensaios foram realizados aos 60 dias de idade dos provetes e 

os requisitos foram estabelecidos para as características apresentadas aos 90 dias, é possível que 

estas argamassas ainda atinjam o patamar requirido relativamente à resistência à tracção. 

Relativamente à resistência à compressão, e comparativamente com os mesmos requisitos (em 

que são admitidos como adequados valores entre 0,4 e 2,5 MPa para aplicações em rebocos e de 

0,6 a 3,0 MPa para aplicações em juntas), constata-se que são apresentados valores excessivos 

pelas mesmas argamassas (de cimento, de cal Lafarge e bastarda com forte teor em cimento), 

registando todas as restantes valores adequados para aplicações em edifícios antigos.  

Por outro lado, de acordo com Veiga e Carvalho [669] (vd. Cap.3.3.7), o comportamento das 

argamassas será tanto mais dúctil quanto maior for o quociente entre as resistências mecânicas à 

tracção e à compressão. Um comportamento mais dúctil permitirá optimizar a resistência da 

argamassa às tensões criadas, sem que sejam trasnsmitidos esforços muito elevados ao suporte.  
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Fig. 6.13 - Quociente entre as resistências à tracção e à compressão de argamassas diversificadas 

Observando a fig. 6.13 que traduz o quociente entre as resistências à tracção e à compressão das 

argamassas diversificadas analisadas, verifica-se que a relação entre as resistências mecânicas é 

particularmente elevada no caso das argamassas de cal aérea, das pré-doseadas e da bastarda de 

cal aérea e cimento de traço mais forte em cal aérea. Entre as argamassas bastardas de cal aérea e 

cimento, o quociente diminui com o aumento do teor em cimento (e consequente diminuição do 

teor em cal aérea). A relação entre as resistências mecânicas é particularmente fraca no caso das 

argamassas com escórias de alto forno, com cal cA e de cimento. 
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Relativamente ao comportamento face à acção da água, são importantes os parâmetros relativos à 

absorção capilar (tanto em termos da velocidade com que ocorre a absorção como no que se 

refere à quantidade total de água absorvida) e à permeabilidade ao vapor de água, de modo que a 

água que aceda ao edifício tenha condições propícias a secar rapidamente. Quer as características 

de capilaridade como de permeabilidade ao vapor de água são condicionadas pela microestrutura 

interna da argamassa, pelo que o relacionamento destes parâmetros com a porosidade aberta 

poderá ser determinante. 

Através da fig. 6.14 é possível avaliar comparativamente a porosidade aberta com a absorção 

capilar inicial (em termos do coeficiente de capilaridade) e com a absorção capilar total 

(determinada através do valor assintótico). 

Embora o coeficiente de capilaridade apresente alguma variabilidade entre as diferentes 

argamassas, a absorção capilar total, expressa pelo valor assintótico, acompanha a porosidade 

aberta registada pelas respectivas argamassas. Admite-se assim, que a quantidade total de água 

que uma argamassa absorve por capilaridade está directamente ligada à porosidade aberta que a 

mesma apresenta. Considera-se que a velocidade de absorção inicial de água por capilaridade, por 

seu lado, já poderá ser influenciada por outros factores, alguns intrínsecos à própria argamassa, 

como sejam a porometria, ou externos à argamassa em si mesma, como possam ser situações 

inerentes à preparação dos provetes nos moldes (por exemplo, a limpeza superficial do próprio 

molde). 
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Fig. 6.14 - Porosidade aberta, coeficiente de capilaridade e valor assintótico de argamassas diversificadas 

Uma vez que parece existir uma correlação entre a porosidade aberta e a absorção total de água 

por capilaridade, qualquer uma destas características pode ser avaliada em paralelo com a 

permeabilidade ao vapor de água, neste caso expressa através da espessura da camada de ar de 

difusão equivalente.  
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Fig. 6.15 - Porosidade aberta, valor assintótico e espessura da camada de ar de difusão equivalente de 
argamassas diversificadas 

A fig. 6.15 apresenta os resultados das determinações da porosidade aberta, da quantidade de 

água absorvida por capilaridade (em termos do valor assintótico) e da espessura da camada de 

difusão de ar equivalente (que traduz a permeabilidade ao vapor). Parece existir uma boa 

correlação entre os valores da absorção capilar com a permeabilidade ao vapor de água, o que 

indicia que todas as argamassas analisadas secarão de forma aproximada e, por comparação com 

os resultados obtidos com a argamassa de cal aérea, sugere argamassas com facilidade de secagem 

da água que penetre por capilaridade.  

Embora se considere que os valores obtidos para as argamassas analisadas correpondem a boa 

permeabilidade ao vapor de água, no entanto estes não cumprem os requisitos mínimos 

estabelecidos por Veiga e Carvalho [679], em que são exigidas espessuras da camada de ar de 

difusão equivalente (Sd) inferior a 0,08 m para argamassas utilizadas em rebocos exteriores e 

inferiores a 0,1 m para rebocos interiores e juntas. Esta situação pode ficar a dever-se aos 

requisitos mínimos poderem ter sido estabelecidos para provetes de dimensões, curas e alguns 

procedimentos de ensaio distintos. 

Em termos de comportamento face à acção de sais solúveis, a porosidade aberta pode também 

ser correlacionada com a percentagem de cloretos retidos por cada argamassa corrente analisada, 

após imersão durante 24 horas em solução saturada de cloretos e secagem subsequente. A fig. 

6.16 apresenta a relação referida. 

Verifica-se que, tal como seria expectável, neste tipo de argamassas diversificadas parece existir 

uma relação directa entre os dois parâmetros em análise. 
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Fig. 6.16 - Porosidade aberta e percentagem de cloretos retidos pelas argamassas diversificadas 

Por outro lado, a fig. 6.17 permite comparar a relação entre a porosidade aberta, as resistências 

mecânicas e a resistência à acção dos cloretos de argamassas diversificadas. 

Entre as resistências mecânicas e a porosidade aberta parece existir uma relação inversamente 

proporcional, na medida em que argamassas de menor porosidade aberta terão, à partida, maior 

compacidade, o que se traduzirá em resistências mecânicas mais elevadas.  
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Fig. 6.17 - Porosidade aberta e resistências mecânicas e aos cloretos de argamassas diversificadas 

Visualiza-se que, de um modo geral, no caso das argamassas com composições utilizando ligantes 

mais correntes existe uma correspondência entre as resistências mecânicas e a respectiva 

resistência aos cloretos (casos das argamassas de cal aérea, bastardas de cimento e cal aérea, 

bastarda de cais hidráulica e aérea, com cal Lafarge e de cimento). No entanto, em alguns outros 

tipos de argamassas, mesmo a fracas resistências mecânicas correspondem boas resistências aos 

cloretos (casos das argamassas com pó de telhas de barro vermelho, cal Albaria e produtos pré- 
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-doseados) e apenas a argamassa com escórias de alto forno apresenta resistência aos cloretos 

inferior à que se esperaria tendo em conta as resistências mecânicas registadas. A estas argamassas 

de fracas resistências mecânicas e bom comportamento face à acção dos cloretos correspondem 

porosidades abertas mais elevadas. Admite-se que este melhor comportamento aos cloretos seja 

devido a uma maior e mais adequada porometria das argamassas, cuja dimensão dos poros 

permita que a cristalização dos cloretos ocorra no seu interior sem que o volume resultante dos 

sais cristalizados exceda o volume do poro, não criando, assim, tensões internas na argamassa que 

pudessem conduzir à sua rotura. 

Considerando a acção do gelo/degelo uma acção estritamente física pode, no entanto, fazer-se 

uma analogia com os resultados obtidos no ensaio de resistência aos cloretos e correspondente 

função desempenhada pela microestrutura interna. Uma argamassa com porometria mais elevada 

tenderá a apresentar comportamento face à acção do gelo também mais eficiente, uma vez que 

tenderá a haver espaço nos poros da argamassa para que a água existente no seu seio possa 

solidificar sem exceder o volume do poro e, do mesmo modo, sem desenvolver tensões internas 

na envolvente de argamassa.  

Mas enquanto a acção do gelo é estritamente física, a acção dos cloretos, dependendo da 

constituição das argamassas e, nomeadamente, do tipo de ligantes envolvidos, pode ter também 

uma acção química que interessará identificar. Uma situação benéfica poderá ser a formação de 

sal de Friedel59 (em argamassas com alumina nos seus componentes), com fixação de alguns iões 

cloreto que deixam de estar livres (logo, de sofrerem processo sucessivo de 

cristalização/dissolução). 

Procedendo a uma comparação semelhante em termos de porosidade aberta e resistência à acção 

dos sulfatos em argamassas correntes, constata-se que não se vislumbra qualquer relação directa 

entre os dois parametros referidos60. Verifica-se que argamassas com boas resistências aos 

sulfatos apresentam altas porosidades no caso das argamassas pré-doseadas da linha Albaria mas 

valores inferiores no caso das argamassas com cal Lafarge. 

A fig. 6.18 apresenta os resultados das resistências mecânicas das argamassas diversificadas 

comparativamente à variação de massa por acção dos sulfatos ocorrida ao 3º ciclo de ensaio.  

                                                 

59 Vd. Cap.3.3.11.2. 
60 Razão pela qual, para não sobrecarregar desnecessariamente a fig. 6.18, se optou por não incluir as determinações da porosidade 
aberta. 
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Fig. 6.18 - Resistências mecânicas e aos sulfatos de argamassas diversificadas 

À partida, argamassas de resistências mecânicas mais elevadas conseguem resistir melhor à acção 

dos sulfatos. No entanto esta maior resistência só se confirma numa fase muito inicial, uma vez 

que as resistências mecânicas são proporcionais à hidraulicidade das argamassas e esta aos teores 

em aluminatos e silicatos de cálcio hidratados formados. Com efeito, face a ataque por sulfatos, 

estes produzem sulfo-aluminatos e sulfo-silicatos de cálcio hidratados de acção muito destrutiva e 

mesmo altas resistências mecânicas não são suficientes para lhes resistirem. 

Pela presença de compostos hidráulicos e pelo ataque sobre eles desenvolvido pelos sulfatos, 

observa-se que argamassas com resistências mecânicas superiores por vezes sofrem maiores 

perdas de massa por acção dos sulfatos que outras argamassas de mais fracas resistências 

mecânicas sujeitas à mesma acção. São disto exemplo as argamassas bastardas de cimento e cal 

aérea de maiores teores em cimento, a argamassa com escórias de alto forno e a argamassa pré- 

-doseada designada por cocciop. A argamassa de cimento, que aparenta apresentar, durante os 

primeiros ciclos, um comportamento eficiente, tende para uma rotura completa e precoce ao 

atingir os 5 – 6 ciclos de ensaio61.  

No caso da argamassa com cal hidráulica Martingança, muito possivelmente a imersão dos 

provetes em solução saturada em sulfato de sódio produziu o desenvolvimento de compostos de 

tal modo destrutivos que os provetes se desfizeram em pó dentro da solução, antes de terem 

ocorrido duas horas de imersão. 

                                                 

61 Reforça-se a indicação que os gráficos apresentados nas figuras 6.18 e 6.19 apresentam a variação de massa por acção de 
sulfatos ao 3º ciclo de ensaio, o que  não traduz o mau comportamento apresentado por este tipo de argamassa de cimento ao fim 
de poucos mais ciclos. 
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Sobressai assim, a influência principal da constituição das argamassas na resistência à acção de 

sulfatos. Tal como já referido na apreciação directa dos resultados do ensaio de resistência aos 

sulfatos (vd. 6.5.7) atribui-se esta situação ao ensaio acelerado de ataque de sulfatos provocar uma 

acção que reproduz o efeito da etringite e/ou da taumasite nas argamassas com ligantes 

hidráulicos ou com produtos que, por reacção (pozolânica) com a cal aérea, produzem 

compostos hidráulicos. A etringite e a taumasite resultam como produtos de deterioração de 

materiais com compostos hidráulicos expostos a ataque por sulfatos. A etringite forma-se 

geralmente mais depressa, por reacção entre os sulfatos que se introduziram na argamassa e os 

aluminatos de cálcio hidratados (CAH) nela presentes. Ocorre uma expansão da argamassa mas 

mesmo após fendilhação e fractura o material continua coeso e resistente. Pelo contrário a 

taumasite ocorre com expansão menos significativa mas após a sua formação, a argamassa fica 

incoerente e sem resistência, particularmente na presença da água. A taumasite resulta de reacção 

entre os sulfatos e os silicatos de cálcio hidratados (CSH) mas também pode desenvolver-se a 

partir da etringite, na presença de CSH, carbonato de cálcio, dióxido de carbono e água.  

Como a formação de etringite e de taumasite depende, em larga medida, do teor em aluminatos e 

silicatos de cálcio hidratados presente nas argamassas, o desenvolvimento destes produtos será 

particularmente frequente em argamassas de cimento e de cal hidráulica em contacto com 

sulfatos, por estas possuirem maior quantidade dos compostos hidráulicos referidos. 

Paralelamente, em argamassas de mais fracas resistências desenvolvem-se menores quantidades 

destes produtos (se nelas existirem componentes que conduzam ao desenvolvimento de 

compostos hidráulicos) ou não se verificam ocorrências destes produtos (se só existirem 

componentes aéreos), pelo que terá de procurar-se o melhor compromisso entre a incorporação 

de constituintes que, de algum modo, melhorem a hidraulicidade e algumas características 

específicas mas que não contribuam demasiadamente para o desenvolvimento de produtos que 

provoquem reacções expansivas por ataque por sulfatos. 

Pela análise realizada sobre o efeito dos cloretos e dos sulfatos e suas relações com as resistências 

mecânicas e microestrutura interna respectiva, parece verificar-se que, excepto no que se refere à 

contribuição das resistências mecânicas durante um período inicial, não existe correspondência 

entre o comportamento das argamassas face ao ataque por cloretos e por sulfatos.  

Apresentam-se na fig. 6.19 as resistências aos cloretos (obtidas aos 50 ciclos de ensaio) e aos 

sulfatos (obtidas ao 3º ciclo de ensaio) para cada argamassa analisada. 

Com efeito constata-se que em muitas das argamassas realizadas não se visualiza uma 

correspondência entre os dois tipos de resistência aos sais, o que reforça a tese de que os cloretos 

e os sulfatos actuam sobre estas argamassas de forma pelo menos parcialmente distinta, 
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provocando a ocorrência de comportamentos por parte das argamassas também diferenciados. 

Daí considerar-se que o tipo de argamassa a aplicar num edifício antigo sujeito à acção particular 

e conhecida de determinado sal solúvel específico, e sua correspondente formulação, deva 

depender do tipo principal de sal em presença (caso de edifícios situados perto da orla marítima, 

como exemplo típico de ataque por cloretos, ou sujeitos a elevado nível de poluição atmosférica, 

no caso de sulfatos). 
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Fig. 6.19 - Resistências aos cloretos e aos sulfatos de argamassas diversificadas 

Mas em muitos edifícios pode não se poder individualizar um único tipo de sal em presença 

predominante ou podem eventualmente ocorrer alterações durante a vida útil da argamassa 

aplicada, situações em que interessará considerar simultaneamente bom comportamento genérico 

a sais solúveis. Relativamente à resistência aos sais solúveis em apreço e às argamassas analisadas 

sobressai o bom comportamento (face à acção de cloretos e sulfatos) das argamassas pré- 

-doseadas da linha Albaria (intonacoA e cocciopA), e das argamassas com cal Lafarge, com cal 

Albaria e com cal aérea hidratada.  

Ressalva-se, como anteriormente já frisado, que o aparente bom comportamento inicial 

evidenciado pela argamassa de cimento aos 3 ciclos de ensaio de sulfatos se traduz quase logo de 

seguida numa degradação completa da argamassa, pelo que este tipo de argamassas não apresenta 

comportamento eficiente ao ataque por sulfatos. Assim, a argamassa de cimento, as argamassas 

com pó de telha e as argamassas bastardas de cal aérea e cimento, que apresentavam bom 

comportamento face à acção dos cloretos, demonstram um comportamento muito deficiente 

perante a actuação dos sulfatos.  
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B – Análise por tipos de argamassas 

As argamassas analisadas podem ser separadas nos seguintes grupos [226]: 

Grupo 1 - Argamassas de cal (aérea): ca:3 e cA:3; 

Grupo 2 - Argamassas de cal hidráulica ou cimento: ch:4, cL:3fl, cL:3, ci:4; 

Grupo 3 - Argamassas bastardas com escórias, cal hidráulica ou cimento e cal aérea: ca:esc, 
ch:ca, ci:ca1, ci:ca2, ci:ca3; 

Grupo 4 - Argamassas de cal e substituição parcial do agregado por pó de telhas antigas de 
barro vermelho: ca:pt0,5, ca:pt1; 

Grupo 5 - Argamassas com produtos pré-doseados: cocciop, cocciopA, intonacoA, 
medolago. 

Vai proceder-se à análise das argamassas de cada grupo. 

Grupo 1 – Argamassas de cal 

Embora nas especificações técnicas que foram obtidas da firma que comercializa a cal Albaria e 

pelo resultado da análise química, esta seja considerada uma cal hidráulica, as características 

obtidas pela argamassa de cal cA:3 foram semelhantes às obtidas pela argamassa de cal aérea 

hidratada ca:3. As diferenças principais parecem relacionadas com a estrutura interna da 

argamassa, possivelmente induzida pela finura da cal aérea, cerca de quatro vezes superior à da cal 

cA (ca – 3,424 m2/cm3; cA – 0,921 m2/cm3). As melhores características de resistência aos 

cloretos por parte da argamassa cA:3 podem ser devidas a maior porometria (que não foi 

determinada), permitindo maior espaço para que a cristalização de cloretos possa ocorrer sem 

danos. Relativamente à resistência aos sulfatos, tendo em conta a agressividade do ensaio (com 

solução saturada em sulfato de sódio), ambas as argamassas apresentaram comportamento 

razoável e semelhante. O mesmo se pode concluir relativamente à condutividade e concentração 

em Ca++, tendo a argamassa com cal cA apresentado condições ligeiramente melhores. 

Grupo 2 – Argamassas de cais hidráulicas ou cimento 

As argamassas de cal hidráulica Lafarge cL de consistência normal e as de cimento apresentam 

características muito semelhantes, excepto na resistência aos sulfatos, em que a argamassa de 

cimento tem comportamento ligeiramente melhor mas apenas nos primeiros ciclos. Geralmente, 

as argamassas de cimento apresentam um bom comportamento nos primeiros ciclos (onde a 

generalidade das outras argamassas começa a deteriorar-se) e subitamente colapsam (com esta 

dosagem em sulfatos, geralmente ao 5º/6º ciclos) [306]. Relativamente à condutividade, verifica-



204 

se que ambas as argamassas apresentam valor semelhante, sendo a argamassa com cal cL 

ligeiramente melhor, o que é reforçado também pela maior quantidade de sais atribuída a iões 

Ca++. 

Comparando as duas argamassas com cal Lafarge (consistência “normal” e fluída) pode observar- 

-se a influência da quantidade de água nas características destas argamassas. A porosidade da 

argamassa com maior quantidade de água é superior, sendo o módulo de elasticidade dinâmico e 

as resistências à tracção e compressão inferiores. O comportamento face à acção dos cloretos é 

bom e muito semelhante, sendo a resistência aos sulfatos da argamassa fluída ainda melhor que a 

da argamassa com consistência corrente. Esta situação pode ficar a dever-se à microestrutura 

interna, mais porosa mas mantendo boas resistências mecânicas, e a um menor teor em ligante 

por unidade de volume da argamassa, de que resulta menor desenvolvimento de cristais nocivos. 

Relativamente à condutividade, a argamassa mais fluída apresenta um valor quase de metade do 

da consistência normal, embora também menor quantidade de sais possa ser imputada aos iões 

de Ca++. Considera-se que esta situação será também devida ao menor teor em ligante por 

unidade de volume por parte da argamassa mais fluída. 

A argamassa de cal hidráulica Martingança (ch:4) apresenta porosidade superior às de cimento e 

de cal cL. As características relativas à capilaridade são piores, tanto ao nível da velocidade de 

absorção inicial como da quantidade total de água absorvida. As resistências mecânicas, bem 

como o módulo de elasticidade dinâmico apresentam valores baixos, ainda inferiores aos 

apresentados pela argamassa de cal aérea hidratada (ca:3). Os resultados obtidos relativamente à 

condutividade e teor em iões Ca++ são semelhantes e até ligeiramente melhores que os atingidos 

com as argamassas de cal aérea hidratada. 

Devido aos resultados obtidos repetidamente com provetes de argamassas de cal hidráulica ch, 

particularmente quando sujeitos a imersão em solução saturada em cloreto de sódio ou sulfato de 

sódio, põe-se a hipótese do lote de cal hidráulica utilizado ter sofrido deterioração (durante o 

período de transporte ou armazenamento), pelo que se considera haver necessidade de se 

proceder a confirmação de todos os resultados obtidos com este material (argamassas ch:4 e 

ch:ca). No entanto, pelo aspecto visual do ligante, não foi detectada qualquer alteração. 

Grupo 3 - Argamassas bastardas com escórias, cal hidráulica ou cimento e cal aérea 

Entre as argamassas bastardas de cimento e cal aérea pode observar-se o papel desempenhado 

pelo teor em cimento em argamassas de ligantes mistos. Verifica-se que quanto menor é o teor 

em cimento, menor é a massa volúmica e mais elevadas são a porosidade aberta e a capilaridade, 

o que mostra a diferença de finura existente entre o cimento e a cal aérea – a superfície específica 
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da cal ca (3,424 m2/cm3) é cerca de 2,4 vezes superior à do cimento (1,458 m2/cm3). Por outro 

lado, quanto menor é o teor em cimento, menores são as características mecânicas e menor é a 

resistência aos sais. Esta situação pode ficar a dever-se ao desenvolvimento de um elevado teor 

de aluminatos que formam etringite, numa fase em que a resistência mecânica (responsável pelo 

bom comportamento inicial das argamassas de cimento) é ainda insuficiente em argamassas com 

baixo teor em cimento. Relativamente à libertação de sais solúveis, verifica-se que enquanto a 

concentração em iões Ca++ não sofre alteração com a variação entre ligantes, a condutividade 

apresenta valor crescente com o aumento do teor em cimento. 

A argamassa bastarda de cal hidráulica e cal aérea analisada apresenta características físicas 

parecidas com a argamassa bastarda de cimento e cal aérea de teor intermédio em cimento, 

embora as suas características mecânicas sejam muito baixas (inferiores às da argamassa de cal 

aérea). Devido às baixas características mecânicas, a resistência aos cloretos é também reduzida 

(inferior à da argamassa de cal aérea). Esta situação de baixas resistências mecânicas, associada ao 

eventual desenvolvimento de etringite, provoca também fraca resistência aos sulfatos. A 

condutividade apresentada por esta argamassa foi baixa, sendo a concentração em Ca++ idêntica à 

apresentada por todas as argamassas contendo cal aérea e/ou hidráulica.  

A argamassa de cal aérea e escórias de alto forno analisada apresenta características físicas 

parecidas com a argamassa bastarda de cimento e cal aérea de mais elevado teor em cimento, 

embora as características mecânicas sejam bastante inferiores (embora intermédias entre as 

argamassas bastardas de cimento e cal aérea de diferentes teores em cimento). No entanto, a 

resistência aos cloretos e aos sulfatos é inferior à das argamassas bastardas e às de cal aérea 

hidratada. Relativamente à libertação de sais solúveis, a condutividade e concentração em Ca++ 

apresentam valores semelhantes à argamassa bastarda de cais hidráulica e aérea, sendo as 

resistências mecânicas semelhantes às desta argamassa. 

Grupo 4 - Argamassas de cal e substituição parcial do agregado por pó de telhas 

antigas 

As argamassas de cal e substituição parcial do agregado por pó de telhas antigas de barro 

vermelho62 apresentam, comparativamente à argamassa de cal aérea e areia, mais baixa massa 

volúmica e mais elevada porosidade aberta, de acordo com a percentagem de material cerâmico 

antigo moído utilizado em substituição da areia. Apresentam um comportamento muito 

diferenciado face à acção da água, talvez explicado pelas diferentes porosidade/porometria do 

barro vermelho comparativamente à areia.  

                                                 

62 De acordo com o apresentado relativamente aos traços utilizados (vd. Cap.6.4.1), considerando o pó de telhas como fazendo 
parte do ligante (e não do agregado) os traços efectivamente utilizados foram fortes em ligante. 
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A resistência mecânica aumenta proporcionalmente com o maior teor em material cerâmico, bem 

como a porosidade e a resistência aos cloretos, enquanto a resistência aos sulfatos diminui. A 

condutividade aumenta com a diminuição do teor em material cerâmico, mantendo-se a 

concentração em Ca++ nos valores que correntemente se obtêm com todas as argamassas com cal 

hidráulica ch e com cal aérea ca. Quanto à permeabilidade ao vapor, a argamassa com pó de 

telhas analisada apresenta permeabilidade ao vapor inferior a todas as restantes argamassas 

sujeitas a este ensaio. 

Grupo 5 – Argamassas com produtos pré-doseados  

As argamassas pré-doseadas analisadas63 apresentam elevada porosidade tendo-se considerado, 

durante a amassadura, manuseamento e aplicação das argamassas nos moldes, a quantidade de 

água preconizada para a sua execução como sendo excessiva64. Relativamente à capilaridade 

sobressaiu pela positiva o comportamento da argamassa intonacoA e pela negativa, as 

argamassas cocciopA (quanto à quantidade total de água absorvida), e medolago (no que 

respeita à velocidade de absorção inicial). Relativamente às resistências mecânicas e módulo de 

elasticidade, os valores apresentados pela argamassa cocciop foram cerca do triplo da argamassa 

cocciopA e o dobro das restantes. De um modo geral, o comportamento aos cloretos foi mais 

deficiente nas argamassas com pior comportamento face à capilaridade. As duas argamassas com 

melhor resistência aos cloretos apresentaram comportamento semelhante às argamassas de 

cimento e de cal cL. Quanto à resistência aos sulfatos, os comportamentos apresentados 

variaram entre o apresentado pela argamassa de cal cL, e de cal aérea, a bastarda de cal aérea e 

cimento de mais alto teor, e a bastarda de cal aérea e cal hidráulica. 

A argamassa intonacoA, que já tinha apresentado bom comportamento face à capilaridade, 

resistências mecânicas melhores que as das argamassas de cal ca e bastarda de cimento e cal aérea 

de menor teor em cimento e muito melhor comportamento aos cloretos, apresenta também o 

melhor comportamento aos sulfatos de entre as pré-doseadas.  

A argamassa cocciop, que apresentou também boa resistência aos cloretos, registou 

comportamento aos sulfatos pior que a argamassa de cal ca, comparável ao da argamassa 

bastarda de ci e ca, com maior teor em cimento, deficiente desempenho face à capilaridade e à 

permeabilidade ao vapor e indicia elevada libertação de sais solúveis.   

A argamassa cocciopA apresentou as melhores características de permeabilidade ao vapor, sendo 

simultaneamente a argamassa de maior porosidade, mais elevada absorção de água e mais baixas 

                                                 

63 Relativamente às quais não se conhecem os constituintes, particularmente ao nível de aditivos e adjuvantes utilizados. 
64 Possivelmente tendo em vista possibilitar aplicações por projecção. 
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resistências mecânicas. De entre as argamassas pré-doseadas analisadas, esta última apresentou a 

melhor relação entre a condutividade e a concentração em Ca++, indiciando as argamassas 

cocciop (já referida) e medolago, a mais elevada libertação de sais solúveis. 

6.7 Análise global 

Para se proceder a uma análise quanto ao que se pretende das argamassas para utilização em 

edifícios antigos e quais as características requeridas para a obtenção de aplicações satisfatórias, 

podem considerar-se algumas características fundamentais [226]: 

- absorção e evaporação de água, analisadas através da capilaridade e da permeabilidade 
ao vapor de água; 

- resistências mecânicas, incluindo a aderência (que não foi analisada); 

- resistência a sais solúveis, tendo sido avaliada através da variação de massa ocorrida 
por acção de  cloretos e de sulfatos; 

- libertação de sais solúveis, avaliada através da condutividade e concentração em Ca++. 

Estas características podem ser consideradas em termos das pretendidas para protecção das 

paredes nas quais a argamassa é aplicada, a fim de evitar processos que conduzam à degradação 

desses suportes ou tendo em vista prevenir a degradação das argamassas, incrementando a sua 

durabilidade. Esta abordagem passa a ser apresentada como se de duas vias alternativas se 

tratassem. 

A – Características pretendidas para protecção das paredes nas quais a argamassa é 

aplicada (evitando processos que conduzam à degradação da parede) 

Deste ponto de vista são fundamentais as características relativas a: 

- absorção e evaporação da água; 

- resistências mecânicas; 

- libertação de sais. 

O quadro 6.16 apresenta as características fundamentais das argamassas tendo em vista a 

protecção das paredes nas quais são aplicadas. 

Do ponto de vista das características para protecção primordial da parede, as características 

relativas à absorção de água são fundamentais, uma vez que a introdução de água numa parede 

antiga acarreta sempre graves patologias. A absorção de água por capilaridade apresenta dois 

tipos de comportamentos e muitas vezes não há correspondência entre a absorção de água inicial 

(aferida pelo coeficiente de capilaridade) e a quantidade total de água absorvida (quantificada pelo 

valor assintótico).  
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Quadro 6.16 - Características das argamassas diversificadas para protecção das paredes 

Grupo Argam. 
Coef.Capil. 
(kg/m2.s1/2) 

V.Assint. 
(kg/m2) 

Sd 
(m) 

E 
(MPa)

Rt 
(MPa)

Rc 
(MPa)

Condut. 
(µS/cm) 

Ca++ 

(mg/l)

ca:3 0.37 18.1 0.089 2300 0.33 0.65 30 9 
Cal 

cA:3 0.35 17.5  1490 0.12 0.50 26 12 
ch:4 0.34 21.6  1350 0.14 0.44 23 9 

cL:3fl 0.22 19.3  7260 1.45 4.45 30 12 
cL:3 0.21 18.2  9040 1.63 5.82 55 17 

ch 
cL 
ci 

ci:4 0.19 18.7  9770 1.67 6.49 60 14 
ch:ca 0.33 20.1  1530 0.13 0.39 21 10 
ci:ca1 0.25 20.9  7340 1.23 4.08 45 9 
ci:ca2 0.35 21.4  4180 0.55 1.58 39 10 
ci:ca3 0.38 22.2  2600 0.32 0.77 30 10 

Bastardas 

ca:esc 0.27 19.7  2490 0.41 2.55 21 9 
ca:pt1 0.28 23.0  2600 0.36 1.04 23 9 

Pó telha 
ca:pt0,5 0.29 20.5 0.098 2210 0.18 0.55 41 8 
cocciop 0.34 26.8 0.095 2730 0.71 1.20 91 20 

cocciopA 0.35 29.9 0.071 1020 0.20 0.43 41 22 
intonA 0.24 19.7 0.091 1790 0.36 0.89 58 16 

Pré 
doseadas 

medol 0.56 20.9 0.094 1450 0.33 0.59 90 21 
 

As argamassas de cal aérea apresentam valores elevados de coeficiente de capilaridade, embora 

baixos valores assintóticos. Deste ponto de vista, o melhor balanço será obtido pelas argamassas 

de cimento ou cal hidráulica cL. Mas entrando em conta com a permeabilidade ao vapor que, de 

algum modo, representa a facilidade de evaporação e secagem da parede, verifica-se (com base 

em estudos consultados na bibliografia [677]) que as argamassa de cal aérea apresentam, 

comparativamente às argamassas de cimento referidas, grande permeabilidade ao vapor, o que, 

juntamente com os baixos valores assintóticos das argamassas de cal, contribui para inverter o 

balanço. 

Do ponto de vista da compatibilidade com paredes antigas (que apresentam baixas resistências 

mecânicas e altas deformações), interessam argamassas de também baixas resistências mecânicas 

e, particularmente, reduzidos módulos de elasticidade. As resistências mecânicas e módulos de 

elasticidade de argamassas de cimento ou de cais hidráulicas cL, bem como de algumas bastardas 

ricas em cimento, são, assim, excessivos. 

Relativamente à libertação de sais solúveis, verifica-se que argamassas com altos teores em 

cimento ou de cal hidráulica cL apresentam elevada condutividade, que indicia elevada libertação 

de sais solúveis. 

É de referir que todas as argamassas pré-doseadas analisadas foram escolhidas no mercado 

nacional de entre as indicadas para aplicações em revestimento de paredes exteriores de edifícios 

antigos, não particularizando nenhuma acção em especial (como, por exemplo, a acção de sais). 
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Comparando as resistências mecânicas obtidas (aos 60 dias) com estas argamassas pré-doseadas 

com os requisitos mínimos estipulados por Veiga e Carvalho [676] a partir de caracterização aos 

90 dias, verifica-se que as argamassas analisadas se enquadram (ou mostram tendência para se 

enquadrar ao atingirem os 90 dias) directamente nos valores definidos, excepção feita ao módulo 

de elasticidade da argamassa cocciopA, talvez demasiado baixo. Quanto às restantes 

características sobressaem os resultados obtidos pela argamassa designada por intonacoA , com 

bom comportamento generalizado, havendo necessidade de se aferir melhor a libertação de sais 

solúveis. 

De entre as argamassas formuladas por mistura dos seus constituintes (não pré-doseadas) que 

melhor protegem as paredes, encontram-se as argamassa de cal aérea, bastardas fracas em 

cimento ou com cal hidráulica ou ainda com pó de telhas cerâmicas de barro vermelho antigas. 

B – Características necessárias para prevenir a degradação de argamassas 

(incrementando a sua durabilidade) 

Deste ponto de vista são fundamentais as características relativas a: 

- resistência à acção dos sais solúveis; 

- evaporação da água; 

- resistências mecânicas. 

O quadro 6.17 apresenta as características fundamentais das argamassas tendo em vista a 

prevenção da sua degradação. 

Se for considerada como fundamental a durabilidade da argamassa, esta deve ter resistências 

mecânicas que lhe permitam resistir às agressões. Para tal, as suas resistências mecânicas não 

podem ser muito baixas e têm de ser atingidas num curto espaço de tempo. Para resistir à acção 

dos cloretos (essencialmente mecânica), interessam altas resistências mecânicas iniciais e alta 

porosidade (e porometria); para resistir à acção dos sulfatos (química e mecânica) já a composição 

química da argamassa terá grande importância. Uma hipótese poderá ser a utilização de 

argamassas bastardas fracas em cimento, ou de cal e material cerâmico moído. Mas considerando 

que o objectivo final na utilização de argamassas de substituição deverá ser a conservação das 

paredes sobre as quais são aplicadas, a abordagem designada por A deve sobrepor-se à 

necessidade de preservação da argamassa, designada por B (dentro de limites mínimos 

relativamente às características de durabilidade das argamassas, sem o que a sua função de 

protecção ficaria inviável).  

Em situações em que se prevê a presença significativa de sulfatos, e na posse dos dados 

presentes, as melhores características parecem ser obtidas com a utilização de argamassas 
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doseadas em obra de cal aérea, reservando-se a utilização de argamassas de cal com pó de telhas 

de barro vermelho para situações em que a acção de cloretos seja importante. As argamassas 

exclusivamente de cal aérea como ligante serão objecto de estudo mais detalhado no capítulo 7. 

No entanto, este tipo de argamassas podem apresentar alguns problemas quando se tratam de 

aplicações em ambientes muito húmidos ou com deficiente contacto com o dióxido de carbono 

da atmosfera (em que as argamassas não têm contacto com o ar, ficando em condições difíceis de 

carbonatar). Nesse caso a opção teria de passar por uma argamassa hidráulica, com base em cal 

aérea. Uma hipótese para obtenção de características hidráulicas em argamassas de cal aérea passa 

pela introdução de componentes pozolânicos que reajam com a cal aérea (casos das argamassas 

de cal aérea e pó de telhas antigas analisadas neste capítulo). Estes tipos de argamassas serão 

objecto de estudo aprofundado no capítulo 8. 

Quadro 6.17 - Características das argamassas diversificadas para prevenir a sua degradação 

Var.massa cloretos (%) Variação massa sulfatos (%) 
Grupo Argam. 

E 
(MPa) 

Rt 
(MPa) 

Rc 
(MPa) Ret. 30 c. 50 c. c.2 c.3 c.4 c.5 

Sd 
(m)

ca:3 2300 0.33 0.65 4.0 -12.3 -38.4 -2.5 -48.2 -94.7 -100 0.089
Cal 

cA:3 1490 0.12 0.50 3.6 -4.7 -11.0 -9.3 -56.8 -90.7 -100  
ch:4 1350 0.14 0.44         

cL:3fl 7260 1.45 4.45 4.0 4.0 3.0 1.7 5.1 3.3 -7.2  
cL:3 9040 1.63 5.82 3.5 4.7 4.1 2.8 -11.6 -13.8 -23.5  

ch 
cL 
ci 

ci:4 9770 1.67 6.49 3.6 4.7 3.5 3.0 -0.5 -0.7 -23.0  
ch:ca 1530 0.13 0.39 4.3 -24.3 -44.2 -20.1 -71.1 -100   
ci:ca1 7340 1.23 4.08 4.0 2.0 -1.5 -5.3 -97.0 -100   
ci:ca2 4180 0.55 1.58 4.2 -2.2 -6.7 -55.9 -100    
ci:ca3 2600 0.32 0.77 4.3 -9.7 -16.3 -81.3 -100    

Bastardas 

ca:esc 2490 0.41 2.55 4.1 -22.0 -41.3 -92.1 -100    
ca:pt1 2600 0.36 1.04 5.6 3.0 2.9 -33.6 -98.6 -100   

Pó telha 
ca:pt0,5 2210 0.18 0.55 4.8 -0.2 -2.6 -13.5 -98.9 -100  0.098
cocciop 2730 0.71 1.20 7.7 4.7 4.4 -8.4 -93.7 -100  0.095

cocciopA 1020 0.20 0.43 9.7 -2.5 -7.9 2.2 -27.9 -85.1 -100 0.071
intonA 1790 0.36 0.89 4.9 4.1 1.7 2.0 -12.6 -20.0 -26.6 0.091

Pré 
doseadas 

medol 1450 0.33 0.59 4.9 -3.4 -18.3 -5.7 -60.7 -100  0.094
 
Se, por razões de ordem vária, se pretendesse aplicar uma argamassa pré-doseada, a opção 

poderia ser a argamassa intonacoA.  

No entanto, e de acordo com o referido na fundamentação teórica, o modo de aplicação, o 

sistema de reboco em que se integra a argamassa analisada e o tipo de areias utilizadas são 

fundamentais para se atingirem as características pretendidas e antes de se poderem estabelecer 

recomendações de aplicação há ainda que proceder a aplicações experimentais in situ, de modo a 

serem validados os resultados obtidos e aferido o sistema de reboco mais eficiente, com base nas 

argamassas referidas.  
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7 Argamassas tradicionais de cal aérea 

7.1 Introdução 

Com base nos resultados obtidos no capítulo experimental anterior e na análise bibliográfica 

efectuada, considerou-se necessário proceder a uma melhor, mais profunda e mais ampla 

(embora não exaustiva) caracterização de argamassas de cal aérea e areia.  

Para além da utilização directa de cal aérea hidratada em pó, procedeu-se à análise de argamassas 

produzidas a partir de cais em pasta, provenientes de diferentes matérias-primas de base (cais em 

pasta a partir de cal aérea hidratada, de cal viva em pedra e de cal viva micronizada). Não se 

procedeu à realização de argamassas de cal aérea extinta por mistura com areia molhada por se 

considerar não dispor dos conhecimentos práticos necessários para garantir uma conveniente 

execução e por falta de disponibilidade de espaço e de matéria-prima adequada. Optou-se pela 

execução de argamassas com traços volumétricos 1:2 e 1:3 por se considerar que estes cobriam a 

generalidade das argamassas antigas realizadas e reproduziam argamassas de substituição que se 

pretendiam estudar. Procedeu-se à realização de uma bateria de ensaios tão completa quanto 

possível, em função do tipo de materiais em análise e do equipamento e disponibilidades 

laboratoriais existentes.   

Devido a ter-se constatado uma excelente plasticidade, trabalhabilidade e manuseabilidade das 

argamassas frescas realizadas a partir de cais em pasta com idade de extinção apreciável, 

pretendeu-se aferir as características obtidas com este tipo de argamassas quando realizadas com 

baixo valor de consistência por espalhamento. Por outro lado, as dificuldades na obtenção das 

consistências desejadas com as cais em pasta, deram origem a que fosse necessário proceder a 

diversas amassaduras antes de se atingirem os valores pretendidos. Este facto foi aproveitado 

para se ensaiarem argamassas de diferentes consistências com a mesma cal em pasta. Apresenta- 

-se assim o estudo comparativo de argamassas com cal em pasta procedente de cal viva em pedra 

(cvp) como único ligante, realizadas com diferentes espalhamentos (44%, 65%, 74% e 85%). 

Por se ter detectado comportamento diferenciado em argamassas idênticas com cais em pasta, em 

que apenas diferia a idade de extinção da cal, apresenta-se um estudo comparativo entre 

argamassas com cal em pasta com diferentes períodos de extinção (cal em pasta de cal viva em 

pedra extinta a 8 e a 16 meses; cal em pasta de cal viva micronizada extinta a 2 e a 10 meses). 
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7.2 Matérias-primas e preparação do material utilizado 

7.2.1 Matérias-primas utilizadas 

Tal como já se tinha optado no capítulo experimental anterior, como agregado utilizou-se sempre 

a mesma areia de rio (ar) para não entrar em conta com a variação devida a esse parâmetro. 

As cais aéreas utilizadas foram: 

- cal aérea hidratada ensacada em pó, de marca comercial existente no mercado 
(Lusical), produzida em fábrica da região de Alcanede; 

- cal viva em pedra da região de Alcanede; 

- cal viva micronizada ensacada em pó, de marca comercial existente no mercado 
(Manuel Piedade Baptista & Irmão), produzida em fábrica da região de Alcanede. 

Todas as cais utilizadas foram adquiridas em estâncias de materiais de construção. 

7.2.2 Preparação da matéria-prima 

A areia de rio apenas foi sujeita a uma peneiração de modo a eliminar pequenas pedras que 

pudessem colocar em risco a segurança da misturadora mecânica onde a amassadura iria decorrer. 

A cal aérea hidratada (ca) foi utilizada directamente do saco, tal qual como é comercializada, 

adicionando-se a seco aos restantes constituintes secos da argamassa (neste caso, a areia de rio)65. 

A mesma cal aérea hidratada foi previamente misturada com água, resultando numa cal em pasta 

(cap), utilizada directamente ao fim de 12 meses. 

A cal viva em pedra foi previamente extinta por imersão em água, resultando em outra cal em 

pasta (cvp), utilizada directamente ao fim de 8 meses e de 16 meses. 

A cal viva micronizada foi previamente extinta por imersão em água, resultando uma cal em pasta 

(cvm) que foi utilizada directamente ao fim de 2 meses e de 10 meses66. 

7.3 Caracterização da matéria-prima 

A descrição de todos os procedimentos seguidos está apresentada em 5.2. 

                                                 

65 Cada saco, depois de aberto, era dividido em sacos plásticos mais pequenos, bem vedados, e mantidos em ambiente seco. 
66 Com todas as diferentes pastas de cal realizaram-se argamassas a idade de extinção relativamente longa. 
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7.3.1 Baridade 

Apresentam-se no quadro 7.1 os valores obtidos no ensaio de determinação da baridade. 

Quadro 7.1 - Baridade da areia e das cais utilizadas nas argamassas de cal aérea 

Material Baridade (g/cm3) 

Areia de rio (ar) 1,59 
Cal aérea hidratada (ca) 0,57 

Cal em pasta de cal hidratada (cap) 1,33 
Cal em pasta de cal viva em pedra (cvp) 1,26 

Cal em pasta de cal viva micronizada (cvm) 1,37 
 

Tal como referido no capítulo anterior, os valores obtidos podem ser considerados elevados 

relativamente a outros valores encontrados na bibliografia para os mesmos materiais ou produtos. 

Este facto deve-se ao modo como foi realizada a compactação do material nos ensaios de 

determinação de baridade, descrito em 5.2.1, referente às metodologias de ensaio. 

7.3.2 Análise granulométrica, volume de vazios e massa volúmica da areia de rio 

Uma vez que se utilizou sempre o mesmo lote de areia de rio, os resultados destes ensaios foram 

já apresentados no capítulo experimental anterior (vd. 6.3.2). 

7.4 Preparação das argamassas 

7.4.1 Traços utilizados e designação das argamassas 

Na preparação das argamassas com cal aérea como único ligante utilizaram-se os traços 

volumétricos de 1:2 e 1:3 de cal aérea e areia. Apresentam-se no quadro 7.2 as argamassas 

elaboradas.  

Na primeira linha, junto à designação das matérias-primas, os números indicam as idades de 

extinção das cais em pasta, em meses, sempre que existe mais do que uma idade de extinção 

diferente para o mesmo tipo de cal em pasta. Na primeira coluna apresenta-se a designação das 

diferentes argamassas, referenciadas (com traço volumétrico de uma parte de ligante) pelo tipo de 

cal aérea utilizada, respectiva idade da pasta (quando existem pastas do mesmo tipo de cal mas 

com idades de extinção diferentes), o traço em areia de rio e a percentagem de espalhamento, 

quando este é distinto do assumido como mais corrente67.  

                                                 

67 Vejamos, como exemplos, a designação cvp16:2-45%, que se refere a uma argamassa com traço volumétrico 1:2, constituído 
por uma medida de cal em pasta de cal viva em pedra, extinta há 16 meses e duas medidas de areia de rio, com consistência por 
espalhamento de 45%. 
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Sempre que uma determinação seja obtida a idade diferente da corrente para os ensaios genéricos 

(60 dias, na maior parte), a idade dos provetes à data da determinação será indicada, passando a 

fazer parte da designação da argamassa. Assim, sempre que a idade de ensaio não seja indicada, a 

determinação foi obtida aos 60 dias de idade, pois foi esta a idade de ensaio estipulada como 

corrente. Os valores relativos a determinações efectuadas a idades distintas das argamassas devem 

ser considerados como complementares. 

Quadro 7.2 - Composições de argamassas de cal aérea 

Argamassa ca cap cvp8 cvp16 cvm2 cvm10 ar 

ca:2 1        2 
ca:3 1        3 

cap:2   1       2 
cap:3   1       3 

cvp8:2    1     2 
cvp8:3    1     3 
cvp16:2      1    2 
cvp16:3      1    3 

cvp16:2-45%      1    2 
cvp16:3-45%      1    3 
cvp16:2-74%      1    2 
cvp16:2-85%      1    2 

cvm2:2       1  2 
cvm2:3       1  3 
cvm10:2      1 2 

 

7.4.2 Amassadura, aplicação, compactação e cura 

Na amassadura, aplicação e compactação das argamassa seguiu-se o procedimento descrito em 

5.3 e todos os provetes de argamassas contendo cal aérea como único ligante foram sujeitos a 

cura em ambiente interior controlado, com temperatura de 23 ± 3ºC e 50 ± 5% de humidade 

relativa. 

7.5 Caracterização das argamassas realizadas 

A descrição de todos os procedimentos de ensaio utilizados está apresentada em 5.4 e 5.5. 

7.5.1 Consistência por espalhamento 

Procurou obter-se uma consistência por espalhamento comparável entre as diversas argamassas, 

excepto no caso particular das argamassas realizadas com cal em pasta resultante da extinção de 

cal viva em pedra, em que também foram analisadas argamassas com espalhamentos diversos. 

Apresentam-se no quadro 7.3 os valores da consistência por espalhamento das argamassas 

analisadas. 
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Quadro 7.3 - Consistência por espalhamento das argamassas de cal aérea. 

Argamassa Traço Espalhamento (%)

ca:2 1:2 68 
ca:3 1:3 74 

cap:2 1:2 68 
cap:3 1:3 73 

cvp8:2 1:2 66 
cvp8:3 1:3 66 
cvp16:2 1:2 65 
cvp16:3 1:3 68 

cvp16:2-45% 1:2 45 
cvp16:3-45% 1:3 45 
cvp16:2-74% 1:2 74 
cvp16:2-85% 1:3 85 

cvm2:2 1:2 69 
cvm2:3 1:3 68 
cvm10:2 1:2 72 

 
Durante a elaboração das argamassas, o facto do traço 1:3 se tratar de um traço com menos 

ligante que o correspondente 1:2, induziu em erro relativamente à quantidade de água que se 

devia adicionar. Os afastamentos mais sensíveis em termos de espalhamentos não foram 

considerados gravosos nem excessivos, razão pela qual as argamassas referidas não foram 

rejeitadas. Considera-se que muito possivelmente o traço 1:3 corresponderá ao melhor 

compromisso entre a granulometria de um agregado e o preenchimento dos seus vazios pelo 

ligante e que esta situação deverá conduzir a uma quantidade de água mínima necessária para a 

obtenção de uma boa trabalhabilidade da argamassa.  

7.5.2 Retracção linear 

Apresentam-se no quadro 7.4 e na fig. 7.1 os resultados da retracção linear ocorrida desde as 24 

horas até aos 90 dias de idade dos provetes de argamassas elaboradas com diferentes tipos de cal 

aérea. 

Quadro 7.4 - Retracção linear de argamassas de cal aérea 

A - Valores reportados a leituras realizadas a idades distintas: ca:2 - leitura inicial ao 1º dia de idade; 
cvp16:2-45% - leitura inicial ao 2ºdia; cvm10:2 - leitura inicial ao 5ºdia 

Ret.linear (mm/m) 2 d 5 d 7 d 14 d 21 d 28 d 60 d 90 d 
ca:2 -1,97 -3,29 -3,39 -3,53 -3,55 -3,58 -3,58 -3,36 

cvp16:2-45%  -1,49 -3,02 -3,63 -3,63 -3,64 -3,65 -3,51 
cvm10:2   -1,75 -3,08 -3,10 -3,12 -3,13 -2,96 

 
B - Valores da retracção de todas as argamassas reportados à leitura realizada ao 5ºdia 

Ret.linear (mm/m) 7 d 14 d 21 d 28 d 60 d 90 d 
ca:2 -0,10 -0,24 -0,26 -0,29 -0,29 -0,07 

cvp16:2-45% -1,53 -2,15 -2,15 -2,15 -2,16 -2,02 
cvm10:2 -1,75 -3,08 -3,10 -3,12 -3,13 -2,96 



216 

A

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Idade (dia)

R
et

ra
cç

ão
 li

ne
ar

 (m
m

/m
) 

B
-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Idade (dia)

R
et

ra
cç

ão
 li

ne
ar

 (m
m

/m
) 

ca:2 cvp16:2-45% cvm10:2
 

Fig. 7.1 - Retracção linear de argamassas de cal aérea 
A – Valores reportados a leituras realizadas a idades distintas: ca:2 - leitura inicial ao 1º dia de idade; 

cvp16:2-45% - leitura inicial ao 2ºdia; cvm10:2 - leitura inicial ao 5ºdia; B - Valores reportados às leituras 
realizadas aos 5 dias de idade 

Verifica-se que a expressão dos resultados pode conduzir a interpretações muito distintas. A 

apreciação que se baseie exclusivamente na fig. 7.1 B podia conduzir à conclusão que existe um 

comportamento muito diferenciado entre as argamassas em termos de retracção linear, 

ocorrendo na argamassa de cal aérea hidratada - ca:2 - uma retracção reduzida (e o mesmo com a 

argamassa cvp16:2-45% relativamente à argamassa cvm10:2). Na realidade o que se pode aferir 

desta figura são as retracções lineares que ocorrem a partir do 5º dia. Assim, verifica-se que após 

esta data, a retracção linear da argamassa ca:2 está praticamente estabilizada, enquanto nas 

restantes argamassas ainda ocorre com algum significado. Este facto pode significar que a 

retracção linear na argamassa ca:2 ocorre mais rapidamente que nas outras argamassas e não se 

pode garantir que, na sua globalidade, a retracção seja efectivamente inferior às restantes 

argamassas. A fig. 7.1 A mostra a retracção linear que ocorre a partir de uma data diferente para 

cada argamassa mas não serve como termo de comparação entre as argamassas pois os períodos 

de medição nos primeiros dias são distintos. Muito possivelmente o facto de ao fim de 24 horas 

não se poder aplicar o alongâmetro na argamassa cvp16:2-45% e ao fim de 48 horas tal ainda não 
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se poder efectuar sobre a argamassa cvm10:2 poderá significar maior capacidade de retenção de 

água por parte destas argamassas. 

7.5.3 Aderência 

Apresentam-se no quadro 7.5 os valores obtidos no ensaio de aderência por arrancamento, 

realizado aos 60 dias de idade dos provetes de argamassa. A rotura de todos os provetes ocorreu 

por aderência, na interface entre a argamassa e o suporte.  

Quadro 7.5 - Tensão de aderência por arrancamento de argamassas de cal aérea 

Argamassa Prov (nº) Aderência (MPa) DP (MPa) 

ca:2 2 0,06 0,01 
cvp16:2 5 0,07 0,03 

cvp16:2-45% 4 0,07 0,02 
cvp16:2-74% 5 0,05 0,01 

cvm10:2 5 0,09 0,02 
 
Tal como tinha já sido referido no capítulo 5, onde se descreveram as metodologias de ensaio, 

para determinação da aderência utilizaram-se como suporte (sobre o qual estavam aplicadas as 

argamassas) tijolo furado corrente, muito liso e pouco permeável às argamassas de cal, cuja leitada 

necessita de penetrar nos interstícios dos suportes (o que não se verificou nestes casos). Essa é, 

de certo, uma das razões para os valores obtidos no ensaio terem sido tão baixos 

(correspondendo-lhes desvios padrão percentualmente elevados), comparativamente com as 

resistências mecânicas das respectivas argamassas e de resultados consultados na bibliografia para 

argamassas correntes. 

7.5.4 Módulo de elasticidade dinâmico 

Registaram-se no quadro 7.6 a idade a que as argamassas foram ensaiadas, o número total de 

leituras executadas sobre determinado número de provetes da argamassa em questão, os 

resultados obtidos no ensaio de determinação do módulo de elasticidade dinâmico e respectivo 

desvio padrão. A fig. 7.2 apresenta o módulo de elasticidade dinâmico das argamassas de cal 

aérea. 

De um modo geral sobressaem as argamassas com pastas de cal procedentes de cal viva em pedra 

(cvp), com os mais baixos valores do módulo de elasticidade dinâmico, a que se seguem as 

argamassas com cal hidratada (ca) ensaiadas a idades jovens, as argamassas com cais aéreas 

hidratadas ensaiadas a idades mais avançadas, as com pasta de cal hidratada (cap) e as com pasta 

de cal procedente de cal viva micronizada (cvm).  
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Quadro 7.6 - Módulo de elasticidade dinâmico de argamassas de cal aérea 

Idade Leit-prov E DP 
Argamassa 

dia nºl-nºp MPa 
45 8-3 2060 71 
60 3-3 2070 77 
90 6-3 2120 53 
120 4-3 2450 15 

ca:2 

270 8-2 2620 173 
ca:3 60 3-3 2300 66 

cap:2 60 5-3 2590 37 
cap:3 60 3-3 2750 117 

cvp8:2 60 5-3 1470 51 
cvp8:3 60 4-3 1600 18 

60 2-2 1150 10 cvp16:2 90 6-3 1600 39 
cvp16:3 60 2-2 1580 14 

60 3-3 1240 66 cvp16:2-45% 90 6-3 1700 23 
cvp16:3-45% 60 3-3 1640 53 
cvp16:2-74% 90 6-3 1480 37 
cvp16:2-85% 90 10-5 1560 57 

cvm2:2 60 4-3 2460 27 
cvm2:3 60 3-3 2420 41 

60 3-3 2450 56 cvm10:2 90 6-3 3160 93 
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Fig. 7.2 - Módulo de elasticidade dinâmico de argamassas de cal aérea 

Comparando entre si as argamassas de cal aérea hidratada verifica-se que o módulo de 

elasticidade correspondente vai aumentando com a idade dos provetes de argamassa, desde o 

ensaio aos 45 dias até, pelo menos, aos 270 dias, de acordo com a previsível progressão da 

carbonatação. Comparando argamassas com a mesma cal aérea hidratada mas com traços de 1:2 e 
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de 1:3, verifica-se que, contrariamente ao teor em ligante, a argamassa ca:3 apresenta módulo de 

elasticidade superior (2300 MPa para 2070 MPa). Esta situação, de acordo com os traços mais 

utilizados, pode eventualmente ficar a dever-se à existência de um mais adequado preenchimento 

dos vazios da areia por parte do ligante, de que resulta uma maior ductilidade. Verifica-se a 

ocorrência de uma situação idêntica de aumento do traço 1:2 para o traço 1:3 por comparação 

dos traços equivalentes de argamassas realizadas com a mesma matéria-prima de base (cal aérea 

hidratada) mas após 12 meses de maturação em pasta (com valores de 2590 MPa para 2750 MPa).  

Admite-se que esta situação possa ocorrer e seja identificada em análises efectuadas a argamassas 

em laboratório. Em aplicações in situ, por acção prolongada da água, pode ocorrer uma lavagem 

do ligante, que é transportado por essa mesma água na forma de bicarbonato de cálcio que, por 

sua vez, pode precipitar em zonas onde ocorreu fendilhação da argamassa. Esta razão pode 

explicar o facto de, em análises levadas a cabo sobre amostras de argamassas de cal aérea antigas, 

se identificarem geralmente traços fracos em cal, traços estes que podem não corresponder 

àqueles com que foram inicialmente formuladas essas argamassas. Talvez devido a esse facto se 

considere que os mestres antigos geralmente optavam por traços sensivelmente mais fortes em 

ligante do que os que, à partida, correponderiam à melhor proporção entre a cal aérea e a areia 

(opção por traço 1:2 em vez de 1:3, uma vez que parte do ligante terá tendência a ser “lavado” 

por acção da água)68. 

Comparando as argamassas realizadas com cal aérea hidratada (directamente em pó ou em pasta), 

verifica-se um acréscimo do módulo de elasticidade em ambos os traços das argamassas com cal 

em pasta comparativamente àquelas com cal em pó (2590 para 2070 MPa no traço 1:2 e de 2750 

para 2300 MPa no traço 1:3). 

Por comparação das argamassas com traço 1:2 com todas as diferentes cais utilizadas verifica-se 

que, por ordem crescente do módulo de elasticidade dinâmico, surgem mais destacadas as 

argamassas cvp16:2, cvp16:2-45%, cvp8:2, ca:2, cvm2:2 e cap:2 (com valores de 1150 a 2590 

MPa). Fazendo o mesmo para as argamassas com traço 1:3, destacam-se por ordem crescente de 

módulo de elasticidade as argamassas cvp16:3, cvp8:3, cvp16:3-45%, ca:3, cvm2:3 e cap:3 (com 

valores de 1580 a 2750 MPa). Sobressaem os baixos valores do módulo de elasticidade 

apresentados pelas argamassas com cal designada por cvp. 

Comparando as argamassas com cais em pasta resultantes de cal viva em pedra, verifica-se que o 

módulo de elasticidade dinâmico aumenta do traço 1:2 para o traço 1:3 (tal como nas argamassas 

                                                 

68 Muitas vezes o alto teor em ligante era também devido à extinção da cal viva por mistura directa com areia molhada, com 
inerente aumento do volume da cal (vd. 4.2). 
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com cal aérea hidratada em pó industrial), tanto para argamassas de consistência corrente, como 

para consistências inferiores (no caso 45%)  e com a idade da argamassa (1470 para 1600, 1150 

para 1580 e de 1150 para 1600 MPa, respectivamente). 

Analisando as argamassas realizadas com cal em pasta resultante da extinção de cal viva 

micronizada, verifica-se que, com dois meses de extinção da cal, o valor do módulo de 

elasticidade não é muito sensível ao traço volumétrico mas que a utilização de cal em pasta de 

extinção mais prolongada indicia uma acentuada evolução com a idade (dos 60 para os 90 dias o 

valor passa de 2450 para 3160 MPa). 

7.5.5 Resistência à tracção por flexão e à compressão 

Apresentam-se no quadro 7.7 e na fig. 7.3 a idade a que foram ensaiados os provetes de 

argamassa, o número de provetes submetidos a ensaio, os valores obtidos nos ensaios de tracção 

por flexão e de compressão realizados sobre os provetes de argamassas de cal e respectivos 

desvios padrão. 

Quadro 7.7 - Resistências à tracção e à compressão de argamassas de cal aérea 

Idade Prov Rt DP Prov Rc DP
Argamassa 

dia nº MPa nº MPa 
45 2 0,24 0,00 2 0,51 0,02
60 12 0,29 0,04 12 0,70 0,04
90 3 0,32 0,01 2 0,75 0,03
120 2 0,37 0,01 2 0,76 0,00

ca:2 

270 2 0,41 0,00 4 0,78 0,03
ca:3 60 9 0,33 0,04 12 0,65 0,03
cap:2 60 6 0,39 0,04 6 0,84 0,03
cap:3 60 5 0,29 0,02 6 0,64 0,11

cvp8:2 60 6 0,20 0,03 6 0,38 0,02
cvp8:3 60 5 0,20 0,01 6 0,36 0,02

60 5 0,15 0,01 6 0,24 0,02cvp16:2 90 3 0,23 0,03 2 0,35 0,02
cvp16:3 60 5 0,18 0,01 6 0,28 0,02

60 5 0,17 0,04 5 0,34 0,02cvp16:2-45% 90 3 0,25 0,04 2 0,47 0,04
cvp16:3-45% 60 6 0,17 0,01 6 0,29 0,02
cvp16:2-74% 90 3 0,22 0,02 2 0,34 0,00

90 5 0,22 0,03 4 0,33 0,07cvp16:2-85% 300 - - - 2 0,35 0,07
cvm2:2 60 5 0,38 0,03 6 0,70 0,05
cvm2:3 60 6 0,36 0,02 6 0,57 0,02

60 6 0,39 0,02 6 0,70 0,02cvm10:2 90 3 0,63 0,02 2 1,09 0,11
 

Tal como se tinha verificado em termos da análise relativa ao módulo de elasticidade dinâmico, 

quanto às resistências mecânicas à tracção por flexão e à compressão surgem as argamassas com 

cal cvp apresentando os resultados mais baixos, às quais se seguem com valores crescentes as 
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argamassas com cal aérea hidratada (ca), aumentando com a idade de ensaio, e as argamassas com 

cal cvm. 
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Fig. 7.3 - Resistências à tracção e à compressão de argamassas de cal aérea 

Tanto as resistências à tracção como à compressão aumentam com a idade das argamassas de cal 

aérea hidratada industrial, respectivamente de 0,24 a 0,41 MPa e de 0,51 a 0,78 MPa.  

De um modo geral, as argamassas com traço 1:2 apresentam resistências à tracção e à compressão 

superiores às apresentadas por argamassas idênticas mas com traço 1:3, de acordo com o maior 

teor em ligante e eventual maior compacidade das argamassas.  

As argamassas com traço 1:2 ensaiadas aos 60 dias que apresentam valores de resistência à 

tracção mais baixos são, por ordem crescente, as argamassas cvp16:2, cvp16:2-45%, cvp8:2, ca:2, 

cvm2:2 e cap:2 (com valores de 0.14 a 0.39 MPa). Relativamente ao traço 1:3, surgem por ordem 

crescente as argamassas cvp16:3-45%, cvp16:3, cvp8:3, cap:3, ca:3 e cvm2:3, com valores de 

0.17 a 0.36 MPa. As argamassas com traço 1:2 ensaiadas aos 60 dias que apresentam valores de 

resistência à compressão mais baixos são, por ordem crescente, as argamassas cvp16:2, cvp16:2- 

-45%, cvp8:2, cvm2:2 e ca:2, e cap:2, com valores de 0.24 a 0.84 MPa. Relativamente ao traço 

1:3, mantém-se praticamente a mesma ordem (com valores entre 0.28 e 0.65 MPa). Sobressaem, 

tal como anteriormente no que respeitava ao módulo de elasticidade dinâmico, as baixas 

resistências mecânicas das argamassas com cal cvp.  
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Comparando as argamassas com cal em pasta por extinção de cal viva em pedra verifica-se que as 

resistências aumentam com a idade da argamassa mas foram pouco sensíveis à variação do teor 

de água da amassadura. Não se notaram melhores características entre as argamassas com 

diferentes idades de extinção das pastas (de 8 para 16 meses). Nas argamassas com cal em pasta 

com 10 meses de extinção de cal viva micronizada observou-se um significativo aumento das 

resistências com a idade de extinção das argamassas.  

7.5.6 Massa volúmica aparente e porosidade aberta 

Apresentam-se no quadro 7.8 e na fig. 7.4 os valores resultantes dos ensaios de massa volúmica 

aparente e de porosidade aberta. 

Quadro 7.8 - Massa volúmica aparente e porosidade aberta de argamassas de cal aérea 

Espalh. Idade Prov MVap DP Pab DP 
Argamassa 

% dia nº kg/m3 % 
67 45 4 1710 18 32 2 
68 60 15 1720 7 34 7 ca:2 
67 90 4 1690 9 35 1 

ca:3 74 60 11 1720 11 34 1 
cap:2 68 60 6 1690 8 35 0 
cap:3 73 60 6 1680 21 35 1 

cvp8:2 66 60 6 1610 12 37 1 
cvp8:3 66 60 5 1620 14 37 1 

65 60 6 1550 8 40 1 cvp16:2 65 90 4 1560 9 40 1 
cvp16:3 68 60 5 1590 16 39 1 

45 60 6 1590 10 39 1 cvp16:2-45% 
45 90 4 1600 7 37 0 

cvp16:3-45% 45 60 6 1640 12 37 1 
cvp16:2-74% 74 90 4 1520 7 41 0 
cvp16:2-85% 85 90 6 1530 9 41 1 

cvm2:2 69 60 5 1660 12 36 1 
cvm2:3 68 60 5 1680 10 35 0 

72 60 6 1670 7 35 0 cvm10:2 
72 90 4 1640 18 37 1 

 

Pelos ensaios efectuados verifica-se que a porosidade vai aumentando ligeiramente com a idade 

dos 45 aos 90 dias de argamassas com traço 1:2 de cal aérea hidratada em pó e que, entre 

argamassas de espalhamento comparável, tem tendência para diminuir ligeiramente do traço 1:2 

para o traço 1:3, que resulta, assim, ligeiramente mais compacto e menos poroso. Entre 

argamassas idênticas com cal cvp16 mas aplicadas com diferentes espalhamentos, constata-se, 

como se esperava, um ligeiro aumento da porosidade com o espalhamento. Sensivelmente as 

mesmas tendências, mas em sentido inverso, obtêm-se da análise da massa volúmica aparente. De 

um modo geral, as maiores porosidades são obtidas com as argamassas com cal cvp. 
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Fig. 7.4 - Massa volúmica aparente e porosidade aberta de argamassas de cal aérea 

Detectou-se uma certa fragilidade dos provetes de argamassa na manipulação ao longo do ensaio 

que poderá dever-se à formação de bicarbonatos de cálcio solúvel, se o contacto com a água tiver 

sido suficiente, e conduzir à lavagem do ligante. 

7.5.7 Absorção de água por capilaridade 

Apresentam-se no quadro 7.9 os valores dos coeficientes de capilaridade e dos valores 

assintóticos resultantes do ensaio de capilaridade, respectivos desvios padrão, número de 

provetes ensaiados e idade das argamassas à data de ensaio. A fig. 7.5 permite visualizar a 

absorção capilar das argamassas de cal aérea analisadas. 

Quadro 7.9 - Coeficientes de capilaridade e valores assintóticos de argamassas de cal aérea 

Idade Prov C.C. DP V.A. DP 
Argamassa 

dia nº kg/m2.s1/2 kg/m2 
60 12 0,43 0,08 20,7 0,8 
120 2 0,35 0,02 20,6 0,1 ca:2 
180 6 0,39 0,05 18,8 0,6 

ca:3 60 6 0,37 0,02 18,1 1,0 
cap:2 60 6 0,24 0,01 16,8 0,3 
cap:3 60 6 0,30 0,04 15,7 2,5 

cvp8:2 60 6 1,05 0,21 21,0 0,5 
cvp8:3 60 6 0,73 0,10 20,7 2,5 

60 6 1,27 0,01 22,3 0,2 cvp16:2 180 2 1,10 0,09 21,0 0,5 
cvp16:3 60 6 1,11 0,13 20,7 0,3 

60 5 1,17 0,04 21,2 0,9 cvp16:2-45% 180 2 1.08 0,05 20.5 0,3 
cvp16:3-45% 60 6 0,95 0,16 19,7 0,7 
cvp16:2-74% 180 2 1,04 0,18 22,2 0,3 
cvp16:2-85% 180 2 0,81 0,09 21,2 0,5 

cvm2:2 60 6 0,50 0,01 18,2 3,1 
cvm2:3 60 6 0,53 0,01 17,2 0,5 
cvm10:2 180 2 0,26 0,02 16,9 0,7 
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Fig. 7.5 - Capilaridade de argamassas de cal aérea 

A – todo o ensaio; B – primeiros 60 minutos 
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De um modo geral sobressaem como menos capilares, tanto em termos de velocidade de 

absorção inicial como no que respeita à quantidade total de água absorvida, as argamassas cap:2, 

cap:3 e cvm10:2-180d. Entre as argamassas de cal aérea hidratada sujeitas a ensaio de 

capilaridade a diferentes idades, verifica-se geralmente uma melhoria das características das 

argamassas com a idade (dos 60 para os 180 dias), tanto a nível da velocidade com que se dá a 

absorção inicial, como relativamente à quantidade total de água absorvida por capilaridade. O 

mesmo se passa com as argamassas de idades diferentes executadas com cal cvp16. Entre 

argamassas com o mesmo tipo de cal mas de traços diferentes, verifica-se uma tendência para a 

melhoria das características de capilaridade do traço 1:3 relativamente ao traço 1:2, mais sensível 

quanto à quantidade total de água absorvida. Nas argamassas com cal cvm, nota-se uma grande 

melhoria das características obtidas com o prolongamento da idade de ensaio e/ou extinção da 

pasta de cal. Com a redução do espalhamento de argamassas com cal cvp16 de 65-68% para 45%, 

ocorre uma melhoria das características de capilaridade, em ambos os traços analisados. As 

argamassas com comportamento mais deficiente em termos de capilaridade são as constituídas 

por cal cvp, em ambas as situações em análise (velocidade de absorção inicial e quantidade total 

de água absorvida por capilaridade). 

7.5.8 Resistência aos cloretos 

Os ensaios de resistência ao cloreto de sódio decorreram aos cerca de 75 dias de idade das 

argamassas (após secagem até massa constante de parte dos provetes que tinham sido submetidos 

a ensaio de capilaridade aos 60 dias de idade) e aos cerca de 180 dias de idade. Como a cura dos 

primeiros provetes referidos só decorreu nas condições definidas até aos 60 dias de idade das 

argamassas, designa-se o ensaio como efectuado aos 60 dias. Os provetes ensaiados aos 180 dias, 

que tinham sido submetidos a ensaio de retracção linear até aos 90 dias, nas respectivas condições 

de cura, permaneceram outros 90 dias na sala de condicionamento seco, antes de terem sido 

submetidos a ensaios de capilaridade e de cloretos. Os provetes sujeitos a cura seca estiveram 180 

dias submetidos à cura respectiva. 

Os provetes de argamassas de cal aérea sujeitos a ensaio de cloretos foram previamente sujeitos à 

acção da água (através do ensaio de capilaridade), acção esta que tem de ser considerada por 

poder eventualmente conduzir à formação de bicarbonatos de cálcio, que se dissolvem na água, 

sendo por ela transportados e alterando a percentagem de ligante na argamassa e sua consequente 

microestrutura interna69. 

 

                                                 

69  Excepção para as argamassas ca:2 aos 120 dias de idade e cvp16:2-85% aos 300 dias de idade.  
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Apresentam-se no quadro 7.10 os resultados do ensaio de resistência aos cloretos, com indicação 

da idade das argamassas à data de ensaio, número de provetes ensaiados de cada argamassa, 

percentagem de cloretos retidos através da imersão na solução saturada em cloretos e as variações 

de massa ocorridas por acção do ensaio de cloretos e respectivos desvios padrão, aos 30 e aos 50 

ciclos de humedecimento/secagem. Na fig. 7.6 regista-se a variação da massa por  acção dos 

cloretos ao longo dos ciclos de ensaio. 

Quadro 7.10 - Resistência aos cloretos de argamassas de cal aérea 

Idade Prov Clor.Ret V.m.30c. DP 30c. V.m.50c. DP 50c. 
Argamassa 

dia nº % % % 
60 9 4,4 -13,9 6,0 -33,4 5,9 
120 2 4,4* -12,2* 0,3 -30,6* 2,8 
180 2 4,4 -20,4 2,5 -43,2 4,2 ca:2 

270 2 4,5 -17,8  1,1  -46,4  2,4  
ca:3 60 6 4,0 -12,3 8,2 -38,4 14,6 

cap:2 60 3 4,1 -22,9 5,2 -59,8 13,4 
cap:3 60 3 3,8 -20,1 1,4 -56,3 14,8 

cvp8:2 60 3 4,3 -12,5 3,2 -33,4 4,2 
cvp8:3 60 3 4,1 -7,8 3,5 -36,3 8,3 

60 3 5,2 0,9 1,1 -10,3 7,0 cvp16:2 180 2 5,1 -31,3 3,1 -58,4 2,9 
cvp16:3 60 3 4,5 -2,7 2,1 -10,9 6,3 

60 3 5,0 -1,0 4,5 -9,2 6,7 cvp16:2-45% 180 2 4,8 -46,1 0,4 -73,4 0,6 
cvp16:3-45% 60 3 4,4 -1,6 2,9 -10,1 10,2 
cvp16:2-74% 180 2 5,2 -40,1 2,2 -67,0 1,3 

180 2 5,3 -44,7 1,6 -70,3 0,2 cvp16:2-85% 300 2 5,0* -9,4*  0,5  -22,2*  0,2  
cvm2:2 60 3 4,3 -31,7 8,4 -67,6 13,9 
cvm2:3 60 3 3,8 -32,2 1,6 -57,1 6,1 
cvm10:2 180 2 4,0 -22,1 5,2 -67,0 1,3 

* - Únicos sem terem sido sujeitos a ensaio de capilaridade 
 
Relativamente à percentagem de cloretos retidos como resultado da imersão dos provetes de 

argamassa numa solução saturada de cloreto de sódio durante 24 horas sobressai, de um modo 

geral, o maior teor retido pelas argamassas com cal cvp16 (às quais correspondem maiores 

porosidades abertas, tal como referido em 7.6.5) e o menor teor retido pelas argamassas com cais 

cap e cvm. Estas argamassas apresentam porosidade aberta ligeiramente superior às argamassas 

com cal ca que, no entanto, apresentam percentagem de cloretos retidos ligeiramente superior. 

Considera-se que a porometria e a microestrutura interna das argamassas poderão explicar a 

diferenciação de comportamentos encontrados entre argamassas elaboradas a partir de cal aérea 

hidratada em pó ou em pasta. 

Admite-se que a acção exercida pelos cloretos em argamassas de cal aérea é essencialmente uma 

acção física, resultante da cristalização destes sais com consequente aumento de volume e 

subsequentes tensões que se instalam no seio da argamassa. Para que uma argamassa tenha um 

bom comportamento face à acção dos cloretos, deverá possuir porometria adequada para que a 
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cristalização e consequente aumento de volume dos sais possa ocorrer nos poros do material, 

sem danificar a estrutura envolvente, ou ter resistências mecânicas suficientes para resistir às 

tensões criadas por aumento do volume dos sais, sem que ocorra deterioração do material. 
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Fig. 7.6 - Resistência aos cloretos de argamassas de cal aérea 

Situando-se os valores de resistência mecânica das argamassas de cal aérea numa gama 

relativamente baixa (comparativamente aos valores obtidos com argamassas com base em 

cimento ou cais hidráulicas de formulações especiais, analisadas no capítulo anterior), pode 

considerar-se a hipótese do comportamento face aos cloretos ser maioritariamente condicionado 

pela microestrutura interna, nomeadamente pela porometria. 

Os provetes de argamassa de cal ca apresentaram um comportamento que parece indiciar uma 

pior resistência aos cloretos com a idade. Os únicos provetes de cal ca que não foram 

submetidos previamente a ensaio de capilaridade (ensaiados aos 120 dias de idade) contrariam 

ligeiramente esta tendência, pelo que parece existir alguma influência na resistência aos cloretos 

pela existência, ou não, de contacto prévio com a água por parte das argamassa. A diminuição da 

resistência aos cloretos poderá ficar a dever-se a alterações ocorridas ao nível da porometria das 

argamassas, que se vão desenvolvendo com a idade (como poderá ser o caso da ocupação parcial 
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dos poros por deposição de cristais de carbonato de cálcio, diminuindo o seu volume livre, 

durante o decorrer da carbonatação).  

A mesma situação surge quando se comparam os resultados obtidos com argamassas com cal 

cvp. Os únicos provetes que não foram submetidos ao contacto prévio com a água, mesmo 

ensaiados a idade tardia, apresentam resistência aos cloretos muito melhor que outros idênticos 

mas que sofreram previamente essa acção (caso da argamassa cvp16:2-85%-300d 

comparativamente à argamassa cvp16:2-85%-180d). Também com as argamassas com cal cvp 

parece ocorrer uma resistência mais fraca aos cloretos quando o ensaio se processou a idade mais 

tardia das argamassas (dos 60 dias para os 180 dias). Entre argamassas ensaiadas à mesma idade, 

apresentam melhor comportamento as constituídas por pastas de cal cvp de extinção mais 

prolongada (de 8 para 16 meses). A diferente consistência por espalhamento com que foram 

executadas as argamassas não parece ter grande influência na respectiva resistência aos cloretos 

(casos das argamassas cvp16:2-45%-180d, cvp16:2-74%-180d e cvp16:2-85%-180d). 

Não sobressai diferença significativa de comportamento face à resistência aos sais da mesma 

argamassa, em função do seu traço (1:2 ou 1:3), mas são notórias diferenças em função do tipo de 

cal aérea de que é constituída a argamassa. As argamassas parecem poder distinguir-se em três 

grupos: as que apresentam maior resistência aos cloretos de entre as analisadas são as argamassas 

com cal cvp16, com comportamento intermédio surgem as argamassas com cal cvp8 e com cal 

ca, enquanto as argamassas com cais cap e cvm2 apresentam as mais fracas resistências. A 

argamassa com cvm10 só foi ensaiada a idade mais avançada, pelo que, com base na comparação 

realizada para as argamassas de cal ca ensaiadas a diferentes idades, o comportamento obtido, se 

ensaiada aos 60 dias, como as restantes, poderia (talvez) ser melhor. 

7.5.9 Resistência aos sulfatos 

Numa fase inicial do procedimento experimental, o ensaio desenvolveu-se com a imersão dos 

provetes numa solução saturada de sulfato de sódio. Os resultados são apresentados no quadro 

7.11, em que se indicam a idade da argamassa à data de ensaio e o número de provetes ensaiado, 

e são registadas as variações de massa e respectivos desvios padrão dos provetes de argamassas 

de cal aérea ao longo de 5 ciclos imersão/secagem em solução saturada de sulfato de sódio. A fig. 

7.7 permite visualizar o decorrer do ensaio. 

Os ensaios decorreram após secagem até massa constante de parte dos provetes de argamassa 

que tinham sido submetidos a ensaio de capilaridade aos 60 dias de idade. Como a cura 

propriamente dita foi condicionada pela preparação efectuada a essa idade, designam-se como 

tendo sido ensaiados aos 60 dias. As argamassas com cal aérea hidratada ca foram também 

ensaiadas ao atingirem um ano de idade. 
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Quadro 7.11 - Resistência de argamassas de cal aérea a solução saturada de sulfato de sódio 

Idade Prov V.m. 2c. DP 2c. V.m. 3c. DP 3c. V.m. 4c. DP 4c. V.m. 5c. DP 5c.
Argamassa 

dia nº % % % % 
60 3 7,3 1,1 -7,5 19,3 -35,3 55,7 -40,9 55,3 ca:2 365 3 -4,2 2,7 -24,3 4,0 -63,6 29,1 -81,3 32,4 
60 3 5,0 0,3 -20,0 13,5 -89,4 3,7 -100,0   ca:3 365 3 -10,1 2,2 -76,4 16,9 -100,0       

cap:2 60 3 4,8 0,3 -22,7 3,9 -92,6 9,9 -100,0   
cap:3 60 3 3,7 0,3 -15,7 5,3 -89,7 13,9 -100,0   

cvp8:2 60 3 2,5 1,5 -3,2 1,8 -13,8 2,9 -15,2 3,2 
cvp8:3 60 3 4,2 0,2 -9,1 2,3 -21,1 3,8 -22,5 2,6 
cvm2:2 60 3 7,2 0,2 7,6 0,2 -23,2 0,9 -66,1 9,9 
cvm2:3 60 3 5,9 0,1 6,3 0,1 -14,7 6,7 -89,8 17,7 
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Fig. 7.7 - Resistência de argamassas de cal aérea a solução saturada de sulfato de sódio 

Comparando a resistência das mesmas argamassas de cal ca ensaiadas aos 60 dias e a 1 ano de 

idade, constata-se, em ambos os traços (1:2 e 1:3), um decréscimo de resistência com a idade das 

argamassas. Uma vez que a matéria-prima constituinte das cais será semelhante e não conterá 

silicatos nem aluminatos, é provável que a acção dos sulfatos seja essencialmente física, e que a 

situação detectada, tal como no caso do ataque por cloretos, se fique a dever ao desenvolvimento 

da carbonatação, com formação e deposição de carbonato de cálcio nos poros, cujo volume livre 

onde pode ocorrer a cristalização/dissolução dos sais de sulfato de sódio vai diminuindo com a 

idade das argamassas. 

Comparando argamassas realizadas com o mesmo tipo de cal aérea, aos traços 1:2 e 1:3 verifica- 

-se genericamente um decréscimo da resistência das argamassas com traço 1:3 relativamente às 

argamassas respectivas com traço 1:2, o que, de um modo geral, é coerente com o respectivo 

decréscimo das resistências mecânicas do traço mais fraco em ligante. Entre os diferentes tipos 

de cais aéreas analisadas, constata-se uma diferenciação de comportamento face à acção dos 
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sulfatos. Com melhores resistências a estes sais parecem encontrar-se as argamassas com cal cvp8 

e cvm2, enquanto com resistências mais reduzidas surgem as argamassas com cais ca e cap. No 

entanto, com a solução saturada de sulfato de sódio, o ensaio resultou muito destrutivo, 

dificultando a diferenciação entre as argamassas (por todas se degradarem muito rapidamente).  

Numa fase posterior, procedeu-se à realização do mesmo ensaio mas fazendo a imersão de 

provetes entretanto preparados numa solução de apenas 14% de sulfato de sódio deca-hidratado 

[359], a que corresponde 6% de sulfato de sódio anidro (que foi utilizado). Embora esta 

concentração seja ainda muito elevada relativamente a situações reais, já permite uma maior 

distinção de comportamentos entre as diferentes argamassas em análise. Tal como no caso 

anterior, os ensaios decorreram após secagem dos provetes submetidos ao ensaio de capilaridade 

aos 60 dias. Alguns provetes foram também ensaiados aos cerca de 90 dias (após secagem até 

massa constante dos provetes submetidos ao ensaio de retracção linear), sendo que estes foram 

os únicos que não sofreram a acção prévia da água através do ensaio de capilaridade. As 

argamassas de cal aérea hidratada foram também ensaiadas aos sete meses de idade, após secagem 

até massa constante dos provetes submetidos a ensaio de capilaridade aos 180 dias. 

Apresentam-se no quadro 7.12 a idade e número de provetes de cada argamassa e as variações de 

massa e respectivos desvios padrão que ocorreram aos 5, 15 e 25 ciclos de ensaio de sulfatos por 

imersão em solução a 6%. A fig. 7.8 permite visualizar o desenvolvimento do ensaio. 

Quadro 7.12 - Resistência de argamassas de cal aérea a solução a 6% de sulfato de sódio 

Idade Prov V.m. 5c. DP 5c. V.m. 15c. DP 15c. V.m. 25c. DP 25c.  
Argamassa 

dia nº % % % 
60 3 -3,0 2,6 -100 (8º)       ca:2 210 2 3,5 0,1 -9,4 24,9 -19,7 45,6 

ca:3 60 3 -2,5 2,3 -100(9º)       
60 3 0,3 0,8 -50,4 4,0 -54,1 3,9 cvp16:2 210 2 2,7 0,1 4,3 0,4 5,4 0,4 

cvp16:3 60 3 1,3 1,3 -53,9 4,9 -56,1 4,8 
60 3 1,1 0,7 -42,1 2,6 -43,3 3,1 cvp16:2-45% 210 2 2,8 0,1 4,6 0,0 6,1 0,1 

cvp16:3-45% 60 3 1,8 0,8 -40,9 3,1 -41,9 3,1 
cvp16:2-74% 90 2 -0,3* 0,7 -32,0* 0,6 -51,8* 2,9 
cvp16:2-85% 90 2 0,1* 1,3 -37,1* 8,9 -50,9* 7,1 

cvm10:2 90 2 1,1* 0,3 -26,1* 2,2 -51,6* 0,7 
* Únicos provetes sem contacto prévio com a água 

 
Da análise dos resultados obtidos, sobressai a boa resistência aos sulfatos observada  pelas 

argamassas ensaiadas a idades mais avançadas (no caso, ensaios realizados a 210 dias 

comparativamente aos realizados aos 60 dias). Embora tendo em conta as relativamente baixas 

resistências mecânicas deste tipo de argamassas, esta situação poderá ser justificada pelo 

incremento dessas resistências nas argamassas de cal aérea, que continua a ocorrer muito para 

além dos dois meses de cura inicial. Admite-se que neste tipo de argamassas, por acção de 
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sulfatos em ciclos de imersão e secagem, se formem núcleos de ternardite (Na2SO4) nos poros a 

temperatura ambiente e baixa humidade relativa e quando a humidade relativa aumenta, a 

ternardite evolui e precipita como mirabilite (ternardite deca-hidratada). Esta transformação 

implica uma variação de volume que poderá ser responsável pelo desenvolvimento de grandes 

tensões nas paredes dos poros que não tenham dimensão suficiente para suportar esse aumento 

de volume.  
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Fig. 7.8 - Resistência de argamassas de cal aérea a solução a 6% de sulfato de sódio 
* Sem contacto prévio com água 

A influência dos traços de 1:2 e de 1:3 nas resistências aos sulfatos foi praticamente nula 
(argamassas com cais ca e cvp16 analisadas aos 60 dias, e esta última tanto com espalhamento de 
65% como de 45%), sendo também pouco significativa a influência dos diferentes espalhamentos 
analisados (argamassas cvp16 com espalhamentos de 45 e 65%, ensaiadas aos 60 dias após 
capilaridade, ou com espalhamentos de 74 e 85%, ensaiadas aos 90 dias sem contacto prévio com 
a água, ou de 45 e 65% aos 210 dias).  

Comparando entre si argamassas com traço 1:2 realizadas com diferentes tipos de cais aéreas, 
sobressai o melhor comportamento de resistências aos sulfatos obtido pelas argamassas com cais 
em pasta analisadas (cvm10 e cvp16), relativamente às argamassas com cal aérea hidratada em pó 
ca70. No entanto, a diferença de comportamentos detectada parece atenuar-se com a idade das 

                                                 

70 Procedeu-se a análise química elementar com vista a averiguar os teores em magnésio existentes na cal aérea hidratada (ca) e na 
cal em pasta resultante de cal viva em pedra (cvp). Os valores encontrados foram baixos e equivalentes para as duas matérias- 
-primas em análise.  



232 

argamassas, uma vez que entre argamassas ensaiadas aos 7 meses de idade, a diferença deixa de 
ser tão significativa. 

7.5.10 Dosagem de sais solúveis e concentração em Ca++ 

Apresentam-se no quadro 7.13 a idade das argamassas de onde foram recolhidas as amostras, à 

data de ensaio, a idade da solução à data das leituras (tempo decorrido a partir da execução da 

solução), o número de leituras de condutividade ou de concentração em Ca++ realizadas sobre o 

provete de cada argamassa, a média dessas leituras efectuadas e os respectivos desvios padrão. A 

fig. 7.9 apresenta a correlação existente entre a condutividade das soluções efectuadas com 

amostras das argamassas e a correspondente concentração em iões Ca++. 

Quadro 7.13 - Condutividade e concentração em Ca++ de argamassas de cal aérea 

Idade Idade Solução Leit Condut DP Leit Ca++ DP 
Argamassa 

mês dia nº µS/cm nº mg/l 
ca:2 25 5-13 4 23 2 2 10 1 
ca:3 24 8-15 5 30 8 2 9 1 

cap:2 14 3-4 2 22 0 2 7 0 
cap:3 14 3-4 2 18 1 2 6 0 

cvp8:2 14 3-4 2 49 3 2 10 0 
cvp8:3 14 3-4 2 32 1 2 8 0 
cvp16:2 9 3 1 51   2 23 1 
cvp16:3 11 2-3 2 104 5 2 27 1 

cvp16:2-45% 18 7-14 5 177 11 2 31 2 
cvp16:3-45% 7 4-5 2 126 7 2 23 1 
cvp16:2-74% 11 2-3 2 54 2 2 13 1 
cvp16:2-85% 6 2-6 3 148 15 2 31 1 

cvm2:2 12 7-14 5 20 1 2 7 0 
cvm2:3 13 4-5 2 19 0 2 6 1 
cvm10:2 9 3 1 62   2 24 1 

 

Da análise das determinações da condutividade e da concentração em Ca++ realizadas sobre 

argamassas de cal aérea, sobressai o mais reduzido teor em sais (quantificado pela condutividade) 

apresentado pelas argamassas com cal cvm2, cap e ca. De entre estas, todas na mesma gama de 

valores de condutividade, são as últimas que apresentam valor mais alto de concentração em 

Ca++, pelo que lhes corresponderá menor teor de outros iões salinos. As argamassas com cal 

cvp8 também não se afastam muito desta gama baixa de valores. Todas apresentam valores de 

condutividade entre 18 e 50 µS/cm (mesmo assim, uma larga gama de valores) e concentração 

em Ca++ entre 6 e 10 mg/l. Nas argamassas cvm10:2 e cvp16:2, a condutividade não é muito 

elevada e grande parte é imputada aos iões Ca++. As argamassas cvp16:3 e cvp16:3-45%, 

apresentam concentração em Ca++ semelhante às anteriores mas mais alta condutividade, pelo 

que possuem mais elevado teor nos outros iões de sais mais agressivos. Entre as argamassas 

cvp16:2-85% e cvp16:2-45% (de valores de condutividade e de teor em Ca++ mais elevados), esta 

última apresenta a situação mais prejudicial, de maior dosagem em sais agressivos. De um modo 

geral, as argamassas com cal aérea cvp16 não apresentam apenas valores superiores às restantes 
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mas também muito superiores aos registados com as argamassas com cimento e com cal Lafarge. 

A maioria apresenta valores de condutividade superiores a 100 µS/cm e concentrações em Ca++ 

entre 23 e 31 mg/l, o que pode consubstanciar que os resultados de alta condutividade sejam, 

neste caso, devidos a elevado teor em iões Ca++  libertados. 
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Fig. 7.9 - Condutividade versus concentração em Ca++ de argamassas de cal aérea 

7.5.11 Permeabilidade ao vapor de água 

Apresenta-se no quadro 7.14 a idade dos provetes à data de ensaio, o número de provetes 

ensaiados, os valores obtidos para a permeabilidade ao vapor de água e a espessura da camada de 

ar de difusão equivalente, com os respectivos desvios padrão. A fig. 7.10 permite visualizar as 

determinações obtidas. 

Como seria expectável, verifica-se que todas as argamassas apresentam uma boa permeabilidade 

ao vapor de água. Parece indiciar-se uma melhoria da permeabilidade ao vapor de água da 

argamassa de cal ca com a idade (dos 5 para os 12 meses). Entre os diferentes traços, e excepto 

para a argamassa analisada com espalhamento reduzido, a permeabilidade ao vapor de água é 

superior nas argamassas com traço 1:3 comparativamente às de traço 1:2. Entre argamassas 

cvp16:2 analisadas com diferentes espalhamentos, parece ocorrer um aumento da permeabilidade 

ao vapor de água com o espalhamento da argamassa (de 45% para 65% e para 85%), o que seria 

expectável tendo em conta o incremento da porosidade aberta inerente. Entre os diferentes tipos 

de argamassas de cal analisadas, sobressai o melhor comportamento face à permeabilidade ao 

vapor das argamassas com cal cvp. 
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Quadro 7.14 - Permeabilidade ao vapor de água e espessura da camada de ar de difusão equivalente de 
argamassas de cal aérea 

Idade Provete Permeab.vapor DP Sd DP 
Argamassa 

mês nº (x10-11) kg/m.s.Pa m 
5 2 1,67 0,03 0,117 0,002 ca:2 12 6 1,93 0,03 0,101 0,001 

ca:3 10 1 2,19 - 0,089 - 
cap:2 11 3 2,00 0,10 0,098 0,005 
cap:3 11 1 2,12 - 0,092 - 

cvp8:2 10 3 2,56 0,08 0,076 0,002 
cvp8:3 10 3 2,56 0,15 0,076 0,005 
cvp16:2 6 3 2,61 0,03 0,075 0,001 

cvp16:2-45% 7 3 2,32 0,05 0,084 0,002 
cvp16:3-45% 7 2 2,11 0,03 0,093 0,001 
cvp16:2-74% 6 3 2,45 0,04 0,080 0,001 
cvp16:2-85% 6 4 2,94 0,19 0,067 0,004 

cvm2:2 11 4 2,08 0,14 0,094 0,006 
cvm2:3 11 2 2,32 0,01 0,084 0,000 
cvm10:2 6 1 1,94 - 0,101 - 
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Fig. 7.10 - Permeabilidade ao vapor de água e espessura da camada de ar de difusão equivalente de 
argamassas de cal aérea 

7.6 Discussão dos resultados 

As argamassas de cal aérea podem ser analisadas relativamente aos resultados obtidos na 

caracterização experimental, que se apresentam no quadro 7.15.  
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Quadro 7.15 - Caracterização global de argamassas de cal aérea 

Var.m.Cloretos (%) Var.massa Sulf.Sat (%) Var.massa Sulf.6% (%)
Argamassa 

Esp. 
(%) 

Ret.Linear 
(mm/m) 

Ader 
(MPa) 

E 
(MPa) 

Rt 
(MPa

Rc 
(MPa)

Pab
(%)

Coef.Cap. 
(kg/m2.s1/2) 

V.Ass. 
(kg/m2)

Sd 
(m) Ret 30c 50c c.3 c.4 c.5 c.5 c.15 c.25 

Condut. 
(µS/cm)

Ca++ 
(mg/l) 

ca:2-45d 67 Elevada  2060 0.24 0.51 32   0.117*            

ca:2 68 Elevada 0.06 2070 0.29 0.70 34 0.43 20.7 0.101+ 4.4 -13.9 -33.4 -7.5 -35.3 -40.9 -3.0 -100(8º)  23 10 

ca:2-90d 67 Elevada  2120 0.32 0.75 35 0.39* 18.8*  4.4* -20.4* -43.2*    3.5* -9.4* -19.7*   

ca:2-120d 67   2450 0.37 0.76  0.35* 20.6*  4.4x -12.2x -30.6x         

ca:2-270d 67   2620 0.41 0.78     4.5 -17.8 -46.4 -24.3+ -63.6+ -81.3+      

ca:3 74   2300 0.33 0.65 34 0.37 18.1 0.089+ 4.0 -12.3 -38.4 -20.0 -89.4 -100 -2.5 -100(9º)  30 9 

cap:2 68   2590 0.39 0.84 35 0.24 16.8 0.098+ 4.1 -22.9 -59.8 -22.7 -92.6 -100    22 7 

cap:3 73   2750 0.29 0.64 35 0.30 15.7 0.092+ 3.8 -20.1 -56.3 -15.7 -89.7 -100    18 6 

cvp8:2 66   1470 0.20 0.38 37 1.05 21.0 0.076+ 4.3 -12.5 -33.4 -3.2 -13.8 -15.2    49 10 

cvp8:3 66   1600 0.20 0.36 37 0.73 20.7 0.076+ 4.1 -7.8 -36.3 -9.1 -21.1 -22.5    32 8 

cvp16:2 65  0.07 1150 0.15 0.24 40 1.27 22.3 0.075* 5.2 0.9 -10.3    0.3 -50.4 -54.1 51 23 

cvp16:2-90d 65   1600 0.23 0.35 40 1.10* 21.0*  5.1 -31.3 -58.4    2.7* 4.3* 5.4*   

cvp16:3 68   1580 0.18 0.28 39 1.11 20.7  4.5 -2.7 -10.9    1.3 -53.9 -56.1 104 27 

cvp16:2-45% 45 Elevada 0.07 1240 0.17 0.34 39 1.17 21.2 0.084* 5.0 -1.0 -9.2    1.1 -42.1 -43.3 177 31 

cvp16:2-45%-90d 45 Elevada  1700 0.25 0.47 37 1.08* 20.5*  4.8* -46.1* -73.4*    2.8* 4.6* 6.1*   

cvp16:3-45% 45   1640 0.17 0.29 37 0.95 19.7 0.093* 4.4 -1.6 -10.1    1.8 -40.9 -41.9 126 23 

cvp16:2-74%-90d 74  0.05 1480 0.22 0.34 41 1.04* 22.2* 0.080* 5.2* -40.1* -67.0*    -
0 3x

-32.0x -51.8x 54 13 

cvp16:2-85%-90d 85   1560 0.22 0.33 41 0.81* 21.2* 0.067* 5.3* -44.7* -70.3*    0.1x -37.1x -50.9x 148 31 

cvp16:2-85%-300d 85     0.35     5.0x -9.4x -22.2x         

cvm2:2 69   2460 0.38 0.70 36 0.50 18.2 0.094+ 4.3 -31.7 -67.6 7.6 -23.2 -66.1    20 7 

cvm2:3 68   2420 0.36 0.57 35 0.53 17.2 0.084+ 3.8 -32.2 -57.1 6.3 -14.7 -89.8    19 6 

cvm10:2 72 Elevada 0.09 2450 0.39 0.70 35               

cvm10:2-90d 72 Elevada  3160 0.63 1.09 37 0.26* 16.9* 0.101* 4.0* -22.1* -67.0*    1.1x -26.1x -51.6x 62 24 

*  150 a 210 dias; +  300 a 365 dias; x  únicos provetes de argamassas não sujeitos previamente a ensaio de capilaridade 
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Vai proceder-se a essa análise comparativa em termos de [223, 225]: 

- interacção entre características das argamassas; 

- traço volumétrico utilizado na argamassa; 

- tipo de cal aérea que as constitui;  

- utilização directa ou em pasta (12 meses de idade)  de cal aérea hidratada; 

- idade de extinção da pasta de cal  resultante da extinção de cais vivas em pedra ou 
micronizada; 

- evolução das características obtidas com a idade das argamassas; 

- espalhamento da argamassa  com base em cal cvp16. 

Passa a apresentar-se individualmente cada uma dessas análises. 

- Interacção entre características das argamassas 

As características mecânicas ao nível das resistências à tracção por flexão e à compressão e 

relativas à aderência por arrancamento podem ser analisadas em conjunto. 
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Fig. 7.11 - Resistências mecânicas e aderência de argamassas de cal aérea 

A fig. 7.11, que apresenta as resistências à tracção e à compressão e a tensão de aderência de 

algumas argamassas de cal aérea, parece indiciar que a proporcionalidade entre as resistências 

mecânicas e ao arrancamento não é significativa. No entanto, para argamassas de espalhamento 

comparável, parece existir uma melhor aderência das argamassas com cal em pasta 

comparativamente à argamassa com cal em pó, muito embora as resistências mecânicas mais 

elevadas sejam apresentadas pelas argamassas cvm10:2 e ca:2 (a primeira em pasta e a segunda 

em pó). A maior aderência registada pela argamassa com pasta de cal viva micronizada pode 

considerar-se de acordo com as resistências mecânicas apresentadas. Uma boa aderência será 

indiciadora de uma melhor distribuição de tensões entre a argamassa de revestimento e o suporte. 
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As resistências mecânicas à tracção e à compressão também podem ser correlacionadas com o 

respectivo módulo de elasticidade dinâmico. Por análise da fig. 7.12, que apresenta as resistências 

mecânicas à tracção por flexão e à compressão e o módulo de elasticidade dinâmico, verifica-se 

que existe uma boa correlação entre os parâmetros referidos. 
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Fig. 7.12 - Resistências à tracção e à compressão e módulo de elasticidade dinâmico de argamassas de cal 

aérea 

Admitindo a hipótese que uma argamassa será tanto mais dúctil quanto maior for o quociente 

entre as resistências mecânicas à tracção e à compressão [669], pode observar-se pela análise da 

fig. 7.13 que sobressaem ligeiramente as argamassas constituídas por cais em pasta provenientes 

da extinção de cais vivas. Entre as diferentes argamassas realizadas com cal aérea em pó, é 

indiciada uma melhoria da ductilidade previsível com a idade das argamassas. 
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Fig. 7.13 - Quociente entre as resistências à tracção e à compressão de argamassas de cal aérea 
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Em termos de comportamento das argamassas face à capilaridade, podem correlacionar-se os 

parâmetros que traduzem essa característica com a porosidade aberta das argamassas. 
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Fig. 7.14 - Porosidade aberta, coeficiente de capilaridade e valor assintótico de argamassas de cal aérea 

A fig. 7.14, que apresenta a porosidade aberta, a velocidade da absorção capilar inicial (traduzida 

pelo coeficiente de capilaridade) e a quantidade total de água absorvida por capilaridade (através 

do valor assintótico), permite aferir que existe uma boa correlação entre a porosidade aberta e o 

valor assintótico em todas as argamassas de cal aérea analisadas, uma vez que a absorção total de 

água por capilaridade é condicionada pela microestrutura interna da argamassa. Em termos de 

coeficiente de capilaridade, as argamassas com cal em pasta cvp (proveniente da extinção de cal 

viva em pedra) apresentam uma absorção capilar inicial superior a todas as restantes. 

A porosidade aberta, a absorção de água por capilaridade e a permeabilidade ao vapor de água 

condicionam o comportamento à água das argamassas, no sentido que contribuem para uma 

maior ou menor quantidade de água que penetra na argamassa e subsequente maior ou menor 

facilidade e rapidez de secagem dessa água. 

A fig. 7.15 compara as características relativas à porosidade aberta e à absorção capilar (pelo valor 

assintótico) de argamassas de cal aérea com a permeabilidade ao vapor de água (pela espessura da 

camada de ar de difusão equivalente). Comparativamente à proporcionalidade entre a porosidade 

aberta e o valor assintótico constata-se que a espessura Sd apresenta uma correlação aceitável, 

excepto no caso da argamassa ca:2 (em que uma maior porosidade aberta e consequente mais à 
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elevada absorção capilar não foi acompanhada por correspondente elevada permeabilidade ao 

vapor, mas sim traduzida por elevado valor de Sd), e sendo particularmente benéfica nas 

argamassas com cal em pasta proveniente de cal viva em pedra cvp. 
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Fig. 7.15 - Porosidade aberta, valor assintótico e espessura da camada de difusão de ar equivalente de 
argamassas de cal aérea 

No entanto, a porosidade aberta e a absorção capilar foram avaliadas aos 2 meses de idade das 

argamassas enquanto a permeabilidade ao vapor de água foi determinada a idade muito mais 

avançada. É admissível que face à idade das argamassas e tendo em conta a menor espessura dos 

provetes, a determinação da permeabilidade ao vapor de água tenha sido efectuada com as 

argamassas completamente carbonatadas, enquanto à data da determinação da porosidade e da 

capilaridade (aos 2 meses de idade) as argamassas estavam ainda em fase de carbonatação parcial.  

Considera-se que a carbonatação resulta na formação de cristais de carbonato de cálcio (CaCO3) 

cuja deposição altera a estrutura porosa da argamassa e influencia as suas propriedades 

higroscópicas. Com efeito, e de acordo com o referido quanto à carbonatação (vd. 2.1.1.3), no 

decorrer desta, o carbonato de cálcio microcristalino ou amorfo expande-se no volume dos 

poros, com aumento do volume sólido e da massa da argamassa, alterando a sua microestrutura 

interna e, consequentemente, induzindo à diminuição da permeabilidade ao vapor de água e da 

porosidade.  

Este facto poderá explicar a situação detectada no caso da argamassa ca:2, talvez devido a 

diferente desenvolvimento e velocidade de carbonatação, comparativamente às restantes 

argamassas com outros tipos de cais aéreas. 
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A percentagem de cloretos retidos por cada argamassa de cal aérea analisada deverá estar 

relacionada com a porosidade aberta. 
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Fig. 7.16 - Porosidade aberta e percentagem de cloretos retidos em argamassas de cal aérea 

Por comparação entre a porosidade aberta e a percentagem de cloretos retida pelos provetes de 

argamassas de cal aérea sujeitos ao ensaio de resistência aos cloretos, apresentadas na fig. 7.16, 

verfica-se que existe uma boa proporcionalidade entre os parâmetros analisados e que, como seria 

expectável, maior teor em cloretos é retido por argamassas de maior porosidade aberta. 

As próprias resistências mecânicas também poderão ser condicionadas pela porosidade aberta, 

que actua ao nível da compacidade das argamassas de cal aérea. Paralelamente, essa mesma 

porosidade e as correspondentes resistências mecânicas podem condicionar a resistência aos 

cloretos apresentada pelas argamassas. 

A fig. 7.17 apresenta a porosidade aberta, as resistências mecânicas à tracção por flexão e à 

compressão e a variação de massa ao fim de 50 ciclos de ensaio que traduz a resistência à acção 

de cloretos.  

Constata-se que a perda de massa que ocorre por acção de cloretos nem sempre é proporcional à 

resistência mecânica das argamassas. Esta situação verifica-se no caso das argamassas com cais 

em pasta cap e cvm, em que relativamente altas resistências mecânicas são acompanhadas por 

elevadas perdas de massa no ensaio de cloretos. A resistência aos cloretos (já analisada em 7.6.7) 

aparenta diminuir com a idade da argamassa, em provetes que tiveram um contacto prévio com 

água, através do ensaio de capilaridade. Como ocorre um aumento das resistências mecânicas das 

argamassas com a sua idade, e apresentando todas estas argamassas valores relativamente baixos 

de resistências mecânicas, sobressai o papel que a microestrutura interna deve desempenhar, 
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nomeadamente ao nível da porometria. Entre as argamassas com cal cvp ensaiadas a idades 

jovens parece existir mesmo uma grande melhoria de comportamento face aos cloretos em 

argamassas de muito baixas resistências mecânicas, correspondendo a estas argamassas as maiores 

porosidades abertas.  
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Fig. 7.17 - Porosidade aberta, resistências mecânicas e aos cloretos de argamassas de cal aérea 

Também nesta situação parece existir uma importante correlação entre a idade da argamassa e as 

suas correspondentes porosidade/porometria e resistências mecânicas, que podem derivar do 

nível de carbonatação entretanto ocorrido (e consequente deposição de mais cristais de carbonato 

de cálcio microcristalino ou amorfo que se expandem no volume dos poros, alterando a 

microestrutura interna).  

Entre as argamassas constituídas por um determinado tipo de cal aérea, uma mais reduzida 

carbonatação das argamassas ensaiadas a idades mais jovens deverá conduzir a resistências 

mecânicas mais baixas e ainda em fase de desenvolvimento, bem como a maior porosidade, a que 

poderão corresponder poros de maior dimensão, que facilitem a cristalização dos cloretos sem 

exceder o volume do poro e sem causar danos na estrutura de argamassa envolvente. Pelo 

contrário, argamassas idênticas mas ensaiadas a idades mais avançadas, com níveis de 

carbonatação superiores, apresentarão resistências mecânicas ligeiramente superiores mas a 

influência na porosidade/porometria poderá ser substancial, ao ponto do volume dos poros ser 
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inferior e poder já não ser compatível com a cristalização dos sais sem exceder o seu volume 

(conduzindo ao desenvolvimento de tensões na envolvente). 

Considera-se que, no caso das argamassas de cal aérea que registam resistências mecânicas 

relativamente baixas (embora adequadas e compatíveis de modo a permitir a sua aplicação em 

edifícios antigos), tem particular importância a utilização de tipos e preparações de cais aéreas que 

permitam o desenvolvimento de uma maior e mais adequada porometria, de modo à dimensão 

dos poros permitir que a cristalização dos cloretos possa ocorrer no seu interior. 

Procedendo a uma comparação em termos de porosidade aberta e resistência à acção dos sulfatos 

em argamassas de cal aérea, não se observou qualquer relação directa entre as duas características 

referidas. 

Apresentam-se comparativamente na fig. 7.18 as resistências mecânicas à tracção por flexão e à 

compressão de argamassas de cal aérea e as correspondentes variações de massa por acção de 

sulfatos. Uma vez que a maior parte das argamassas ensaiadas com recurso a imersões em solução 

saturada em sulfato de sódio são distintas das ensaiadas com imersão em solução a 6% de sulfato 

de sódio anidro (essencialmente em termos de idade de extinção das cais em pasta), optou-se por 

apresentar na fig. 7.18 A os resultados do ensaio de sulfatos com solução saturada aos 4 ciclos e 

na fig. 7.18 B os valores obtidos com solução a 6% de sulfato de sódio anidro aos 25 ciclos.  

Aos 4 ciclos de ensaio dos provetes de argamassa sujeitos a ensaio com solução saturada em 

sulfato de sódio é possível apreciar o melhor comportamento apresentado pelas argamassas 

realizadas com cal em pasta procedente de cal viva (cvp e cvm), relativamente às restantes (ca e 

cap). Aos 25 ciclos de ensaio dos provetes de argamassa sujeitos a ensaio com solução a 6% de 

sulfato de sódio anidro parece observar-se uma melhoria da resistência aos sulfatos com a idade 

das argamassas à data de ensaio, que é acompanhada por incremento das respectivas resistências 

mecânicas. De um modo geral, destaca-se a melhor resistência à acção dos sulfatos das 

argamassas com cal cvp e que as resistências mecânicas apresentadas por essas argamassas não 

são superiores às registadas pelas restantes argamassas.  

Como estas argamassas contêm cal aérea como único ligante, não existem outros componentes 

que pudessem introduzir na argamassa silicatos e aluminatos que reagissem com a cal aérea 

produzindo compostos hidráulicos que, por sua vez e em contacto com os sulfatos, pudessem 

conduzir ao desenvolvimento de produtos expansivos. Uma vez que o nível de resistências 

mecânicas das argamassas de cal aérea em análise não é elevado, o comportamento diferenciado 

apresentado entre as argamassas analisadas deve ficar a dever-se muito provavelmente a 

diferentes porometrias que, por acção dos sulfatos em ciclos sucessivos de imersão/secagem, 
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permitam a formação de mirabilite deca-hidratada em poros de volume também distinto, de 

modo aos danos subsequentes permitirem uma distinção entre as argamassas. 
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Fig. 7.18 - Resistências mecânicas  e aos sulfatos de argamassas de cal aérea 
A – aos 4 ciclos em solução saturada em sulfato de sódio; B – aos 25 ciclos em solução a 6% de sulfato de sódio 

anidro 

Em termos de análise, e de modo a poder avaliar-se a relação entre o comportamento 

apresentado pelas argamassas de cal aérea face à acção de cloretos e de sulfatos, apresentam-se na 

fig. 7.19 (A e B) as resistências aos cloretos e aos sulfatos registadas pelas argamassas de cal áerea 

(consoante o ensaio de sulfatos tenha sido efectuado com solução saturada em sulfato de sódio 

ou solução a 6% de sulfato de sódio anidro).  

No caso da fig. 7.19 A verifica-se uma melhoria da resistência aos cloretos por parte das 

argamassas com cal cvp e da resistência aos sulfatos no que se refere às argamassas com cais em 

pasta provenientes de cais vivas (cal cvp e cvm). Quanto à fig. 7.19 B, observa-se uma melhoria 
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da resistência aos cloretos pelas argamassas com cal cvp ensaiadas a idades jovens e das 

argamassas com cal ca e da resistência aos sulfatos pelas argamassas ensaiadas a idades mais 

avançadas, particularmente com cais em pasta provenientes de cais vivas (cvp e cvm). Sobressai, 

assim, a melhoria de comportamento aos cloretos e sulfatos por parte das argamassas com cal 

cvp e apenas aos sulfatos pelas argamassas com cal cvm. 
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Fig. 7.19 - Resistências aos sais de argamassas de cal aérea 
A – aos 4 ciclos em solução saturada em sulfato de sódio; B – aos 25 ciclos em solução a 6% de sulfato de sódio 

anidro 
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Admitindo que possam existir nas argamassas sais solúveis que pudessem reagir com os sulfatos, 

desenvolvendo compostos expansivos, procedeu-se a uma análise comparativa entre os 

parâmetros que podem traduzir a libertação de sais solúveis e a resistência aos sulfatos.  

A fig. 7.20 apresenta a condutividade e a concentração em iões Ca++, lida a partir de soluções 

com amostras das argamassas analisadas, e a variação de massa por acção dos sulfatos (aos 4 

ciclos com ensaio com solução saturada em sulfato de sódio e aos 25 ciclos com solução a 6% de 

sulfato de sódio anidro). 
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Fig. 7.20 - Condutividade, concentração em Ca++ e variação de massa por sulfatos 

(ao fim de: 4 ciclos - solução saturada - e 25 ciclos – solução a 6%) 

Comparando os resultados da condutividade e da concentração em Ca++ constata-se que para 

este tipo de argamassas de cal aérea, o acréscimo da condutividade é acompanhado e justificado 

por um aumento da concentração em iões Ca++ e que essa maior quantidade de sais solúveis 

libertados (entre os quais se encontram os iões Ca++), nomeadamente pelas argamassas com cais 

em pasta provenientes da extinção de cais vivas, é acompanhada por um acréscimo da resistência 

aos sulfatos. Surgem assim as argamassas realizadas com pastas de cal resultantes da extinção de 

cais vivas, que se distinguem das restantes por possuírem maior teor em iões Ca++ e maior 

resistência aos sulfatos. Não se detecta, como seria expectável, qualquer relação entre a libertação 

de sais solúveis e a resistência aos sulfatos. 
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Comparando estes resultados com a porosidade aberta verifica-se que esta regista valores 

ligeiramente superiores nas argamassas com cais em pasta provenientes de cais vivas de extinção 

prolongada, o que (nestes casos em que os constituintes das argamassas são muito idênticos) 

indicia alguma acção mecânica de cristalização dos sais, na qual a microestrutura interna tenha 

importância relevante. 

 

Tal como referido antes, as argamassas de cal aérea analisadas podem ainda ser comparadas mais 

em pormenor em termos de:  

- Influência do traço volumétrico utilizado na argamassa 

Comparando as argamassas com diferentes traços respeitantes ao mesmo tipo de cal aérea, 

verifica-se que com a cal hidratada em pó se obtiveram argamassas de características de um modo 

geral mais eficientes com o traço 1:3 (excepto no que se refere à resistência aos cloretos, onde 

foram melhores os resultados obtidos com o traço 1:2). Esta situação vem mostrar que a 

resistência aos cloretos não depende exclusivamente das resistências mecânicas. Esta tendência 

manteve-se, de um modo geral, em todos os tipos de cais aéreas, principalmente ao nível da 

capilaridade. 

- Influência do tipo de cal aérea e, no caso da cal aérea hidratada, da sua 

utilização directa ou em pasta (com 12 meses de idade) 

Comparando as características da argamassa com cal aérea hidratada em pó ca com argamassa 

idêntica mas utilizando a mesma cal em pasta (após 12 meses de imersão em água), verifica-se que 

em termos de comportamento face à água (por capilaridade) ocorre uma melhoria significativa 

pela utilização da cal em pasta, sendo já menos expressiva a melhoria em termos de 

permeabilidade ao vapor. Em termos de resistências mecânicas existe também uma melhoria de 

características, embora a tendência seja em sentido inverso no que respeita à resistência aos 

cloretos e aos sulfatos. Relativamente à libertação de sais solúveis, os valores são muito idênticos. 

Comparando as características da argamassa com cal aérea hidratada em pó ca com argamassa 

com cal cvp8, verifica-se um considerável decréscimo de características no que respeita à 

capilaridade, especialmente no referente à velocidade de absorção inicial de água. A argamassa 

com cal cvp8 é mais porosa e mais permeável ao vapor, apresentando resistências mecânicas 

baixas, embora resistência aos cloretos da mesma ordem de grandeza e maior resistência aos 

sulfatos. A libertação de sais solúveis é cerca do dobro da argamassa com cal ca (no caso do traço 

1:3). A mesma situação de mais alta capilaridade e menores resistências mecânicas ocorre com a 
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argamassa com cal cvp16, embora neste caso a resistência aos sais (cloretos e sulfatos) seja 

superior. 

Comparando as características da argamassa com cal aérea hidratada em pó ca com argamassa 

com cal cvm2, as resistências aos sais das argamassas com esta cal são inferiores às das 

argamassas com cal ca, embora sensivelmente o inverso ocorra no que se refere às resistências 

mecânicas. Em termos de resistências mecânicas, pouca evolução se detecta com a evolução da 

idade de extinção da pasta da cal cvm2 para cvm10. 

- Evolução das características obtidas com a idade das argamassas 

Analisando a evolução das características obtidas com a idade das argamassas com base em cal 

ca, verifica-se que, de um modo geral, a porosidade deverá ir diminuindo com a idade, o que 

deve ser devido à evolução do estado de carbonatação e consequente deposição do carbonato de 

cálcio microcristalino ou amorfo, que se expande no volume dos poros do material, alterando a 

microestrutura interna.  

Por outro lado, a absorção por capilaridade (tanto relativa à velocidade de absorção inicial, como 

à quantidade total de água absorvida) vai diminuindo com a idade da argamassa, o que se traduz 

num melhor comportamento da argamassa face à água ao longo do tempo, e que poderá ser 

coerente com a maior compacidade da argamassa conferida pela evolução da carbonatação com a 

idade. No que respeita às resistências mecânicas, estas também vão sofrendo um acréscimo com a 

idade da argamassa.  

A resistência aos cloretos sofre um ligeiro decréscimo com a idade (entre os 60, 180 e 270 dias), o 

que também se apresenta coerente com a eventual diminuição da porometria e da porosidade das 

argamassas, por ocupação parcial dos poros pela deposição do carbonato de cálcio.  

Através dos únicos provetes que não foram sujeitos previamente a contacto com água (através de 

ensaio de capilaridade), parece que esta poderá ter um efeito sobre a argamassa a que é sensível a 

resistência aos cloretos, e que esse contacto prévio com a água deverá ser prejudicial. Como já 

referido anteriormente (vd. 2.1.1.4), em presença forte da água, o carbonato de cálcio da cal já 

carbonatada pode transformar-se em bicarbonato de cálcio, que é solúvel na água. Pode então ser 

transportado pela água, ocorrendo uma lavagem do ligante, que migra, diminuindo o seu teor na 

argamassa. Por vezes essa migração conduz a cal, na forma de bicarbonato de cálcio, para 

pequenas fracturas da argamassa, que passam a estar colmatadas quando a argamassa torna a ficar 

seca e o hidróxido de cálcio torna a absorver o dióxido de carbono do ar, voltando a carbonatar.  
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Em termos de resistência aos sulfatos (nomeadamente através do ensaio com solução a 6% de 

sulfato de sódio), parece existir uma evolução com a idade no sentido do aumento das 

resistências. 

A mesma tendência de melhoria da capilaridade e das resistências mecânicas, com a diminuição 

da resistência aos cloretos, devido à maior compacidade das argamassas por deposição de 

carbonato de cálcio devido à carbonatação, parece também manter-se na evolução com a idade 

da argamassa com cal cvp16, registando-se também uma melhoria das resistências aos sulfatos.  

Em argamassas com o mesmo tipo de cal mas com espalhamento baixo, verifica-se uma 

diminuição da porosidade com a idade, uma melhoria da capilaridade e das resistências 

mecânicas, e novamente uma diminuição da resistência aos cloretos e incremento da resistência 

aos sulfatos. 

- Influência da idade de extinção da pasta de cais aéreas (resultantes da extinção 

de cais vivas em pedra ou micronizada) 

Comparando argamassas da mesma cal aérea em pasta mas com idades de extinção diferentes, 

pode constatar-se, no caso da cal cvp (entre os 8 e os 16 meses de extinção), que ocorre um 

aumento da porosidade aberta da argamassa com a maturação da pasta de cal, um pior 

comportamento face à capilaridade, um decréscimo das resistências mecânicas mas uma melhoria 

da resistência aos cloretos. Com a idade de extinção parece também existir, nas argamassas com 

traço 1:2, uma menor libertação de sais (por iões que não o Ca++). 

Entre argamassas com cal cvm (entre os 2 e os 10 meses de extinção da pasta) verifica-se uma 

melhoria significativa das condições de capilaridade e uma substancial alteração da concentração 

em iões Ca++, com maior libertação a partir da argamassa com pasta de idade mais avançada. 

Relativamente às características mecânicas, não são registadas alterações significativas, passando- 

-se o mesmo com a resistência aos cloretos.  

- Influência do espalhamento da argamassa com base em cal cvp16 

Comparando as características aos 60 dias de argamassas com cal cvp16 com diferentes 

espalhamentos, verifica-se com a argamassa de espalhamento inferior um melhor comportamento 

à capilaridade, uma pior permeabilidade ao vapor, mais elevadas resistências mecânicas, 

sensivelmente idêntica resistência aos cloretos e pouco melhor resistência aos sulfatos. 

Comparando as mesmas características mas a idade mais avançada das argamassas, constata-se 

com a argamassa de espalhamento inferior uma menor porosidade aberta, resistências mecânicas 

ligeiramente superiores e pior resistência aos cloretos. Comparando as características aos cerca de 

90 dias com argamassas de espalhamentos superiores (74% e 85%) verifica-se pouca sensibilidade 
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da capilaridade (principalmente no que se refere à absorção total) e das resistências mecânicas e 

mais fracas resistências aos cloretos e aos sulfatos (proporcionalmente ao acréscimo de 

espalhamento). 

7.7 Análise global 

A campanha experimental, através do manuseamento das argamassas, permitiu verificar a 

diferente plasticidade conseguida com argamassas de cal aérea de diferentes tipos, de idênticos 

traços e espalhamento comparável. De um modo geral, as cais em pasta, especialmente as 

preparadas a partir de cal viva, apresentavam uma plasticidade e manuseabilidade excelentes, pelo 

que poderiam ser aplicadas em condições reais com espalhamentos consideravelmente menores 

que os utilizados correntemente. Dessa forma poderiam manter-se com bons níveis de 

trabalhabilidade (que permitissem a sua aplicação em obra) incorporando menor quantidade de 

água na amassadura, com vantagens inerentes ao nível tecnológico, nomeadamente quanto à 

retracção, factor principalmente condicionante em argamassas para aplicação em rebocos. 

Relativamente às variações dimensionais (analisadas apenas em três das argamassas) constataram- 

-se comportamentos diferenciados e de difícil comparação, uma vez que as primeiras medições de 

cada argamassa foram efectuadas a idades distintas. Pode dizer-se que as retracções lineares 

ocorridas a partir do 5º dia são mínimas para a argamassas ca:2, médias para a argamassa 

cvp16:2-45% e máximas para a argamassa cvm10:2. No entanto, esta situação não considera a 

retracção que possa ter ocorrido durante os primeiros dias, período onde ocorre a retracção mais 

significativa, pelo que, com base nos resultados disponíveis, será mais correcto considerar que 

todas as argamassas analisadas (nas condições de impermeabilidade dos moldes com que foram 

sujeitas a ensaio) apresentam retracção linear elevada, sendo a da cal cvp no mínimo idêntica a de 

ca.  

Os valores obtidos para a aderência das argamassas analisadas são baixos e da mesma ordem de 

grandeza, com um valor ligeiramente mais elevado para a argamassa cvm71.  

A análise dos resultados obtidos mostra que os provetes de argamassas de cal micronizada 

apresentaram sempre resistências mecânicas e módulos de elasticidade mais elevados 

comparativamente às argamassas de cal hidratada e às provenientes da extinção de cal viva em 

pedra. Neste último caso, os resultados são coerentes com os espalhamentos considerados, na 

medida em que aqueles valores variam geralmente na razão inversa das porosidades abertas (logo, 

                                                 

71 Ensaio realizado sobre tijolos lisos e impermeáveis, comparativamente a suportes de alvenaria antiga. 
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proporcionais à compacidade das argamassas) e os resultados obtidos a idades mais avançadas 

das argamassas são consistentes com os obtidos aos 60 dias. 

Em termos de porosidade aberta, os valores obtidos com argamassas de consistências 

equivalentes crescem entre as argamassas de cal aérea hidratada em pó ca e as realizadas com 

pastas de cais provenientes da extinção de cais vivas cvm e cvp. 

Surgem assim as argamassas com cal cvm apresentando características mecânicas superiores às 

das argamassas com cal ca, embora registando maior porosidade aberta que estas últimas 

argamassas. 

Esta situação, paralelamente aos resultados da absorção de água por capilaridade que não 

mostram coerência com os da porosidade aberta, indiciam a existência de porometrias diversas, 

as quais, no âmbito deste estudo e por indisponibilidade de equipamento, não se avaliaram. 

Poderia pensar-se que este tipo de argamassas de cal aérea fosse muito susceptível à acção dos 

sais, devido à sua elevada porosidade e baixas resistências mecânicas. No entanto, a campanha 

experimental desenvolvida no capítulo 6 já tinha dado indicações no sentido de poder não ser 

bem assim e a continuação do estudo neste capítulo mostrou diferenças significativas de 

comportamento entre argamassas resultantes dos diferentes tipos de cal aérea. 

Os resultados obtidos possibilitaram aferir que as melhores resistências à acção dos sais, 

nomeadamente de cloretos, não estavam directamente relacionadas com as melhores resistências 

mecânicas, surgindo a hipótese da porometria como possível explicação para este 

comportamento diferenciado. São disso exemplo os casos das argamassas de cal em pasta obtidas 

por extinção de cais vivas. Com efeito, há que confirmar se este tipo de argamassas possui poros 

de dimensão tal que permita a cristalização dos sais e seu consequente aumento de volume, sem 

exceder significativamente a dimensão do poro onde ocorre e, assim, sem provocar o 

desenvolvimento de tensões internas na argamassa que possam conduzir à sua deterioração. 

Os resultados considerados mais surpreendentes da campanha experimental desenvolvida neste 

capítulo resultaram do ensaio de determinação da resistência aos sulfatos com solução a 6% de 

sulfato de sódio, onde se detectou uma deterioração total e muito rápida dos provetes de 

argamassa com cal hidratada em pó ca, enquanto nos provetes de argamassa com cal em pasta 

resultante da extinção de cal viva, essa deterioração ocorreu de forma mais lenta, até entrar em 

patamar para perdas de massa de 40 a 55% nos ensaio a 60 dias e a 90 dias. Atribui-se esta 

diferenciação de comportamento a possíveis diferenças na microestrutura interna das argamassas.  
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Os mesmos ensaios realizados a cerca de 210 dias de idade das argamassas apresentaram um 

comportamento excelente para as argamassas realizadas com cal cvp16 e mesmo a argamassa de 

cal hidratada ca apresentou perdas de massa que não excediam os 20%. A melhoria de 

comportamentos observada nestes provetes pode ser justificada pelo facto de terem um maior 

período de cura e, consequentemente, taxas de carbonatação mais elevadas, que permitam uma 

maior resistência das paredes dos poros às tensões criadas por desenvolvimento da mirabilite.  

A análise de argamassas com cais aéreas com longos processos de extinção evidenciou a 

existência de características benéficas na sua utilização, em particular no que se refere às 

trabalhabilidades induzidas e ao comportamento face à acção dos sulfatos. Embora as perdas 

ocorridas sejam significativas, tendo em conta a agressividade do ensaio (mesmo uma solução de 

6% de sulfato de sódio é muito gravosa comparativamente a situações reais), não deixa de ser 

relevante o conhecimento de que, após essas perdas de massa, as argamassas entram em regime 

estacionário e que, se o contacto com os sais não for muito precoce, a resistência da argamassa à 

sua acção será muito incrementada. 

Tal como referido no capítulo experimental anterior, os resultados foram obtidos em condições 

de laboratório, necessitando de ser validados por aplicações in situ, realizadas de acordo com 

procedimentos de amassadura, aplicação propriamente dita e condições de cura adequadas e 

muito dependentes do tipo de suporte em presença.  
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8 Argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos 

8.1 Introdução 

Os resultados obtidos no capítulo 6 onde se analisaram diversas argamassas, algumas das quais de 

aplicação corrente em edifícios antigos, revelou o comportamento mais adequado de argamassas 

de cal aérea, puras ou com eventual adição de componentes pozolânicos, como foi o caso de pó 

de telhas cerâmicas antigas de barro vermelho, em substituição parcial da areia. 

No capítulo 7 procedeu-se então a uma análise mais abrangente de argamassas de cais aéreas de 

diferentes tipos, idades de extinção, traços e consistências, de modo a poderem-se aferir as 

características obtidas com as diferentes argamassas. 

Com base nos resultados e experiência de manuseamento de argamassas, em que se verificou 

serem as argamassas de cal aérea as genericamente mais adequadas para aplicação em edifícios 

antigos e tendo em conta os condicionamentos relativos a este tipo de argamassas 

(nomeadamente no que se refere à sua presa), apresenta-se neste capítulo um estudo realizado 

sobre argamassas com base em cal aérea e componentes pozolânicos, com vista à análise da 

optimização das características que se conseguem obter pela reacção da cal aérea com esses 

materiais. 

O material pozolânico contém, na sua constituição, sílica e alumina. Em presença da água, estes 

constituintes reagem com o hidróxido de cálcio, produzindo silicatos e aluminatos de cálcio 

hidratados. Esta reacção é designada por reacção pozolânica e desenvolve-se lentamente. 

A reacção pozolânica depende da reactividade dos componentes pozolânicos e esta depende 

essencialmente do grau de finura do material (melhorando com o aumento da sua superfície 

específica) e com a quantidade de sílica e de alumina amorfa presentes no material pozolânico. 

Como se desenvolve através da reacção da sílica e da alumina amorfas com o hidróxido de cálcio, 

as respectivas proporções numa argamassa também são condicionantes. Paralelamente, para que 

da reacção resultem compostos hidráulicos (aluminatos e silicatos de cálcio hidratados), o teor em 

humidade relativa terá de ser adequado à hidratação dos componentes. Por esta razão, para além 

da cura seca que tinha sido adoptada nos estudos experimentais anteriormente apresentados 

(capítulos 6 e 7), optou-se por submeter as argamassas também a condições de cura húmida. 

A fim de padronizar alguns componentes, de modo a conseguir avaliar-se melhor a influência de 

outros (no caso em questão, os componentes pozolânicos) optou-se, como se tinha já procedido 

nos capítulos experimentais anteriores, por utilizar sempre a mesma areia de rio.  
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Em termos de cal aérea, embora  no capítulo 7 se tenham reconhecido as vantagens das pastas de 

cais aéreas resultantes da extinção de cais vivas (principalmente ao nível da plasticidade das 

argamassas e da sua resistência aos sais), reconhece-se também uma maior facilidade actual na 

obtenção e utilização de cais aéreas hidratadas em pó. Por outro lado, como a elaboração de 

argamassas que constituem o objecto de análise deste capítulo se estendeu ao longo de vários 

anos, e se comprovou no capítulo 7 que a idade de extinção das pastas de cal aérea tem influência 

nas características obtidas com as argamassas, seria mais complicado e mais dispendioso garantir 

a preparação de pastas de cal provenientes de rocha calcinada de características idênticas (no caso 

da utilização de cal viva em pedra) e, no mínimo (se utilizada qualquer das cais vivas -  

- micronizada ou em pedra), que as pastas tivessem sempre a mesma idade à data da sua 

utilização nas argamassas. Por estas razões optou-se pela utilização de cal aérea hidratada em pó 

(ca). 

No que respeita às argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos, procedeu-se à análise 

de diferentes traços volumétricos de 1:2 (uma parte de ligante e duas partes de areia), 

considerando a introdução do componente pozolânico como substituição parcial da cal aérea. A 

argamassa 1:2 de cal aérea e areia foi considerada como padrão, tendo-se analisado argamassas 

com traços 1:0,5:3, 1:1:4 e 1:1,5:5 de cal aérea, componentes pozolânicos e areia, sujeitas a cura 

seca (temperatura de 23ºC e 50% de humidade relativa) ou a cura húmida (temperatura interior 

ambiente de cerca de 20ºC e 90-100% de humidade relativa).  

Para estudar a influência e o comportamento induzido nas argamassas, utilizaram-se como 

componentes pozolânicos várias pozolanas, das quais uma natural e as restantes artificiais - cinzas 

volantes, material de barro vermelho e caulino. Os dois últimos materiais referidos (pó de barro 

vermelho cru e caulino) foram utilizados como matéria-prima constituinte das argamassas após 

terem sido sujeitos a tratamentos térmicos. 

8.2 Matérias-primas e preparação do material 

8.2.1 Matérias-primas utilizadas 

Como agregado utilizou-se sempre a mesma areia de rio (ar) para não entrar em conta com a 

variação devida a esse parâmetro. 

Utilizou-se como cal aérea a cal hidratada, ensacada em pó, de marca comercial Lusical, existente 

no mercado (ca). Tal como referido, esta escolha ficou a dever-se exclusivamente à maior 
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facilidade na obtenção e preparação da cal aérea, cujas características se requeriam constantes ao 

longo de toda a campanha experimental72.  

Foi utilizada pozolana natural (poz) ensacada já moída, da ilha de Stº. Antão (República de Cabo 

Verde). 

As cinzas volantes utilizadas (cz) são um subproduto industrial das centrais termoeléctricas que 

utilizam carvão mineral como combustível73 e foram disponibilizadas pela cimenteira SECIL na 

granulometria utilizada para a sua incorporação em cimentos e betões. 

O material para fabrico de telhas cerâmicas de barro vermelho utilizado (bv) foi obtido da 

recolha feita por despoeiradores (na fase de processamento da matéria-prima crua) da fábrica de 

material cerâmico para construção civil da Lusoceram localizada no Outeiro da Cabeça (Torres 

Vedras).  

O caulino em pedra (cau), originário da zona de Alvarães (Viana do Castelo), foi cedido pelo 

Mestre Engenheiro Geólogo Carlos Galhano do Departamento de Ciências da Terra e pelo 

Professor Doutor Carlos Costa do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da UNL. 

8.2.2 Preparação da matéria-prima 

A areia de rio apenas foi sujeita a uma peneiração de modo a eliminar pequenas pedras que 

pudessem colocar em risco a segurança da misturadora mecânica onde a amassadura iria decorrer. 

A cal aérea hidratada foi utilizada directamente do saco, tal qual como é comercializada, 

adicionando-se aos restantes constituintes secos das argamassas (neste caso, a areia de rio e o 

componente pozolânico respectivo)74. 

A pozolana natural de Santo Antão  foi utilizada directamente do saco e na granulometria em que 

é comercializada, como qualquer outro constituinte seco da argamassa75. Tem aparência de cor 

beige acizentada.  

                                                 

72 Esta cal hidratada, não apresentando as vantagens de uma cal em pasta de extinção prolongada, não exigia a necessidade de se 
prepararem cais em pasta com tantas idades quantas as diferentes datas de amassadura (que se prolongaram por inúmeros dias ao 
longo de 4 anos) para as amassaduras serem realizadas com cais em pasta com idênticas idades de extinção. 
73 Segundo a normalização em vigor dos cimentos e das cinzas volantes [326, 328], as provenientes da utilização de coque de 
petróleo como combustível devem ser rejeitadas. 
74 O saco, depois de aberto, era dividido em sacos plásticos mais pequenos, bem vedados e mantidos em ambiente seco. 
75 Após a abertura do saco, o material não utilizado foi dividido de imediato em sacos plásticos mais pequenos, bem vedados e 
mantidos em ambiente seco. 
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As cinzas volantes foram utilizadas como outro constituinte seco da argamassa, na granulometria 

em que foram cedidas pela cimenteira SECIL (e na qual costumam ser incorporadas no fabrico 

de cimentos e betões)76. Têm aparência de cor cinzenta escura, como um cimento Portland.  

O pó de barro vermelho cru, utilizado na granulometria resultante da recolha directa feita pelos 

despoeiradores, foi submetido a tratamento térmico antes de ser incorporado como componente 

pozolânico das argamassas. Tem aparência “cor de tijolo” e não se detecta grande alteração visual 

com o tratamento térmico. 

O caulino em pedra foi moído e peneirado, tendo-se utilizado o material que passou no peneiro 

nº30 ASTM (θ < 0,63mm). Antes de ser incorporado como constituinte de argamassas, este 

material teve de ser submetido a tratamento térmico. Tem aparência cor beige clara, que se torna 

levemente rosada após tratamento térmico77. 

 

Fig. 8.1 - Componentes pozolânicos utilizados no trabalho experimental 
Em cima, pozolana de Stº Antão; à direita, cinzas volantes; à esquerda, barro vermelho cozido; em baixo, caulino 

cozido 

8.2.2.1 Tratamento térmico das pozolanas artificiais 

De acordo com Sousa Coutinho [592], as duas últimas matérias-primas de base referidas (barro 

vermelho cru e caulino) podem vir a constituir pozolanas artificiais após sujeitas a tratamento 

térmico. As cinzas volantes também são uma pozolana artificial mas ao longo do processamento 

industrial do qual resultaram como subproduto, já foram sujeitas a acção da temperatura.  

Com base em estudos exclusivamente bibliográficos [38, 592, 616], para a realização de uma 

primeira etapa desta campanha experimental procedeu-se à preparação de material, calcinando 

tanto o barro vermelho como o caulino às temperaturas de 600ºC e 800ºC, durante um período 

                                                 

76 O material foi mantido em sacos de plástico vedados, em ambiente seco, até à data da sua utilização.  
77 Tanto o caulino como o barro vermelho, após serem sujeitos a tratamento térmico, eram acondicionados em sacos plásticos 
fechados na sala de cura seca.  
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de cozedura de 3,5 horas, numa mufla do Departamento de Ciências da Terra da FCT/UNL, 

obtendo-se os materiais designados por bv600, bv800, cau600 e cau800, respectivamente.  

Como os resultados obtidos numa primeira fase desta etapa experimental do trabalho mostraram 

ser promissores (evidenciando uma melhoria das características das argamassas obtidas 

relativamente à argamassa de cal aérea de referência), as amostras de caulino e barro vermelho cru 

foram submetidas a análises termogravimétricas, de modo a poder aferir-se a optimização ao 

nível das temperaturas e períodos de cozedura para cada material. 

As análises efectuadas, e que serão apresentadas em 8.3.8, apontaram como tratamento térmico 

as temperaturas mínimas de cozedura de 600ºC no caso do caulino e de 700ºC no caso do barro 

vermelho, ambas mantidas durante 30 minutos. Procedeu-se então à cozedura de barro vermelho 

e caulino durante um período de apenas 30 minutos. Optou-se por cozer o barro vermelho a 

700ºC durante 30 minutos (bv700”), enquanto o caulino (que tinha apresentado resultados muito 

promissores e distintos entre as cozeduras a 600ºC e a 800ºC anteriormente realizadas), foi 

cozido a 600ºC mas também a 800ºC, agora durante apenas 30 minutos (cau600” e cau800”). 

Apresenta-se no quadro 8.1 a síntese dos tratamentos térmicos efectuados. 

Quadro 8.1 - Tratamentos térmicos a que foram submetidas as pozolanas artificiais 

Matéria-prima Caulino Barro Vermelho

600ºC; 3,5 h • •
800ºC; 3,5 h • •
600ºC; 30” •  
700ºC; 30”  •
800ºC; 30” •  

 

A partir deste ponto as argamassas e respectivos provetes passam a ser referidos pelo tipo de 

“ligante”78 que as constitui. No caso da argamassa padrão contendo cal como único ligante, é 

definida pelo tipo de cal utilizado (ca), sendo referenciada como ca0; no caso de incorporarem 

cal aérea e material pozolânico, são designadas pela identificação desse componente pozolânico 

(uma vez que, neste caso, a cal utilizada foi sempre a definida como ca). Sempre que se trate de 

um componente pozolânico resultante de tratamento térmico, a designação refere a temperatura 

a que foi sujeito, indicando as aspas (“) que foi submetido a tratamento térmico durante 30 

minutos. Quando junto à designação da temperatura de cozedura não surgem as referidas aspas 

(“), significa que o tratamento térmico foi efectuado durante 3,5 horas.  

                                                 

78 Vidé traços utilizados em 8.4.1. 
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8.3 Caracterização da matéria-prima 

A descrição de todos os procedimentos e metodologias de ensaio utilizados está apresentada em 

5.2. 

8.3.1 Baridade 

Apresentam-se no quadro 8.2 os valores da baridade dos materiais utilizados. 

Quadro 8.2 - Baridade dos materiais utilizados nas argamassas com componentes pozolânicos 

Material Baridade (g/cm3)

Areia de rio (ar) 1,59 
Cal aérea hidratada (ca) 0,57 

Pozolana de Stº.Antão (poz)  1,14 
Cinzas volantes (cz) 0,94 

Barro vermelho a 600ºC - 3,5 horas (bv600) 0,64 
Barro vermelho a 800ºC - 3,5 horas (bv800) 0,64 

Barro vermelho a 700ºC – 30” (bv700”) 0,64 
Caulino a 600ºC - 3,5 horas (cau600) 0,68 
Caulino a 800ºC - 3,5 horas (cau800) 0,68 

Caulino a 600ºC – 30” (cau600”) 0,68 
Caulino a 800ºC, 30” (cau800”) 0,68 

 
Verifica-se que a cal aérea possui o menor valor da baridade, a que se seguem os barros 

vermelhos e os caulinos, e que estes, em termos de baridade, não são sensíveis ao tratamento 

térmico. Seguem-se as cinzas volantes e a pozolana. O agregado utilizado (a areia de rio), como 

seria de esperar, apresenta uma baridade muito superior à da cal aérea e dos componentes 

pozolânicos. 

Como já referido nos capítulos anteriores, comparativamente a outras determinações de 

baridades de materiais equivalentes encontrados na bibliografia (nomeadamente ao nível de 

estudos nacionais realizados com o mesmo tipo de cal aérea hidratada), verifica-se que os valores 

utilizados neste estudo são mais elevados, o que fica a dever-se à forte compactação ( descrita em 

5.2.1) efectuada no preenchimento do recipiente de medida.  

8.3.2 Análise granulométrica, volume de vazios e massa volúmica da areia de rio 

Os resultados da análise granulométrica por peneiração gravítica realizada sobre a areia utilizada 

em todo o trabalho experimental, assim como o volume de vazios e a massa volúmica dessa areia, 

foram apresentados em 6.3.2. 
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8.3.3 Análise granulométrica e superfície específica dos ligantes 

A análise granulométrica realizada sobre os ligantes por difracção laser é apresentada através das 

curvas granulométricas e tabelas da massa retida ao nível de cada gama de dimensões de 

partículas, que podem consultar-se no anexo II. Apresentam-se na fig. 8.2 as curvas 

granulométricas da cal aérea hidratada e dos componentes pozolânicos utilizados neste estudo. 
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Fig. 8.2 - Curvas granulométricas da cal aérea hidratada e dos componentes pozolânicos 

Todos os componentes pozolânicos previamente sujeitos a tratamento térmico apresentam uma 

distribuição granulométrica bastante semelhante entre si, constatando-se que a peneiração a que 

foi submetido o caulino foi adequada comparativamente à granulometria do barro vermelho, que 

as cinzas e, particularmente, a pozolana natural apresentam partículas de dimensão média 

superior e que a cal aérea, como referido, apresenta a menor dimensão média de partículas. 

Pelas curvas granulométricas apresentadas verifica-se que, embora em extremos opostos, a cal 

aérea e a pozolana natural apresentam distribuições com semelhança, no sentido que ambos os 

materiais apresentam uma determinada gama intermédia de dimensões de partículas na qual 

possuem pouca quantidade de material (cerca dos 3 µm para a cal aérea e 70 µm para a pozolana 

natural). 
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Nas dimensões inferiores (até cerca dos 6 µm), tanto os barrros vermelhos como os caulinos 

apresentam distribuição granulométrica muito semelhante, distinguindo-se ligeiramente a partir 

daí os caulinos dos barros vermelhos (especialmente os calcinados a mais alta temperatura ou 

durante maior período de tempo). Nos barros vermelhos, a distribuição entre os materiais 

calcinados a 600ºC e a 700ºC (embora durante períodos diferentes) é praticamente idêntica. As 

cinzas apresentam uma distribuição granulométrica genericamente intermédia entre as pozolanas 

e o barro vermelho cozido a mais alta temperatura. 

Comparando estas distribuições granulométricas com as que respeitam aos ligantes hidráulicos de 

argamassas diversificadas, apresentadas em 6.3.3, verifica-se que a distribuição correspondente ao 

cimento não se afasta muito da apresentada pelos componentes pozolânicos sujeitos a tratamento 

térmico. 

Através do mesmo ensaio, foi possível determinar a superfície específica destes materiais, que se 

apresenta no quadro 8.3. 

Quadro 8.3 - Superfície específica por difracção laser da cal e dos componentes pozolânicos 

Material Superfície Específica (m2/cm3) 

Cal aérea hidratada (ca) 3.424 
Pozolana de Stº.Antão (poz) 0.395 

Cinzas volantes (cz) 0.692 
Barro vermelho, 600ºC - 3,5h (bv600) 1.172 
Barro vermelho, 800ºC - 3,5h (bv800) 1.526 
Barro vermelho, 700ºC – 30” (bv700”) 1.101 

Caulino, 600ºC - 3,5h (cau600) 1.103 
Caulino, 800ºC - 3,5h (cau800) 1.281 
Caulino, 600ºC – 30” (cau600”) 1.551 
Caulino, 800ºC – 30” (cau800”) 1.499 

 

Por observação dos resultados obtidos, constata-se a elevada superfície específica apresentada 

pela cal aérea. Verifica-se que a pozolana natural apresenta a menor superfície específica de entre 

os materiais analisados (cerca de nove vezes inferior à da cal aérea), surgindo por ordem crescente 

as cinzas volantes, os barros vermelhos e os caulinos cozidos. Estes materiais, que são sujeitos a 

tratamento térmico, apresentam todos superfície específica que varia entre 1,10 e 1,55  m2/cm3, 

ficando a menos de metade do valor da cal aérea. Os componentes pozolânicos que apresentam 

maior superfície específica são o barro vermelho bv800 e os caulinos cau600” e cau800”. 

Constata-se que entre os barros vermelhos, a superfície específica parece aumentar com a maior 

duração e temperatura do tratamento térmico, enquanto entre os caulinos aparentemente 

decresce com o aumento da duração do tratamento térmico a que o material é submetido. 
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8.3.4 Massa volúmica da cal aérea e dos componentes pozolânicos 

Apresentam-se no quadro 8.4 os resultados obtidos da determinação da massa volúmica da cal 

aérea e dos componentes pozolânicos. 

Quadro 8.4 - Massa volúmica da cal aérea e dos componentes pozolânicos 

Material MV (g/cm3) 

ca 2,23 
poz 2,11 
cz 2,33 

bv600 2,62 
bv800 2,64 
bv700” 2,59 
cau600 2,50 
cau800 2,48 
cau600” 2,50 
cau800” 2,47 

 
Verifica-se que a pozolana natural de Stº. Antão apresenta a mais baixa massa volúmica, a que se 

seguem os valores registados pela cal aérea e pelas cinzas volantes. Constata-se a existência de 

uma relativa constância de valores entre os caulinos sujeitos a diferente tratamento térmico, com 

um ligeiro decréscimo dos cozidos a temperatura mais elevada. Os barros vermelhos cozidos 

apresentam os valores mais elevados da massa volúmica entre os diferentes materiais analisados, 

com ligeiro decréscimo com a diminuição da duração e da temperatura do tratamento térmico. 

8.3.5 Caracterização mineralógica dos componentes pozolânicos 

A caracterização mineralógica dos componentes pozolânicos foi realizada e interpretada por 

conjugação entre os resultados da análise por microscopia electrónica de varrimento (SEM) e da 

análise por difracção de raios X (XRD), o que permitiu uma complementaridade na interpretação 

dos resultados. 

a) Análise por SEM  

Os componentes pozolânicos foram sujeitos a análise por SEM, apresentando-se as imagens 

obtidas na fig. 8.3. A partir dessa análise verifica-se a existência de uma microestrutura particular 

para os diferentes componentes pozolânicos.  

No caso da pozolana natural (fig.8.3 A e B), distinguem-se os minerais que surgem na forma de 

troços de coluna longos (ilite), os feldspatos (grãos soltos e grosseiros de difícil identificação), as 

argilas (filossilicatos com aparência prismática e caulinites apresentando forma lamelar) e as fases 

vítreas (aspecto esponjoso por destruição dos minerais).  
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Fig. 8.3 - Imagens da análise por SEM de componentes pozolânicos 
A e B – poz a diferentes perspectivas (5000x); C e D – cz (500x e 2000x); E – caulino natural (5000x); F – cau600 

(5000x); G – cau800 (5000x) 
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As cinzas volantes (fig.8.3 C e D) apresentam uma aparência inconfundível, com grande 

percentagem de partículas esféricas de dimensões variadas (essencialmente mulite, que se forma a 

altas temperaturas por alteração do quartzo), concreções agregadas às esferas (quartzo) e algumas 

partículas mais longas (ilite alterada).  

O caulino natural (fig.8.3 E) surge na sua forma mais típica, apresentando estrutura lamelar 

(detectando-se o empacotamento típico da caulinite – da família das micas). Entre este e os 

cozidos a 600ºC (fig.8.3 F) e a 800ºC (fig.8.3 G), constata-se uma relativamente pequena alteração 

no resultante de tratamento térmico a temperatura mais baixa (com colapso parcial da estrutura 

lamelar) e uma maior alteração no que resulta da calcinação a temperatura mais elevada, com 

identificação do colapso total da referida estrutura da caulinite.  

A amostra de pó de barro vermelho não foi analisada mas considera-se que, em princípio [130], 

deve ser algo semelhante ao caulino - provavelmente apresentando uma estrutura mais 

desorganizada e surgindo de forma não tão bem estratificada e laminada como o caulino.  

Verifica-se que a aparência dos componentes pozolânicos difere entre si quando observados pelo 

SEM devido à variação da sua composição química e mineralógica. 

b) Análise por XRD 

Procedeu-se a uma caracterização mineralógica por análise de XRD das amostras de todos os 

materiais pozolânicos utilizados, quer no estado inicial, quer após tratamento térmico. 

Relativamente à cozedura realizada durante 30 minutos, o material para esta análise foi submetido 

a tratamento térmico na mufla numa pequena porção e analisado poucos dias depois de 

preparado; o material cozido durante 3,5 horas foi cozido na mufla numa porção considerável 

(cerca de 1 kg), tendo sido analisado só ao fim de algumas semanas. 

Ao submeter-se a tratamento térmico no tabuleiro da mufla uma grande quantidade de material, 

este pode atingir temperaturas distintas e não tão homogéneas como as que se atingem quando a 

quantidade de material disposta na mufla é pequena. Por outro lado, segundo alguns autores [252, 

260] existe propensão para grande alterabilidade das argilas sujeitas a tratamento térmico ao longo 

do tempo, pelo que o período de tempo que medeia entre a preparação do material e a sua análise 

(ou aplicação) pode ser muito importante nas características obtidas. 

Analisou-se, por difracção de raios X, a percentagem mineralógica dos vários materiais 

pozolânicos no seu estado natural (cru) e/ou às várias temperaturas de cozedura, apresentando-se 

no anexo III os respectivos difractogramas. Salienta-se o facto de se ter procedido à difracção do 

barro vermelho calcinado a 600ºC e a 800ºC durante 30 minutos (e não a 700ºC), devido a estas 
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análises terem sido realizadas numa fase em que se conheciam apenas parcialmente os resultados 

da análise térmica entretanto desenvolvida e que será apresentada em 8.3.8. No entanto, os 

resultados obtidos para as cozeduras efectuadas sobre o barro vermelho a 600ºC e a 800ºC 

durante 30 minutos permitem aferir a gama onde se insere o material cozido a 700ºC utilizado na 

execução de argamassas. 

Da análise dos difractogramas obtêm-se as percentagens dos minerais mais abundantes nos 

diversos componentes pozolânicos, que são apresentadas no quadro 8.5 [253] e na fig. 8.4.  

Quadro 8.5 - Percentagens dos minerais mais abundantes nos diversos componentes pozolânicos 

Material Ilite Caulinite Filossilicatos Quartzo Feldspato K Mulite 

poz 17.5 5.3 61.4  15.8  
cz 12.7   44.0  43.3 

bv (natural) 8.6 20.6 10.5 58.7 1.6  
bv600” 14.3 3.1 15.2 65.5 4.9  
bv600 18.3 1.2 21.4 53.1 6.0  
bv800” 17.7  16.3 56.9 9.1  
bv800 20.9  14.1 50.9 14.1  

cau (natural) 12.7 59.8  27.5   
cau600” 37.1 6.3  56.6   
cau600 20.6 11.6  67.8   
cau800” 31.6   68.4   
cau800 16.3   83.7   
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Fig. 8.4 - Composição mineralógica principal dos componentes pozolânicos 

A pozolana contém, para além de materiais vítreos e amorfos (que não são detectados pela 

análise por XRD mas que são visíveis nas imagens por SEM) e de uma pequena fracção de 

caulinite79, principalmente filossilicatos e alguma ilite80 e feldspato81. 

                                                 

79 Caulinite – Al2O3.2SiO2.2H2O (ou AS2H2 na química dos cimentos) 
80 Ilite ou hidróxido de alumínio, potássio e sílica – KAl4(Si7AlO20)(OH)4  
81 Feldspato potássico – KAlSi3O8 
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As cinzas volantes mostram a presença de mulite82, quartzo e ilite. 

O pó de barro vermelho cru é uma mistura de caulinite com alguma ilite e outros filossilicatos, 

com bastante quartzo e traços de um feldspato. Ao ser cozido a 600ºC, a quantidade de caulinite 

diminui por decomposição (tanto mais quanto maior for o período de cozedura), enquanto a 

cozedura a 800ºC resulta na decomposição total da caulinite. Quanto mais elevada for a 

temperatura e mais prolongado for o período de cozedura, maior a quantidade de ilite e de 

feldspato identificados. 

O caulino contém traços de quartzo e ilite, sendo a caulinite o componente principal. Quando 

aquecido constatam-se as mesmas alterações observadas no caso do barro vermelho 

(decomposição da caulinite e aparecimento de mais elevado teor em quartzo, tanto maior quanto 

mais elevada for a temperatura e o período de cozedura). A quantidade de ilite também diminui 

com a duração e a temperatura do tratamento térmico. 

Com base na quantificação mineralógica pode deduzir-se que a variação da percentagem de 

caulinite – que é uma fonte de sílica e de alumina - é um dos factores que mais contribui para o 

facto de os materiais usados exibirem diferentes propriedades a diferentes temperaturas de 

cozedura. 

8.3.6 Composição química da cal aérea e dos componentes pozolânicos 

Apresentam-se no quadro 8.6 e na fig. 8.5 os resultados da análise química efectuada sobre a cal 

aérea hidratada e sobre os componentes pozolânicos utilizados nesta etapa experimental. 

Quadro 8.6 - Análise química da cal aérea e de componentes pozolânicos 

% SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Cl- PF RI ND 

ca 0.09 0.20 0.32 71.96 0.40 0.68 n.d. 23.11 3.54 0.95 
poz 48.41 14.50 2.87 2.38 0.80 0.67 0.17 17.59 10.03 12.78 
cz 80.08 3.93 3.91 4.07 0.20 0.70 n.d. 6.38 79.23 0.73 

bv600 75.19 9.94 6.87 0.98 1.00 0.41 0.03 3.75 78.72 1.86 
bv800 72.73 11.22 7.19 0.98 1.00 0.24 0.02 3.13 76.75 3.51 
bv700” 76.74 8.62 6.55 0.84 1.00 0.16 0.01 4.20 80.88 1.89 
cau600 70.89 22.81 0.80 0.56 n.d. 0.16 n.d. 3.57 85.67 1.21 
cau800 65.16 28.12 0.96 0.84 n.d. 0.28 n.d. 0.97 80.98 3.37 
cau600” 79.59 8.77 0.80 0.42 0.30 0.22 n.d. 9.46 81.91 0.44 
cau800” 64.64 26.79 0.80 0.84 n.d. 0.27 n.d. 3.03 83.89 3.63 

Cl- - ião cloreto; PF – perda ao fogo; RI – resíduo insolúvel; ND – não doseado; n.d. – não detectado 
 

De acordo com os valores apresentados por Sousa Coutinho relativos à análise química da 

pozolana de Stº. Antão [595]83 verifica-se que o valor ND referente à pozolana natural deverá 

                                                 

82 Mulite – Al6Si2O13 (ou A3S2 na química dos cimentos) 
83 Caracterização química da pozolana natural de Stº. Antão, apresentada por Sousa Coutinho (%): SiO2 – 49,8; Al2O3 – 20,3; 
Fe2O3 – 2,2; CaO – 1,8; MgO – 1,7; SO3 – 0,3; Na2O – 6,0; K2O – 5,0; Outros – 0,6; PF – 10,6 (<500ºC) e 1,7 (500<T<1000ºC). 
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corresponder a uma percentagem de Na2O e de K2O (que na análise referida totalizava 11,0%) e 

cuja presença não foi determinada. Comparando os valores obtidos para as cinzas volantes com 

os referidos na bibliografia, sobressai uma grande dispersão de resultados, que deve ficar a dever- 

-se à variabilidade do combustível que é consumido nas centrais de onde provêem as cinzas e aos 

processos da sua combustão e recolha.  
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Fig. 8.5 - Composição química maioritária da cal aérea e dos componentes pozolânicos 

Da apreciação dos resultados da análise química efectuada torna-se evidente a composição quase 

exclusiva de óxido de cálcio por parte da cal aérea. 

Parece sobressair que, para cada pozolana artificial sujeita a tratamento térmico (barro vermelho 

ou caulino), o teor em sílica é tanto menor quanto mais elevada tiver sido a temperatura atingida 

e a duração da cozedura. O inverso parece ocorrer relativamente à alumina e, no caso dos barros 

vermelhos, também do óxido de ferro, cujo teor aumenta com a duração e temperatura atingida 

no tratamento térmico. Entre os componentes pozolânicos a alumina apresenta maior expressão 

nos caulinos e menor nas cinzas volantes. 

A pozolana natural apresenta um teor em sílica elevado mas mais baixo que os outros 

componentes pozolânicos.  

Nos componentes pozolânicos o teor em óxido de cálcio só tem alguma expressão nas cinzas e 

nas pozolanas, enquanto o trióxido de enxofre e o óxido de magnésio são baixos na generalidade 

dos componentes. O óxido de magnésio tem alguma expressão nos barros vermelhos e na 

pozolana.  

São detectados cloretos na pozolana natural e apenas vestígios (da mesma ordem de grandeza dos 

detectados no cimento analisado em 6.3.5) nos barros vermelhos.  
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O resíduo insolúvel é elevado nos caulinos, barros vermelhos e cinzas volantes, sendo baixo na 

cal aérea e na pozolana.  

A perda ao fogo (PF) é particularmente elevada na cal aérea e na pozolana natural (por motivos 

distintos), tendo alguma expressão no caulino cozido a 600ºC durante apenas 30 minutos e 

menos nas cinzas. A elevada perda ao fogo da pozolana natural denota uma alteração intensa do 

material (vd. 2.3.3.1).  

Analisando a percentagem de perda ao fogo residual dos materiais sujeitos a tratamento térmico, 

verifica-se que de entre os barros vermelhos, por ordem crescente de PF surge o bv800, o bv600 

e o bv700”, e entre os caulinos surge o cau800, cau800”, o cau600 e o cau600”. Justifica-se que 

os produtos resultantes das cozeduras a temperatura mais elevada e durante maior período de 

tempo conduzam a menor valor de perda ao fogo, porque grande parte da perda de massa que 

poderia ocorrer já se desenrolou durante o tratamento térmico. Enquanto as diferenças entre os 

barros vermelhos não são muito significativas, entre os caulinos, o cau800 apresenta um valor de 

cerca de 1/10 do apresentado pelo cau600”, o que demonstra a efectividade do tratamento 

térmico efectuado e a grande alteração intrínseca do material por ele provocada.  

A combinação entre a temperatura e o período de cozedura que conduz a maior quantidade de 

material amorfo é a que corresponde a menor valor de perda ao fogo residual (vd. 2.3.2.3). Como 

a maior quantidade de material no estado amorfo é uma das características que garantem a 

reactividade das pozolanas, pode colocar-se a hipótese de que estes materiais, cozidos a 800ºC 

durante mais tempo, sejam mais reactivos que os resultantes de tratamento térmico distinto. 

8.3.7 Pozolanicidade dos componentes 

Apresentam-se no quadro 8.7 e na fig. 8.6 os resultados da pozolanicidade dos componentes 

pozolânicos utilizados nas argamassas.  

Quadro 8.7 - Concentração em iões hidróxilos e em óxido de cálcio e resultado do ensaio de 
pozolanicidade 

Material 
OH- 

(mmol/l) 
CaO 

(mmol/l) 
Pozolanicidade 

poz 82,3 3,1 Positivo a 8 dias 
cz 60,6 7,0 Positivo a 8 dias 

bv600 61,2 6,4 Positivo a 8 dias 
bv800 43,0 5,9 Positivo a 8 dias 
bv700” 53,8 7,7 Positivo a 8 dias 
cau600 42,7 5,3 Positivo a 8 dias 
cau800 41,7 5,0 Positivo a 8 dias 
cau600” 52,5 7,3 Positivo a 8 dias 
cau800” 43,3 5,1 Positivo a 8 dias 
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Fig. 8.6 - Diagrama para determinação da pozolanicidade 

Verifica-se que as pozolanas artificiais resultantes de tratamento térmico durante mais tempo (3,5 

horas) e/ou a temperatura mais elevada apresentam, de um modo geral, maior reactividade 

pozolânica, posicionando-se em zona muito aproximada no diagrama para a determinação da 

pozolanicidade (casos de bv800, cau600, cau800 e cau800”). Os componentes pozolânicos 

designados por cau600” e bv700” e por bv600 e cz também surgem com valores de iões 

hidróxilos e de óxido de cálcio muito aproximados entre si, indiciando reactividade pozolânica 

relativamente semelhante. A pozolana natural surge no diagrama numa posição mais afastada dos 

restantes componentes, denotando uma reactividade pozolânica inferior. 

 
8.3.8 Análise térmica das pozolanas artificiais 

O conjunto das análises térmicas (gravimétrica TG, diferencial por calorimetria DSC e 

dilatométrica DIL) efectuadas nas amostras de caulino e barro vermelho apresentaram resultados 

na forma de curvas cuja interpretação revela comportamentos distintos entre os materiais [253].  

a) Barro vermelho cru 

Na fig. 8.7 apresentam-se as curvas resultantes da análise térmica efectuada sobre o barro 

vermelho. 
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Fig. 8.7 - Termogramas TG, DSC e DIL do pó de barro vermelho cru 

 



270 

- Análise térmica gravimétrica (TG) 

A primeira variação de massa é registada até aos 96,6ºC e é da ordem dos 3%. As reacções 

responsáveis por essa variação estão relacionadas com a remoção de água adsorvida. O 

prolongamento da reacção até aquela temperatura indica a presença de partículas de 

granulometria fina. Entre os 303,6ºC e os 317,6ºC, a variação linear indica perda de massa de 

0,2%, que está relacionada com a desidroxilação dos hidróxidos de ferro. Entre os 477ºC e os 

670ºC, a perda de massa é de 4,4%, indicando a ocorrência da desidroxilação dos minerais 

argilosos presentes na amostra (caulinite e ilite). A partir de 670ºC e até à temperatura máxima de 

ensaio, observa-se uma perda de 0,4%. O somatório da perda de massa de cada reacção registada 

é de 8,95%. 

- Análise térmica diferencial por calorímetro (DSC)  

As reacções endotérmicas registadas no termograma diferencial através de um calorímetro 

ocorrem aproximadamente nos mesmos intervalos térmicos onde se verificam as variações de 

perda de massa: a primeira reacção de libertação de água adsorvida termina a 102ºC e a reacção 

de desidroxilação dos minerais argilosos (caulinite) ocorre entre os 464,3ºC e os 564,5ºC. Entre 

os 600ºC e os 700ºC ocorre uma pequena reacção endotérmica relacionada com a desidroxilação 

de ilites. A partir dos 900ºC e até ao final observam-se pequenas variações associadas a reacções 

exotérmicas de formação de nucleação de novas fases cristalinas. 

- Análise térmica dilatométrica (DIL) 

No termograma dilatométrico ocorre um aumento do valor do comprimento linear do provete 

até aos 850ºC atribuído à dilatação natural dos corpos, observando-se, contudo, uma pequena 

variação intermédia a 550ºC associada às reacções de desidroxilação. A partir de 850ºC observa-se 

na curva uma pequena contracção linear de 0,5%, até 900ºC, associada à ocorrência da primeira 

fase de sinterização em presença de fase líquida. A 900ºC verifica-se uma variação de contracção 

linear mais acentuada, de 6,2% até aos 1200ºC, referente à segunda fase de sinterização, durante a 

qual se verifica a densificação dos provetes por formação de fase líquida. Durante o 

arrefecimento, a curva do termograma é linear, de acordo com a contracção natural dos corpos 

com a diminuição da temperatura. 

b) Caulino de Alvarães 

Na fig. 8.8 apresentam-se as curvas resultantes da análise térmica efectuada sobre o caulino de 

Alvarães. 
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Fig. 8.8 - Termogramas TG, DSC e DIL do caulino de Alvarães 
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- Análise térmica gravimétrica (TG) 

No termograma gravimétrico (curva de perda de massa), com o aumento da temperatura, a 

primeira perda de massa, de 3,0%, é registada como ocorrendo até aos 77,4ºC. As reacções 

responsáveis por esta perda estão relacionadas com a remoção de água adsorvida na superfície 

das partículas constituintes. Entre os 492ºC e os 577ºC a variação linear representa uma perda de 

massa de cerca de 12,5% provocada pela desidroxilação dos minerais argilosos que, na amostra 

em estudo, são principalmente constituídos por caulinite. As perdas registadas após os 577ºC e 

até aos 1200ºC são inferiores a 1% e estão relacionadas com a desidroxilação de minerais 

argilosos, como a ilite, que não foram decompostos no intervalo térmico anterior. A perda de 

massa total registada na transformação térmica desta amostra é de 15,98%. 

- Análise térmica diferencial por calorímetro (DSC)  

Os desenvolvimentos que envolvem reacções endotérmicas registadas no termograma diferencial 

através de um calorímetro, ocorrem aproximadamente nos mesmos intervalos térmicos onde se 

verificam as variações de perda de massa. Constata-se, assim, que a primeira reacção, relacionada 

com a libertação de água adsorvida, termina aos 87ºC e a reacção de desidroxilação dos minerais 

argilosos (caulinite), ocorre entre os 473ºC e os 572,8ºC. Entre os 995,7ºC e os 1016,9ºC ocorre 

uma reacção exotérmica que resulta da nucleação de uma nova fase - a mulite. 

- Análise térmica dilatométrica (DIL) 

No termograma dilatométrico ocorre um aumento do valor do comprimento linear do provete 

até aos 450ºC atribuído à dilatação natural dos corpos. A partir desta temperatura e até aos 550ºC 

observa-se uma pequena contracção de 0,5% relacionada com a desidroxilação da caulinite. A 

segunda contracção (densificação) acontece a partir dos 920ºC e aproximadamente até aos 950ºC, 

e está associada à ocorrência da primeira fase de sinterização em presença de fase líquida, 

designado por estágio de arranjo de partículas. Após este estágio inicia-se a segunda fase de 

sinterização, designada por solução de precipitação, até ao final do aquecimento. Durante o 

arrefecimento, a curva do termograma é linear, de acordo com a contracção natural dos corpos 

que acompanha a diminuição da temperatura. 

c) Resultados da análise térmica 

As análises térmicas indicam que o intervalo térmico mais aconselhado para exploração das 

propriedades pozolânicas no caulino está compreendido entre 600ºC e 800ºC e o do barro 

vermelho está entre 700ºC e 800ºC, para ciclos de cozedura semelhantes aos considerados nas 

análises térmicas. 
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Os ciclos térmicos aconselhados recomendam uma evolução do aquecimento da mufla entre 

5ºC/min e 10ºC/min, com 30 minutos de manutenção à temperatura máxima. 

A mufla que foi possível utilizar não possibilitava o estabelecimento de ciclos térmicos e não foi 

possível controlar se a temperatura de cozedura se distribuía de forma uniforme ao longo de toda 

a espessura de material presente no tabuleiro da mufla. 

Estas análises decorreram num período dos trabalhos experimentais em que já estavam em curso 

as determinações realizadas sobre argamassas com pozolanas artificiais cozidas a 600ºC e a 800ºC 

durante 3,5 horas. Com base nos resultados entretanto obtidos com as argamassas com caulino e 

barro vermelho submetidos a esses tratamentos térmicos e no resultado das análises térmicas, 

procedeu-se a nova preparação de pozolanas artificiais, cozendo durante apenas 30 minutos, o 

caulino a 600ºC e a 800ºC e o barro vermelho a 700ºC. 

O material a ser submetido a tratamento térmico era colocado num tabuleiro metálico com 

dimensão tal que ocupava toda a base da mufla (20 cm x 30 cm), numa altura máxima de modo a 

garantir-se que o material não caía para fora do tabuleiro (superfícies exteriores inclinadas em 

pendente), totalizando cerca de 1,0 - 1,3 kg por cozedura. Admite-se que na preparação do 

material, se enquanto o período de cozedura de 3,5 horas era suficiente para haver uma boa 

dissipação da temperatura em todo o material a ser cozido, já o período de 30 minutos não se 

pode garantir que tenha sido suficiente para que o material mais interior tenha atingido a mesma 

temperatura que o que se encontrava mais à superfície no tabuleiro. 

8.4 Preparação das argamassa 

8.4.1 Traços utilizados e designação das argamassas 

Todas as argamassas foram realizadas com cal aérea hidratada em pó, definida como ca, tendo-se 

utilizado sempre o traço volumétrico 1:2 (cal aérea e componente pozolânico : areia de rio), com 

diferentes proporções de cal e componente pozolânico. De entre as argamassas anteriores com 

cal aérea como único ligante, a argamassa com dosagem volumétrica de 1:2 (constituída por uma 

parte de cal aérea e duas partes de areia de rio), designada por ca:2 no capítulo 7, foi tomada 

como padrão, passando neste capítulo a ser designada por ca0. 

Em muitas referências bibliográficas consultadas é mencionado como traço mais 

generalizadamente empregue em argamassas de cal aérea o traço 1:3. Simultaneamente, muitos 

autores referem que nas argamassas com base em cal aérea e componente pozolânico, este era 

introduzido em substituição parcial da areia. Considerou-se como situação intermédia, em que se 
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procurou um compromisso entre as duas situações referidas, a utilização do traço genérico 1:2, 

introduzindo o componente pozolânico como substituição parcial da cal aérea.  

Justifica-se esta escolha por se pretender estudar essencialmente a influência dos ligantes, 

mantendo constante o parâmetro relativo ao agregado (neste caso, areia de rio), e por se 

considerar que a optimização das características de argamassas com cal aérea e material 

pozolânico depende, em grande parte, da proporção entre a sílica e a alumina existentes nos 

componentes pozolânicos e o hidróxido de cálcio da cal com que os primeiros poderão reagir, 

para formarem compostos hidráulicos, na forma de silicatos e aluminatos de cálcio hidratados.  

Apresentam-se no quadro 8.8 as composições volumétricas das argamassas de cal aérea com 

componentes pozolânicos. 

Como referido anteriormente, as argamassas de cal aérea e componente pozolânico são 

referenciadas pela designação desse componente e respectivo tratamento térmico efectuado (vd. 

8.2.2.1). O traço volumétrico 1 refere-se à dosagem de cal : componente pozolânico : areia de 

1:0,5:3 (mais fraca em componente pozolânico), o traço 2 à dosagem 1:1:4 (intermédia quanto à 

quantidade de componente pozolânico) e o traço 3 identifica a dosagem 1:1,5:5 (mais forte em 

componente pozolânico). Designam-se por S as argamassas sujeitas a cura seca e por H as que 

foram submetidas a cura húmida84. 

8.4.2 Amassadura, aplicação, compactação e cura 

Na amassadura, aplicação e compactação das argamassa seguiu-se o procedimento descrito em 

5.3. 

Devido à cor dos diferentes tipos de componentes pozolânicos, quando amassados com a cal 

aérea em pó (branca), a areia de rio e a água, resultaram em argamassas de cores também 

distintas, que poderão ser condicionantes em termos de aplicações específicas em termos de 

conservação. As argamassas com caulinos cozidos resultam muito claras, praticamente da cor das 

argamassas só de cal aérea, a que se seguem com tonalidade um pouco mais escura as argamassas 

com pozolana natural. As argamassas com cinzas volantes apresentam cor semelhante à registada 

pelas argamassas de cimento (cinzento escuro) e as argamassas com barros vermelhos cozidos 

apresentam-se com a tonalidade do próprio barro vermelho, que também se tinha identificado 

nas argamassas pré-doseadas comerciais designadas por cocciopesto utilizadas no capítulo 6.  

                                                 

84 Pode apresentar-se, como exemplo, a argamassa cau600 2S, que é constituída por cal aérea hidratada, caulino cozido a 600ºC 
durante 3,5 horas e areia de rio, com traço volumétrico 1:1:4 constituído por uma parte de ca, uma parte de cau600 e quatro 
partes de ar, e cujos provetes foram sujeitos a cura seca. 
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Quadro 8.8 - Composições volumétricas das argamassas de cal aérea com componente pozolânico 

Argamassa ca poz cz bv600 bv800 bv700" cau600 cau800 cau600" cau800" ar 

ca0 1                   2 
poz 1S 1 0.5                 3 
poz 1H 1 0.5                 3 
poz 2S 1 1                 4 
poz 2H 1 1                 4 
poz 3S 1 1.5                 5 
poz 3H 1 1.5                 5 
cz 1S 1   0.5               3 
cz 1H 1   0.5               3 
cz 2S 1   1               4 
cz 2H 1   1               4 
cz 3S 1   1.5               5 
cz 3H 1   1.5               5 

bv600 1S 1     0.5             3 
bv600 1H 1     0.5             3 
bv600 2S 1     1             4 
bv600 2H 1     1             4 
bv600 3S 1     1.5             5 
bv6003H 1     1.5             5 
bv800 1S 1       0.5           3 
bv800 1H 1       0.5           3 
bv800 2S 1       1           4 
bv800 2H 1       1           4 
bv800 3S 1       1.5           5 
bv800 3H 1       1.5           5 
bv700"1S 1         0.5         3 
bv700"1H 1         0.5         3 
bv700"2S 1         1         4 
bv700"2H 1         1         4 
bv700"3S 1         1.5         5 
bv700"3H 1         1.5         5 
cau600 1S 1           0.5       3 
cau600 1H 1           0.5       3 
cau600 2S 1           1       4 
cau600 2H 1           1       4 
cau600 3S 1           1.5       5 
cau600 3H 1           1.5       5 
cau800 1S 1          0.5    3 
cau800 1H 1          0.5    3 
cau800 2S 1          1    4 
cau800 2H 1          1    4 
cau800 3S 1          1.5    5 
cau800 3H 1             1.5     5 
cau600"1S 1            0.5   3 
cau600"1H 1            0.5   3 
cau600"2S 1            1   4 
cau600"2H 1            1   4 
cau600"3S 1            1.5   5 
cau600"3H 1               1.5   5 
cau800"1S 1             0.5 3 
cau800"1H 1             0.5 3 
cau800"2S 1             1 4 
cau800"2H 1             1 4 
cau800"3S 1             1.5 5 
cau800"3H 1                 1.5 5 

 

 



276 

Os provetes das argamassas foram sujeitos a dois tipos de curas: deitados em sala com ambiente 

controlado a 23 ± 3ºC e 50 ± 5% de humidade relativa (HR) antes e após a sua desmoldagem - 

- cura seca; em saco de plástico fechado em ambiente interior até à data da sua desmoldagem (ao 

fim de uma semana), e daí até à data de ensaio (60 dias) em posição vertical em exsicador 

estanque (onde se tinha previamente criado ambiente saturado húmido) - cura húmida. Os 

provetes para determinação da permeabilidade ao vapor de água foram mantidos nas respectivas 

condições de cura seca, na sala de ambiente controlado ou dentro de caixas plásticas fechadas 

onde se tinham previamente criado ambientes saturados. Os provetes de maiores dimensões 

(para ensaios de aderência) ou que necessitavam de ser manipulados ao longo do período de cura 

( provetes para ensaio de retracção linear) foram condicionados numa sala de cura “húmida” cuja 

humidade relativa variava numa faixa apertada (95 ± 5% HR). 

8.5 Caracterização das argamassas realizadas 

Através de ensaios, procedeu-se à caracterização das argamassas realizadas. A descrição de todos 

os procedimentos e metodologias utilizados está apresentada em 5.4 e 5.5. 

8.5.1 Consistência por espalhamento 

Registam-se no quadro 8.9 (juntamente com os valores da retenção de água das argamassas 

frescas) os valores da consistência por espalhamento obtidos. Verifica-se que foram obtidas 

consistências comparáveis, tendo-se como valor médio um espalhamento de 70%, com desvio- 

-padrão de 2,3%.  

Durante o manuseamento das argamassas frescas, constatou-se a existência de comportamentos 

muito distintos, em função do tipo de material pozolânico que era constituinte da argamassa e da 

sua proporção na mistura (a que era sensível a plasticidade das argamassas e o seu 

comportamento face à quantidade de água de amassadura).  

8.5.2 Retenção de água 

Apresentam-se no quadro 8.9 os valores da retenção de água das argamassas analisadas 

(juntamente com os respectivos valores da consistência por espalhamento). 

Todas as argamassas analisadas apresentam retenção de água elevada, o que indicia bom 

comportamento face a condições atmosféricas adversas aquando da aplicação (com vento seco e 

tempo quente), e a suportes muito absorventes. De um modo geral, o traço 1 (1:0,5:3 – de mais 

fraco teor em componente pozolânico) apresenta mais altas retenções de água em todas as 

argamassas (excepto quando se utiliza cau800”, em que passa a ser o traço 2). Considera-se que a 
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boa retenção de água é devida com traço de cal aérea hidratada, pois atribui-se a este material a 

particularidade de conferir às argamassas essa característica (vd. 4.2). 

Quadro 8.9 - Espalhamento obtido e retenção de água das argamassas com componentes pozolânicos 

Argamassa Espalhamento (%) Retenção de Água (%) 

ca 0 67 93 
poz 1S 70 90 
poz 1H 70 89 
poz 2S 67 87 
poz 2H 69 86 
poz 3S 71 85 
poz 3H 75 85 
cz 1S 73 88 
cz 1H 69 89 
cz 2S 70 87 
cz 2H 70 86 
cz 3S 75 86 
cz 3H 71 86 

bv600 1S 72 95 
bv600 1H 71 91 
bv600 2S 70 88 
bv600 2H 74 87 
bv600 3S 70 87 
bv6003H 70 87 
bv800 1S 72 95 
bv800 1H 74 95 
bv800 2S 77 88 
bv800 2H 70 88 
bv800 3S 70 88 
bv800 3H 71 88 
bv700"1S 67 88 
bv700"1H 72 88 
bv700"2S 69 86 
bv700"2H 70 87 
bv700"3S 68 87 
bv700"3H 68 87 
cau600 1S 71 89 
cau600 1H 71 90 
cau600 2S 72 89 
cau600 2H 72 88 
cau600 3S 69 88 
cau600 3H 73 88 
cau800 1S 69 90 
cau800 1H 71 88 
cau800 2S 74 88 
cau800 2H 71 86 
cau800 3S 72 87 
cau800 3H 73 87 
cau600"1S 70 89 
cau600"1H 69 89 
cau600"2S 68 89 
cau600"2H 68 89 
cau600"3S 68 89 
cau600"3H 68 88 
cau800"1S 69 89 
cau800"1H 69 89 
cau800"2S 67 93 
cau800"2H 67 94 
cau800"3S 73 89 
cau800"3H 72 89 
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8.5.3 Retracção linear 

Apresentam-se no quadro 8.10 os resultados do ensaio de retracção linear ocorrida desde as 24 

horas ou as 48 horas (consoante se tratassem de provetes sujeitos a cura seca ou húmida85) e até 

aos 90 dias de idade das argamassas. Indicam-se os registos da retracção linear obtida aos 2 e/ou 

5 dias, 7, 14, 21, 28, 35, 60 e 90 dias de idade das argamassas, em mm/m. 

No anexo IV apresenta-se graficamente a retracção linear das argamassas de cal com componente 

pozolânico, agrupadas por curas, traços e tipo de componente. A partir dos resultados obtidos 

pode realizar-se uma análise aprofundada por tipos de cura, traço e componente pozolânico, que 

se passa a apresentar.  

a) Relativamente ao tipo de cura 

Entre argamassas idênticas sujeitas a curas distintas, pela observação visual efectuada sobre os 

provetes nos moldes, considera-se que a leitura efectuada a partir do 2º dia nas argamassas 

sujeitas a cura húmida está mais perto da realidade do que a efectuada a partir do 1º dia nas 

respectivas argamassas sujeitas a cura seca. Esta constatação deve-se ao facto de às 24 horas de 

moldagem neste último caso já se visualizar a ocorrência de retracção da argamassa no molde, 

que não foi quantificada com rigor, enquanto no primeiro caso tal situação não ter sido detectada. 

Esta ocorrência fica a dever-se ao baixo teor em humidade relativa existente na sala de ambiente 

controlado onde se processava a cura seca (50% humidade relativa), que provoca uma forte e 

rápida evaporação da água das argamassas durante as primeiras 24 horas (possivelmente com 

consequências nefastas posteriores ao nível da hidratação dos compostos resultantes da reacção 

pozolânica entre o hidróxido de cálcio da cal e a sílica e a alumina dos componentes pozolânicos), 

o que não se verifica no caso das argamassas sujeitas a condições de cura húmida. 

As argamassas sujeitas a cura húmida vão ser comparadas com a retracção linear ocorrida na 

argamassa padrão de cal aérea sujeita a cura seca, reportada ao 1ºdia86. Nos provetes sujeitos a 

cura húmida (em que os valores são reportados à 1ª leitura, realizada ao 2º dia), essa retracção 

visível não era detectada.  

 

 

                                                 

85 Às 24 horas de idade dos provetes sujeitos a cura H as pastilhas ainda não se encontravam rigidamente posicionadas, pelo que 
só foi possível utilizar o alongâmetro para proceder à determinação às 48 horas de idade dos provetes. 
86 É de referir que não era possível sujeitar a argamassa de cal aérea a cura húmida por esta não atingir num curto espaço de 
tempo, as resistências mínimas necessárias à fixação das pastilhas e a suportar a aplicação do alongâmetro. Como já foi referido 
em 7.6.1, por se tratar de uma argamassa/condições de cura em que a retracção ocorre muito rapidamente, mesmo os valores de 
retracção linear desta argamassa de referência reportados ao 1º dia, escondem parte da retracção que entretanto já tinha ocorrido 
(e que era visível a olho nu, por observação dos provetes nos moldes). 
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Quadro 8.10 - Retracção linear das argamassas com componentes pozolânicos 

mm/m 2 d 5 d 7 d 14 d 21 d 28 d 35 d 60 d 90 d 

ca 0 (1d) -1,97 -3,29 -3,39 -3,53 -3,55 -3,58 -3,58 -3,58 -3,36 
poz 1S -0,31 -0,64 -1,17 -1,24 -1,38 -1,58 -1,60 -1,62 -1,55 
poz 1H -  -1,07 -1,54 -1,46 -2,19 -1,96 -2,26 -2,55 -2,87 
poz 2S -0,43 -1,29 0,10 0,06 -0,23 -0,23 0,19 -0,24 -0,92 
poz 2H -  0,63 1,33 1,00 0,93 0,32 0,43 0,43 0,21 
poz 3S -1,50 -0,82 -0,41 -0,09 -0,15 -0,99 -0,44 -1,06 -1,03 
poz 3H -  0,96 1,67 1,69 1,46 1,35 1,36 1,36 1,29 
cz 1S 0,26 0,41 0,40 0,34 0,32 0,31 0,35 0,38 0,39 
cz 1H -  -0,03 -0,85 -1,78 -1,59 -1,11 -1,41 -1,70 -1,77 
cz 2S -0,01 -0,04 0,22 0,21 0,21 0,12 0,11 0,10 0,06 
cz 2H -  -0,11 0,31 0,57 0,28 0,15 -0,02 -0,02 -0,13 
cz 3S -0,03 0,26 0,66 0,84 0,78 0,73 0,65 0,62 0,59 
cz 3H -  1,69 0,77 -1,55 -1,78 -2,11 -2,31 -2,31 -2,16 

bv600 1S -1,45 -1,35 -1,37 -1,42 -1,37 -1,33 -1,19 -1,04 -1,37 
bv600 1H - -2,02 -2,52 -3,05 -3,15 -3,13 -2,94 -2,74 -3,22 
bv600 2S -0,17 -0,51 -0,56 -0,75 -0,79 -0,93 -0,83 -1,00 -0,53 
bv600 2H -  1,82 1,56 -0,58 -0,82 -0,95 -1,20 -1,20 -1,80 
bv600 3S -0,04 -0,59 -0,47 -0,78 -0,76 -0,85 -1,01 -1,05 -0,97 
bv6003H -  -0,10 -0,99 -1,58 -1,87 -2,01 -2,30 -2,30 -2,15 
bv800 1S -0,61 -0,66 -0,59 -0,62 -0,63 -0,55 -0,42 -0,29 -0,62 
bv800 1H -  -4,29 -4,93 -5,36 -5,40 -5,28 -5,06 -4,83 -5,31 
bv800 2S -0,17 -0,34 -0,05 -0,15 -0,27 -0,41 -0,43 -0,60 -0,27 
bv800 2H -  -0,19 -0,29 -1,08 -1,36 -1,47 -1,77 -1,77 -1,69 
bv800 3S -0,07 -0,09 0,02 -0,15 -0,15 -0,24 -0,36 -0,44 -0,17 
bv800 3H -  -0,61 -0,55 -1,26 -1,25 -1,35 -1,58 -1,58 -1,71 
bv700"1S -0,01 -0,10 0,62 1,22 0,90 0,88 0,70 0,70 0,78 
bv700"1H - -0,49 0,08 -1,88 -4,84 -5,08 -5,31 -5,31 -5,47 
bv700"2S 0,06 -0,08 3,54 3,73 3,90 4,36 4,22 4,22 4,11 
bv700"2H - -1,34 1,60 0,84 0,18 0,05 -0,13 -0,13 -0,28 
bv700"3S -1,86 -0,49 -0,04 0,83 1,00 0,55 0,81 0,38 0,40 
bv700"3H - -0,36 0,35 -0,26 -0,63 -0,90 -1,30 -1,30 -1,22 
cau600 1S 0,63 0,47 0,29 0,22 0,03 0,31 0,29 0,27 0,42 
cau600 1H - -1,32 -1,80 -1,66 -1,91 -2,39 -2,72 -3,05 -2,65 
cau600 2S -0,40 0,01 0,29 0,34 0,26 0,11 0,18 -0,22 -0,26 
cau600 2H - 0,29 0,21 -0,17 -0,42 -0,58 -0,81 -0,81 -0,84 
cau600 3S -0,33 0,78 0,83 0,28 0,02 0,12 0,27 -0,06 -0,07 
cau600 3H - -0,26 0,14 -0,28 -0,37 -0,50 -0,73 -0,73 -0,63 
cau800 1S -1,26 -1,42 -1,37 -1,41 -1,41 -1,32 -1,15 -0,97 -1,39 
cau800 1H - -1,41 -1,56 -1,61 -1,76 -1,88 -1,80 -1,71 -2,23 
cau800 2S 0,42 0,86 1,73 1,85 1,17 1,10 0,18 0,60 0,56 
cau800 2H - 0,25 -0,09 -0,56 -1,00 -1,12 -0,83 -0,83 -1,40 
cau800 3S 0,04 0,24 0,16 0,06 0,00 -0,05 -0,27 -0,24 -0,31 
cau800 3H - 0,97 0,15 -0,05 -0,20 -0,34 -0,53 -0,53 -0,71 
cau600"1S -0,65 -0,19 -0,36 -0,08 -0,33 0,19 0,33 0,33 0,28 
cau600"1H - 0,39 -0,70 -3,05 -2,25 -1,53 -1,62 -1,62 -1,74 
cau600"2S -0,35 -0,30 -0,71 -0,70 0,16 0,84 1,28 1,28 1,59 
cau600"2H - -0,68 -1,11 -2,34 -2,72 -1,83 -1,73 -1,73 -1,81 
cau600"3S -0,08 -0,12 -0,46 -0,29 0,27 1,42 0,56 0,56 0,47 
cau600"3H - 0,05 -0,63 -1,54 -1,56 -0,90 -1,02 -1,02 -1,12 
cau800"1S -0,36 -0,61 -0,28 -0,13 1,77 1,79 1,23 1,23 1,18 
cau800"1H - 0,38 0,28 1,06 0,36 0,73 0,69 0,69 0,56 
cau800"2S -0,60 -0,54 -0,90 -0,48 0,48 0,38 0,29 0,29 0,23 
cau800"2H - 0,36 0,24 2,02 1,60 1,61 1,24 1,24 1,19 
cau800"3S -0,19 -0,26 -0,30 0,21 0,67 0,93 0,49 0,49 0,46 
cau800"3H - 0,65 0,95 1,78 1,95 2,29 1,80 1,80 1,77 

Cura S - reportam à leitura efectuada no 1ºdia; cura H - reportam à leitura efectuada no 2ºdia 
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b) Análise por traços volumétricos de argamassa 

 Cura seca 

Pela análise da retracção linear ocorrida nas argamassas de cal aérea e componente pozolânico, 

aos diferentes traços, sujeitas a cura seca, verifica-se que os valores registados não chegam a cerca 

de metade dos atingidos pela argamassa de cal aérea, com todos os valores reportados à leitura 

realizada ao 1º dia. À data da 1ª leitura já era visível, a olho nu, alguma retracção entretanto 

ocorrida nas argamassas (não só de cal e componentes pozolânicos mas também na argamassa 

padrão só de cal aérea), pelo que os valores obtidos não devem ser tomados como absolutos mas 

apenas tidos em conta para comparação por quantificação da retracção ocorrida a partir das 24 

horas de moldagem.  

A retracção linear que ocorre nas argamassas com componentes pozolânicos sujeitas a cura seca 

desenvolve-se essencialmente até ao 1º dia de idade dos provetes (traços 1, 2 e 3). 

 Cura húmida 

Com base nos resultados obtidos entre as argamassas com traço 1 (1:0,5:3) sujeita a cura húmida, 

surge uma retracção mais elevada nas argamassas bv800 1H e bv700”1H. 

O mesmo tipo de análise realizada às argamassas aos traços 2 e 3 (1:1:4 e 1:1,5:5), sujeitas a cura 

húmida, mostra um melhor comportamento em termos de retracção linear das argamassas com 

componentes pozolânicos relativamente à argamassa de cal aérea. 

c) Análise por tipo de componente pozolânico da argamassa 

De um modo geral, todas as argamassas com diferentes componentes pozolânicos sujeitas a cura 

seca apresentaram retracção linear inferior à registada pela argamassa de referência só com cal 

aérea hidratada. 

Comparando a retracção linear ocorrida entre as argamassas com pozolana natural sujeitas a cura 

húmida detecta-se um comportamento pior na argamassa com menor traço em pozolana.  

Entre as argamassas com cinzas volantes parece ocorrer um melhor comportamento com a 

argamassa com traço volumétrico intermédio em componente pozolânico (traço 2 – 1:1:4). 

Fazendo o mesmo tipo de comparação entre as diferentes argamassas com barro vermelho 

sujeitas a cura húmida constata-se genericamente um pior comportamento das argamassas com 

traço mais fraco em componente pozolânico. 
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Comparando a retracção linear ocorrida entre as diferentes argamassas com caulino tratado 

termicamente sujeitas a cura húmida verifica-se um pior comportamento das argamassas com 

traço mais fraco em componente pozolânico e das argamassas realizadas com caulino sujeito a 

tratamento térmico mais ligeiro (600ºC durante apenas 30 minutos). 

8.5.4 Aderência 

Apresentam-se no quadro 8.11 o número de ensaios de arrancamento efectuados, os valores da 

tensão de aderência por arrancamento realizado aos 60 dias de idade das argamassas em análise, o 

respectivo desvio padrão e o tipo de rotura de aderência por arrancamento obtido. Designa-se 

por A a rotura adesiva que ocorre na superfície de contacto entre o tijolo e a argamassa, C 

identifica a rotura coesiva que se desenvolve no seio da argamassa e M rotula um tipo de rotura 

mista que ocorre parcialmente na superfície de contacto entre os dois materiais e no seio da 

argamassa. A fig. 8.9 (A e B) permite visualizar os resultados obtidos. 

Em termos da tensão de aderência verifica-se que se atingem de um modo geral valores baixos, 

uma vez que, tal como já referido anteriormente, o tipo de tijolo utilizado como suporte (tijolo 

furado corrente) não é o adequado para argamassas com base em cal aérea, por ser muito liso e 

impermeável à leitada de cal deste tipo de argamassas. Deste modo, admite-se que estes ensaios 

(realizados sobre tijolo que não representa um suporte antigo) podem ser considerados como um 

limite inferior das tensões de aderência que poderão ser atingidas com estas argamassas. 

A aderência das argamassas sujeitas a cura húmida é genericamente superior à das argamassas 

idênticas sujeitas a cura seca e, de um modo geral, considera-se que as argamassas sujeitas a cura 

húmida e particularmente os traços médios ou de teor mais elevado em componente pozolânico, 

tendem a apresentar valores muito aceitáveis. 

Entre as diferentes argamassas analisadas parece ocorrer uma melhor aderência com as 

argamassas com poz, bv800 e cau800”.  
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Quadro 8.11 - Tensão de aderência das argamassas com componentes pozolânicos 

Prov Aderência DP 
Argamassa 

nº MPa 

Tipo 
Rotura 

ca 0 2 0,06 0,01 A 
poz 1S 5 0,07 0,02 C 
poz 1H 5 0,14 0,05 M 
poz 2S 5 0,06 0,03 A 
poz 2H 5 0,13 0,02 A 
poz 3S 5 0,07 0,03 M 
poz 3H 5 0,07 0,02 M 
cz 1S 3 0,03 0,02 A 
cz 1H 6 0,07 0,03 M 
cz 2S 5 0,05 0,02 A 
cz 2H 5 0,07 0,03 A 
cz 3S 2 0,02 0,01 A 
cz 3H 5 0,09 0,03 M 

bv600 1S 3 0,03 0,01 A 
bv600 1H 4 0,05 0,03 A 
bv600 2S 4 0,05 0,01 M 
bv600 2H 5 0,09 0,01 M 
bv600 3S 4 0,04 0,02 M 
bv6003H 5 0,11 0,03 A 
bv800 1S 5 0,05 0,02 A 
bv800 1H 5 0,03 0,02 A 
bv800 2S 3 0,04 0,01 M 
bv800 2H 5 0,12 0,03 A 
bv800 3S 5 0,06 0,01 M 
bv800 3H 5 0,16 0,04 A 
bv700"1S 5 0,04 0,01 A 
bv700"1H 5 0,06 0,01 M 
bv700"2S 5 0,05 0,01 M 
bv700"2H 5 0,09 0,02 M 
bv700"3S 5 0,03 0,02 M 
bv700"3H 5 0,05 0,00 C 
cau600 1S 4 0,06 0,03 A 
cau600 1H 5 0,12 0,02 A 
cau600 2S 4 0,05 0,05 A 
cau600 2H 5 0,13 0,04 A 
cau600 3S 4 0,03 0,02 M 
cau600 3H 5 0,03 0,02 A 
cau800 1S 5 0,04 0,02 A 
cau800 1H 5 0,12 0,03 A 
cau800 2S 3 0,05 0,01 M 
cau800 2H 5 0,05 0,01 A 
cau800 3S 5 0,06 0,01 M 
cau800 3H 5 0,06 0,02 M 
cau600"1S 3 0,03 0,01 A 
cau600"1H 5 0,06 0,02 M 
cau600"2S 3 0,03 0,01 A 
cau600"2H 5 0,07 0,03 A 
cau600"3S 3 0,02 0,00 A 
cau600"3H 5 0,04 0,01 A 
cau800"1S 5 0,05 0,00 A 
cau800"1H 5 0,11 0,07 A 
cau800"2S 5 0,10 0,04 A 
cau800"2H 5 0,15 0,06 M 
cau800"3S 5 0,05 0,03 M 
cau800"3H 5 0,09 0,05 A 

A – rotura adesiva; C – rotura coesiva; M – rotura mista (A + C) 
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Fig. 8.9 - Tensão de aderência das argamassas de cal com componentes pozolânicos 

A – cura seca; B – cura húmida 

8.5.5 Módulo de elasticidade dinâmico 

Os ensaios decorreram aos 60 e aos 90 dias de idade das argamassas. Os ensaios aos 90 dias 

foram realizados sobre os provetes que tinham sido submetidos a determinação da retracção 

linear. Aos 60 dias os provetes foram ensaiados após cerca de 5 dias em estufa a 60ºC, 

independentemente da sua cura. Entre os provetes ensaiados aos 90 dias, os que tinham sido 

submetidos a cura seca foram ensaiados directamente enquanto os sujeitos a cura húmida foram 

ensaiados após cerca de 48 horas em estufa a 60ºC. 

Registam-se no quadro 8.12 a idade das argamassas à data da determinação, o número total de 

leituras efectuadas e o número de provetes a que respeitam, o valor médio do módulo de 

elasticidade dinâmico e o correspondente desvio padrão. A fig. 8.10 (A e B) representa estes 

resultados.  
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Quadro 8.12 - Módulo de elasticidade dinâmico das argamassas com componentes pozolânicos 
Idade 60d 90d 

Leit-Prov E DP Leit-Prov E DP 
Argamassa 

nºl-nºp MPa nºl-nºp MPa 

ca 0 3-3 2070 77 6-3 2120 53 
poz 1S 4-3 1160 113 6-3 2730 95 
poz 1H 3-3 1890 26 6-3 1950 490 
poz 2S 6-3 880 64 12-3 2070 129 
poz 2H 4-3 1350 136 11-3 1730 37 
poz 3S 5-3 630 37 12-3 1800 39 
poz 3H 3-3 1730 40 12-3 1840 37 
cz 1S 3-3 2080 72 6-3 3090 35 
cz 1H 4-3 1890 278 6-3 2460 107 
cz 2S 3-3 2310 129 12-3 3720 94 
cz 2H 5-3 2690 62 12-3 3330 117 
cz 3S 3-3 2320 29 12-3 3060 30 
cz 3H 3-3 3120 231 12-3 3790 207 

bv600 1S 3-3 1490 149 6-3 2440 45 
bv600 1H 3-3 1200 27 6-3 1720 48 
bv600 2S 4-3 1360 47 12-3 1470 14 
bv600 2H 3-3 880 50 12-3 990 111 
bv600 3S 4-3 1220 140 12-3 1520 30 
bv6003H 3-3 1050 30 12-3 1710 62 
bv800 1S 3-3 1830 40 6-3 2070 39 
bv800 1H 3-3 1080 38 6-3 1730 113 
bv800 2S 3-3 2060 39 8-2 1800 28 
bv800 2H 3-3 1990 10 12-3 2230 127 
bv800 3S 5-3 1430 48 12-3 1600 16 
bv800 3H 3-3 1790 111 12-3 2600 107 
bv700"1S 8-3 1740 33 12-3 1850 38 
bv700"1H 9-3 790 34 12-3 1100 106 
bv700"2S 6-3 1590 35 12-3 1530 30 
bv700"2H 7-3 1960 9 12-3 2215 78 
bv700"3S 6-3 1330 60 12-3 1800 17 
bv700"3H 9-3 1860 358 12-3 1890 48 
cau600 1S 5-3 2030 84 6-3 2540 102 
cau600 1H 9-9 2780 128 6-3 2990 67 
cau600 2S 3-3 3900 226 12-3 2980 61 
cau600 2H 3-3 3670 238 12-3 2120 66 
cau600 3S 3-3 2140 107 12-3 2170 36 
cau600 3H 3-3 2640 18 12-3 2330 108 
cau800 1S 3-3 3010 36 6-3 3530 121 
cau800 1H 3-3 1900 10 6-3 2830 30 
cau800 2S 6-6 2240 213 12-3 2860 26 
cau800 2H 3-3 5230 320 12-3 1690 72 
cau800 3S 3-3 2020 72 12-3 2080 68 
cau800 3H 3-3 4380 31 12-3 2040 22 
cau600"1S 7-3 1770 58 9-3 1530 23 
cau600"1H 9-3 1140 37 12-3 1040 87 
cau600"2S 6-3 2110 10 12-3 1650 30 
cau600"2H 8-3 1815 131 12-3 2850 90 
cau600"3S 6-3 2460 44 12-3 1600 11 
cau600"3H 7-3 2200 36 12-3 1700 21 
cau800"1S 13-3 2890 58 12-3 1890 48 
cau800"1H 14-3 2360 73 12-3 3235 170 
cau800"2S 12-3 3030 20 12-3 4010 69 
cau800"2H 12-3 2110 97 12-3 1330 24 
cau800"3S 12-3 3080 43 12-3 2460 21 
cau800"3H 12-3 4070 147 12-3 6450 98 
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Fig. 8.10 - Módulo de elasticidade dinâmico das argamassas com componentes pozolânicos 
A – cura seca; B – cura húmida 

Com base na fig. 8.10 pode realizar-se uma apreciação dos resultados do módulo de elasticidade 

dinâmico obtidos nas argamassas realizadas, em termos de curas, traços e tipos de componentes 

pozolânicos. Considera-se que nas argamassas cau800 2H e 3H e na argamassa cau800”3H 

pode ter existido qualquer problema não detectado no ensaio aos 60 dias. 

a) Análise por traço volumétrico das argamassas 

- Traço 1 (1:0,5:3) 

Comparando todas as argamassas com traço 1 (1:0,5:3) sujeitas a cura seca, verifica-se que, em 

termos médios de determinações aos 60 e aos 90 dias, os módulos de elasticidade dinâmicos das 

argamassas com os diferentes componentes não diferem muito da argamassa de cal aérea. As 

argamassas com o mesmo traço mas sujeitas a cura húmida apresentam valores inferiores quando 

se utilizam barros vermelhos ou caulinos sujeitos a fraco tratamento térmico, sensivelmente 
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idênticos quando se utilizam pozolana natural e cinzas volantes e ligeiramente superiores quando 

se utilizam caulinos cozidos.  

- Traço 2 (1:1:4) 

Comparando os resultados obtidos com argamassas com traço 2, sujeitas a cura seca, verifica- 

-se que as argamassas com caulinos sujeito a alta ou prolongada temperatura de cozedura e com 

cinzas volantes apresentam valores superiores à argamassa de referência, enquanto as argamassas 

restantes apresentam valores ligeiramente inferiores. 

Entre as argamassas idênticas mas sujeitas a cura húmida registaram-se valores apresentando uma 

grande discrepância entre os 60 e os 90 dias, especialmente nas argamassas contendo pozolanas 

artificiais sujeitas a tratamento térmico. 

O valor mais baixo foi obtido com a argamassa bv600 2H, com cerca de metade do módulo de 

elasticidade dinâmico da argamassa padrão. 

- Traço 3 (1:1,5:5) 

Comparando os resultados obtidos com as argamassas com traço 3, sujeitas a cura seca, verifica- 

-se que as argamassas cz 3S e cau800”3S apresentam os valores superiores, que as outras 

argamassas com caulinos cozidos registam valores semelhantes ao da argamassa de referência e 

que as restantes argamassas analisadas apresentam valores inferiores. A argamassa poz 3S regista 

o módulo de elasticidade dinâmico mais baixo. 

Entre as argamassas idênticas mas sujeitas a cura húmida sobressai o baixo valor apresentado pela 

argamassa bv600 3H e o elevado módulo de elasticidade dinâmico da argamassa cau800”3H. Os 

valores registados pelas restantes argamassas parecem enquadrar-se numa gama de valores 

adequados para argamassas de edifícios antigos.  

b) Análise por tipo de componente pozolânico da argamassa 

- Argamassas com pozolana natural 

Comparando entre si as diferentes argamassas de cal aérea com pozolana natural, verifica-se que 

dos 60 para os 90 dias ocorre um aumento do módulo de elasticidade e que, especialmente aos 60 

dias de idade, o módulo de elasticidade das argamassas sujeitas a cura húmida é superior ao das 

argamassas idênticas sujeitas a cura seca. Comparando estas argamassas com a argamassa só de 

cal aérea, verifica-se que os valores do módulo de elasticidade são genericamente inferiores. 
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- Argamassas com cinzas volantes 

No que respeita às argamassas de cal aérea com cinzas volantes, verifica-se que o módulo de 

elasticidade é superior ao da argamassa de cal aérea (especialmente nas argamassas com teor em 

componente pozolânico médio ou elevado) e que o incremento que ocorre dos 60 para os 90 dias 

é superior ao da argamassa de cal aérea. 

- Argamassas com barro vermelho tratado termicamente 

Relativamente às argamassas com barro vermelho cozido a 600ºC durante 3,5 horas verifica-se 

que, nas argamassas sujeitas a cura seca, o módulo de elasticidade vai decrescendo com o 

aumento do teor em material pozolânico, ocorrendo nas argamassas sujeitas a cura húmida a 

situação inversa. 

Nas argamassas com barro vermelho sujeito a tratamento térmico o módulo de elasticidade 

dinâmico é genericamente inferior ao da argamassa de cal aérea. 

- Argamassas com caulino tratado termicamente 

Entre as argamassas com caulino tratado termicamente sujeitas a cura seca, o módulo de 

elasticidade dinâmico é superior ao da argamassa de cal aérea nas argamassas com caulino cozido 

durante período mais alargado ou a temperatura mais elevada (3,5 horas ou 800ºC), apresentando 

as argamassas com cau600” valor do módulo de elasticidade dinâmico inferior ao da argamassa 

padrão. Os mesmos indícios são encontrados no caso das argamassas sujeitas a cura húmida mas 

de forma menos consistente. 

8.5.6 Resistência à tracção por flexão e à compressão 

Os ensaios de resistência à tracção por flexão e à compressão efectuaram-se aos 60 dias de idade 

sobre todos os provetes realizados, logo após a determinação do módulo de elasticidade 

dinâmico87.  

Após terminada a determinação da retracção linear, só dois dos meios provetes resultantes do 

ensaio de tracção por flexão a 90 dias é que foram de imediato sujeitos a ensaio de compressão 

(compressão a 90 dias). Os meios provetes restantes ficaram em reserva na sala de cura seca até 

serem ensaiados à compressão (e aos cloretos) aos 180 dias de idade. 

                                                 

87 Regista-se um maior número de provetes de cura seca sujeitos a flexão que de cura húmida. Este facto deve-se aos provetes de 
cura húmida partidos ao meio (por ensaio de flexão para preparação de meios provetes para ensaio de capilaridade, realizado cerca 
de meia semana antes) não poderem ser aqui considerados por apresentarem valores muito distintos – e geralmente superiores - 
por influência do seu estado de humidade; os provetes sujeitos a cura seca, ensaiados meia semana antes, apresentavam valores da 
mesma ordem de grandeza, tendo sido considerados no valor médio de cada argamassa.  
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Os resultados da flexão (designada como prévia) dos provetes de argamassa para preparação para 

os ensaios de capilaridade e de resistência aos sais solúveis foram obtidos de provetes da mesma 

amassadura que os provetes ensaiados aos 60 dias; os resultados aos 60 dias foram obtidos a 

partir de provetes distintos dos ensaiados aos 90 e 180 dias, mas realizados a partir de argamassas 

idênticas; os resultados aos 90 e aos 180 dias foram obtidos a partir dos mesmos provetes 

originais, apenas variando entre eles (e independentemente da cura - seca ou húmida - a que 

tinham sido sujeitos até aos 90 dias), outros 90 dias de cura na sala de condicionamente seco. 

Esta situação ocorreu por ter havido necessidade de secar, em estufa, os provetes vindos da cura 

húmida para se conseguir maior fiabilidade na determinação do módulo de elasticidade aos 90 

dias. 

Apresentam-se no quadro 8.13 o resultado dos ensaios de tracção por flexão e de compressão das 

argamassas de cal com componente pozolânico. Registam-se a idade das argamassas à data das 

determinações, o número de provetes submetidos aos ensaios, os valores médios da resistência à 

tracção por flexão e da resistência à compressão e os respectivos desvios padrão.  

As figuras 8.11 e 8.12 apresentam as resistências à tracção e à compressão para os provetes 

procedentes de uma mesma amassadura ensaiados respectivamente aos 60, 90 e 180 dias, para 

cada condição de cura (fig. 8.11 A e B – 60 dias, cura seca e húmida; fig.8.12 A e B – 90 e 180 

dias, cura seca e húmida ou inicialmente húmida – 90 dias iniciais de cura húmida seguidos de 

outros 90 dias de cura seca). Permitem efectuar uma análise aprofundada, por curas, traços, 

idades e tipo de componente pozolânico presente em cada argamassa88. 

a) Análise por traços volumétricos da argamassa 

- Traço 1 (1:0,5:3) 

60 dias 

Comparando os resultados obtidos aos 60 dias de idade dos provetes de argamassas com traço 1, 

sujeitas a cura seca, verifica-se que as resistências à tracção e à compressão mais elevadas são 

atingidas pela argamassa com caulino sujeito a maior tratamento térmico (cau800 1S), a que se 

seguem por ordem decrescente, para a compressão, a argamassa cau600 1S, a poz 1S e a 

cau800”1S, enquanto a bv800 1S já apresenta valor semelhante à argamassa de cal aérea. Para a 

cura húmida surgem por ordem decrescente a seguir à argamassa cau800 1H, a cau800”1H, a 

poz 1H, a cau600 1H, a cz 1H, a bv800 1H e a bv600 1H, enquanto só as argamassas de 

pozolanas artificiais sujeitas a cozedura a baixa temperatura e durante apenas 30 minutos 

(cau600”1H e bv700”1H) apresentam valores inferiores ao da argamassa de cal aérea.  

                                                 

88 Vd. também fig.8.27. 
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Quadro 8.13 - Resistências à tracção e à compressão de argamassas com componentes pozolânicos 

 Tracção por flexão Compressão 

Idade 60d 90d 60d 90d 180d 

Prov Rt DP Prov Rt DP Prov Rt DP Prov Rt DP Prov Rt DP 
Argamassa 

nº MPa nº MPa nº MPa nº MPa nº MPa 
ca 0 12 0,33 0,04 3 0,32 0,01 12 0,70 0,04 2 0,75 0,03 2* 0,76* 0,00*

poz 1S 6 0,24 0,03 3 0,45 0,02 6 1,00 0,09 2 1,33 0,02       
poz 1H 12 0,13 0,01 3 0,31 0,04 12 1,46 0,08 2 1,56 0,11       
poz 2S 3 0,14 0,00 3 0,38 0,03 6 1,01 0,03 2 1,03 0,02 2 0,97 0,02 
poz 2H 3 0,17 0,01 3 0,16 0,01 6 1,27 0,10 2 1,78 0,01 2 1,82 0,03 
poz 3S 6 0,16 0,02 3 0,26 0,02 6 0,89 0,03 2 0,70 0,03 2 0,65 0,01 
poz 3H 3 0,13 0,02 3 0,12 0,01 6 1,64 0,06 2 1,36 0,02 2 1,30 0,03 
cz 1S 6 0,26 0,02 3 0,29 0,02 6 0,52 0,03 2 0,76 0,01       
cz 1H 3 0,32 0,02 3 0,40 0,03 6 1,35 0,11 2 0,84 0,01       
cz 2S 6 0,27 0,02 3 0,42 0,04 6 0,67 0,05 2 0,88 0,02 2 0,86 0,02 
cz 2H 3 0,52 0,04 3 0,92 0,13 6 2,44 0,14 2 6,16 0,10 2 4,51 0,17 
cz 3S 6 0,28 0,03 3 0,29 0,01 6 0,65 0,05 2 0,60 0,01 2 0,59 0,00 
cz 3H 3 0,74 0,09 3 1,02 0,12 6 3,00 0,41 2 7,34 0,25 2 4,97 0,42 

bv600 1S 6 0,25 0,03 3 0,33 0,04 6 0,54 0,07 2 0,82 0,06       
bv600 1H 27 0,16 0,03 3 0,25 0,03 12 0,77 0,05 2 0,80 0,01       
bv600 2S 12 0,24 0,03 3 0,17 0,03 6 1,10 0,07 2 0,30 0,01 2 0,37 0,00 
bv600 2H 3 0,20 0,02 3 0,18 0,03 6 2,04 0,11 2 0,73 0,00 2 0,67 0,05 
bv600 3S 6 0,22 0,03 3 0,19 0,00 6 0,67 0,06 2 0,31 0,03 2 0,39 0,01 
bv6003H 3 0,09 0,00 3 0,14 0,01 6 0,78 0,04 2 0,72 0,04 2 0,67 0,01 
bv800 1S 6 0,29 0,02 3 0,26 0,01 6 0,67 0,01 2 0,67 0,00       
bv800 1H 3 0,20 0,01 3 0,25 0,05 6 1,06 0,11 2 0,84 0,03       
bv800 2S 5 0,36 0,02 3 0,22 0,01 6 1,39 0,04 2 0,46 0,02 2 0,50 0,02 
bv800 2H 3 0,22 0,03 3 0,22 0,01 6 2,20 0,07 2 1,69 0,08 2 1,21 0,06 
bv800 3S 6 0,26 0,03 3 0,21 0,02 6 0,91 0,03 2 0,43 0,02 2 0,50 0,00 
bv800 3H 3 0,08 0,01 3 0,17 0,02 6 0,75 0,03 2 1,47 0,11 2 1,03 0,04 
bv700"1S 6 0,20 0,02 3 0,22 0,03 6 0,39 0,01 2 0,46 0,01 2 0,43 0,01 
bv700"1H 3 0,09 0,01 3 0,19 0,03 6 0,29 0,01 2 0,51 0,02 2 0,67 0,03 
bv700"2S 6 0,20 0,01 3 0,17 0,02 6 0,36 0,04 2 0,31 0,01 2 0,36 0,02 
bv700"2H 3 0,08 0,01 3 0,18 0,01 6 0,53 0,03 2 1,04 0,01 2 0,70 0,04 
bv700"3S 6 0,14 0,01 3 0,21 0,01 6 0,30 0,04 2 0,40 0,00 2 0,4 0,01 
bv700"3H 1 0,07 -  3 0,19 0,02 6 0,57 0,01 2 1,32 0,03 2 0,78 0,04 
cau600 1S 6 0,38 0,03 3 0,32 0,01 6 1,18 0,08 2 0,86 0,01       
cau600 1H 27 0,30 0,08 3 0,56 0,02 12 1,38 0,09 2 1,84 0,05       
cau600 2S 6 0,68 0,03 3 0,47 0,02 6 3,82 0,23 2 1,20 0,07 2 1,26 0,10 
cau600 2H 3 0,80 0,08 3 0,67 0,03 6 6,98 0,11 2 6,41 0,09 2 4,44 0,00 
cau600 3S 6 0,37 0,03 3 0,30 0,01 6 1,03 0,04 2 0,50 0,02 2 0,66 0,02 
cau600 3H 3 0,74 0,05 3 0,53 0,02 6 4,93 0,19 2 2,72 0,24 2 2,26 0,06 
cau800 1S 6 0,57 0,06 3 0,63 0,06 6 1,96 0,06 2 1,63 0,01       
cau800 1H 3 0,52 0,01 3 0,55 0,03 6 3,01 0,25 2 1,90 0,04       
cau800 2S 12 0,48 0,09 3 0,39 0,01 6 2,88 0,17 2 0,74 0,04 2 1,04 0,02 
cau800 2H 3 1,07 0,05 3 0,33 0,03 6 8,00 0,33 2 2,20 0,44 2 1,84 0,14 
cau800 3S 6 0,41 0,03 3 0,27 0,01 6 1,40 0,07 2 0,72 0,02 2 0,82 0,02 
cau800 3H 3 1,18 0,04 3 0,22 0,00 6 7,34 0,16 2 1,36 0,03 2 1,1 0,07 
cau600"1S 6 0,20 0,01 3 0,20 0,01 6 0,46 0,01 2 0,39 0,00 2 0,39 0,00 
cau600"1H 3 0,11 0,01 3 0,14 0,02 6 0,43 0,02 2 0,58 0,01 2 0,69 0,06 
cau600"2S 6 0,22 0,02 3 0,23 0,02 6 0,52 0,02 2 0,45 0,03 2 0,44 0,01 
cau600"2H 3 0,09 0,02 3 0,27 0,01 6 0,58 0,03 2 1,72 0,05 2 1,05 0,04 
cau600"3S 6 0,28 0,01 3 0,22 0,01 6 0,70 0,06 2 0,47 0,01 2 0,44 0,03 
cau600"3H 3 0,08 0,00 3 0,20 0,01 6 0,66 0,01 2 1,85 0,05 2 1,08 0,01 
cau800"1S 6 0,38 0,02 3 0,28 0,01 6 0,97 0,02 2 0,56 0,01 2 0,58 0,03 
cau800"1H 3 0,21 0,00 3 0,36 0,06 6 1,65 0,06 2 2,30 0,03 2 1,96 0,03 
cau800"2S 6 0,40 0,04 3 0,69 0,03 6 1,23 0,05 2 2,00 0,06 2 2,00 0,01 
cau800"2H 3 0,49 0,05 3 0,46 0,03 6 4,20 0,12 2 4,00 0,13 2 3,05 0,18 
cau800"3S 6 0,43 0,03 3 0,38 0,03 6 1,33 0,07 2 0,92 0,12 2 0,89 0,01 
cau800"3H 3 0,92 0,08 3 1,57 0,07 6 6,68 0,19 2 7,91 0,16 2 6,16 0,06 

* 120 dias 
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Fig. 8.11 - Resistências à tracção  e à compressão aos 60 dias de argamassas com componentes 
pozolânicos 

A – cura seca; B –  cura húmida 

As resistências à compressão entre argamassas idênticas com traço 1 são superiores na cura 

húmida relativamente à cura seca, excepto para a argamassa bv700”. Observam-se assim que as 

melhores características mecânicas para as argamassas sujeitas a cura seca são obtidas com 

caulinos sujeitos a tratamento térmico a temperatura forte ou durante período mais prolongado e 

argamassas com pozolana natural, enquanto entre as argamassas sujeitas a cura húmida apenas as 

argamassas com pozolanas artificiais submetidas a curto e baixo tratamento térmico registam 

valores inferiores ao da argamassa de cal aérea considerada como padrão.  

De um modo geral, as resistências à tracção por flexão são proporcionais às apresentadas à 

compressão, embora de valor mais reduzido.  
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90 e 180 dias 

Entre as argamassa sujeitas a cura seca, apenas as argamassas com pozolanas artificiais cozidas a 

mais baixa temperatura e durante menos tempo (cau600”1S e bv700”1S) não atingem os valores 

da argamassa de cal aérea. Nas argamassas sujeitas a cura húmida (90 dias) ou inicialmente 

húmida (90 dias a cura húmida e 90 dias a cura seca), sobressaem as resistências obtidas com as 

argamassas realizadas com pozolanas artificiais sujeitas a maior tratamento térmico e as de 

pozolana natural (cau800”1H, cau800 1H, cau600 1H e poz 1H) 
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 Fig. 8.12 - Resistências à tracção  e à compressão aos 90 e 180 dias de argamassas com componentes 
pozolânicos  

A - cura seca; B - cura húmida (total ou inicial) 
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- Traço 2 (1:1:4) 

60 dias 

Comparando os resultados obtidos aos 60 dias de idade dos provetes de argamassas com traço 2, 

verifica-se que as resistências observadas na cura húmida são, de um modo geral, superiores às 

observadas na cura seca, sobressaindo os resultados elevados obtidos com as argamassas com os 

caulinos sujeitos a tratamento durante mais tempo e a temperaturas mais elevadas (cau800 2H, 

cau600 2H e cau800”2H).  

90/180 dias 

Entre as argamassas sujeitas a cura seca, todas as argamassas com barro vermelho e a argamassa 

com caulino sujeito a tratamento térmico mais reduzido apresentam resistências inferiores às 

apresentadas pela argamassa de cal aérea. 

Sobressaem as resistências obtidas com as argamassas sujeitas a cura húmida cau600 2H, cz 2H 

e cau800”2H, a que se seguem por ordem decrescente as argamassas cau800 2H, poz 2H, 

bv800 2H e cau600”2H. As argamassas restantes (bv700”2H e bv600 2H) apresentam valores 

semelhantes aos da argamassa de cal aérea. 

- Traço 3 (1:1,5:5) 

60 dias 

Relativamente ao traço 3 aos 60 dias de idade sobressaem novamente as resistências obtidas com 

as argamassas sujeitas a cura em ambiente húmido comparativamente às obtidas com 

condicionamento de cura seco, nomeadamente as respeitantes à utilização de caulinos sujeitos a 

tratamento térmico forte (cau800 3H, cau800”3H e cau600 3H), a que se seguem, por ordem 

decrescente a alguma distância, os valores obtidos com as argamassas com cinzas volantes e 

pozolana natural. As restantes argamassas apresentam valores semelhantes (e por vezes inferiores, 

no caso de algumas argamassas sujeitas a cura húmida) aos obtidos com a argamassa de cal aérea.  

90/180 dias 

No que respeita às argamassas com traço 3, têm grande destaque os valores alcançados pelas 

argamassas cau800”3H e cz 3H, a que se segue por ordem decrescente mas a menos de 50% 

dos valores, a argamassa cau600 3H. Com valores inferiores aos obtidos com a argamassa de cal 

aérea surge apenas a argamassa com barro vermelho sujeito ao mais fraco tratamento térmico. 

Verifica-se que existe um decréscimo da resistência à compressão dos 90 para os 180 dias, que se 

atribui ao facto dos provetes ensaiados aos 180 dias terem permanecido 90 dias na sala de cura 



8. Argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos                                                                                                                                                 293 

seca, independente da sua cura. O ensaio aos 180 dias decorreu, assim, com os provetes mais 

secos do que estavam aos 90 dias89.  

b) Análise por tipo de componente pozolânico das argamassas 

- Argamassas com pozolana natural 

As resistências à compressão obtidas com as argamassas sujeitas a cura húmida são sempre 

superiores às das argamassas respectivas sujeitas a cura seca, sendo essa diferença mais sentida 

nos traços com médio e elevado teor em pozolana. No entanto, as resistências à tracção por 

flexão apresentam tendência inversa. Verifica-se que algumas argamassas com pozolana 

dificilmente atingem os patamares mínimos de resistência mecânica necessários para uma boa 

aplicação. De um modo geral, os provetes de argamassas com pozolana natural apresentaram-se 

muito friáveis ao serem manipulados ao longo do tempo, especialmente os sujeitos a cura seca. 

- Argamassas com cinzas volantes 

Estas argamassas de cal aérea e cinzas volantes apresentam resistências mecânicas crescentes com 

o aumento do teor em cinzas das argamassas e, no caso da compressão a 90 dias, particularmente 

elevadas nas argamassas sujeitas a cura húmida com traços de médio e elevado teor em cinzas. 

Deste modo, os valores atingidos podem tornar este tipo de argamassas inadequadas para 

aplicação em edifícios antigos, por poderem exceder as características mecânicas dos próprios 

suportes antigos.  

- Argamassas com barro vermelho sujeito a tratamento térmico 

Todas as argamassas com barro vermelho cozido a 600ºC e a 800ºC durante 3,5 horas 

apresentam resistências mecânicas que se consideram adequados para aplicações em edifícios 

antigos. Entre as argamassas com barro vermelho cozido a 700ºC durante 30 minutos, verifica-se 

que as argamassas sujeitas a cura seca, com traços de teor médio e elevado em barro vermelho, 

talvez apresentem alguma dificuldade em atingirem resistências mecânicas suficientes em termos 

de compressão. 

- Argamassas com caulino sujeito a tratamento térmico 

Em termos de resistências à tracção aos 90 dias por parte de argamassas com caulinos sujeitos a 

tratamento térmico durante 3,5 horas considera-se que todas apresentam resistências 

consideradas  adequadas para  argamassas  a serem  aplicadas em edifícios antigos.  Em termos de 

                                                 

89 Por  comparação de resistências de provetes sujeitos a cura húmida mas ensaiados após terem sido submetidos a diferentes 
níveis de secagem, verificou-se que argamassas com alguns tipos de componente pozolânico apresentam resistências superiores 
quando os respectivos provetes são ensaiados com maior teor de humidade. Este estudo será objecto de publicação futura. 
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resistência à tracção aos 90 dias de argamassas com caulino sujeito a tratamento térmico durante 

30 minutos apenas a argamassa cau800”3H apresenta resistências mecânicas que, por excesso, a 

poderiam tornar inadequada para aplicação em edifícios antigos. No que respeita à resistência à 

compressão, para além da argamassa já referida, também a argamassa cau800”2H indicia poder 

apresentar valores excessivos para este tipo de aplicação em edifícios antigos.  

8.5.7 Profundidade de carbonatação e pH 

O ensaio de determinação da profundidade de carbonatação permite verificar a velocidade com 

que a carbonatação ocorre entre os provetes de argamassas com componentes pozolânicos, 

avaliando as variações introduzidas pelos diferentes tipos de materiais pozolânicos, as diferentes 

dosagens e tipos de cura. 

Para argamassas de cal aérea, uma rápida carbonatação está relacionada com um endurecimento 

num período aceitável, maior compacidade e, de um modo geral, alteração da resistência face a 

agressões do ambiente. Com efeito, considera-se que durante a carbonatação, ocorre a formação 

e deposição de cristais de carbonato de cálcio (a partir do hidróxido de cálcio) no volume dos 

poros da argamassa, que passam a ter porosidade e porometria inferior. Esta situação conduz 

geralmente ao aumento das resistências mecânicas mas simultaneamente à redução da 

permeabilidade ao vapor de água e a menor resistência aos cloretos. 

No entanto, no caso específico das argamassas de cal aérea e componente pozolânico, sendo 

referido na bibliografia [592] que a reacção pozolânica é uma reacção lenta, uma rápida secagem 

da argamassa e uma elevada taxa de carbonatação do Ca(OH)2 indisponibiliza esse material para 

poder reagir com a sílica e com a alumina dos componentes pozolânicos, reduzindo a formação 

dos compostos hidráulicos (silicatos e aluminatos de cálcio hidratados).  

No ensaio de carbonatação, a cor neutra revela a presença de carbonato de cálcio; a cor púrpura 

revela a presença de hidróxido de cálcio, que tem características alcalinas com pH entre 8,3 e 10, 

o que conduz à mudança de cor da fenoftaleína. No entanto, admite-se a hipótese dos 

constituintes da cal aérea e dos componentes pozolânicos ou dos compostos formados pela 

reacção entre a sílica e a alumina e o hidróxido de cálcio, poderem produzir alterações do pH que 

mascarem o resultado do ensaio90. 

                                                 

90 Considera-se que, neste tipo de argamassas, o estudo da evolução da carbonatação deverá ser merecedora de investigação 
particular para além da efectuada ao nível deste trabalho. 
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No quadro 8.14 registam-se as idades a que se realizaram as determinações, o número de 

provetes de cada argamassa sujeitos ao ensaio e os valores da profundidade de carbonatação e da 

percentagem de área carbonatada das argamassas. 

Quadro 8.14 - Carbonatação em argamassas com componentes pozolânicos 

Idade 60 dias 90 dias 180 dias 

Prov Carbonatação % carb. Prov Carbonatação % carb. Prov Carbonatação % carb.
Argamassa 

nº mm % nº mm % nº mm % 

ca 0             4 tc 100 
poz 2S       4 tc 100 4 tc 100 
poz 2H       4 5,5 47 4 tc 100 
poz 3S       4 tc 100 4 tc 100 
poz 3H       4 6,5 54 4 tc 100 
cz 2S       4 tc 100 4 tc 100 
cz 2H       4 4,2 37 4 14,7 93 
cz 3S       4 tc 100 4 tc 100 
cz 3H       4 3,8 34 4 16 96 

bv600 2S       4 tc 100 4 tc 100 
bv600 2H       4 13,3 89 4 tc 100 
bv600 3S       4 tc 100 4 tc 100 
bv6003H       4 5 44 4 tc 100 
bv800 2S       4 tc 100 4 tc 100 
bv800 2H       4 12,5 86 4 tc 100 
bv800 3S       4 tc 100 4 tc 100 
bv800 3H       4 12,2 85 4 tc 100 
bv700"1S 4 tc 100 4 tc 100 4 tc 100 
bv700"1H 4 5,8 50 4 6,9 57 4 17,3 98 
bv700"2S 4 tc 100 4 tc 100 4 tc 100 
bv700"2H 10 6,3 53 4 6,9 57 4 18,6 99,5 
bv700"3S 4 tc 100 4 tc 100 4 tc 100 
bv700"3H 8 8,5 67 4 tc 100 4 tc 100 
cau600 2S       4 tc 100 4 tc 100 
cau600 2H       4 4,8 42 4 tc 100 
cau600 3S       4 tc 100 4 tc 100 
cau600 3H       4 10,6 78 4 tc 100 
cau800 2S       4 tc 100 4 tc 100 
cau800 2H       4 13 88 4 tc 100 
cau800 3S       4 3,1 29 4 tc 100 
cau800 3H       4 5,3 46 4 tc 100 
cau600"1S 4 tc 100 4 tc 100 4 tc 100 
cau600"1H 4 7,2 59 4 10,3 77 4 tc 100 
cau600"2S 4 tc 100 4 tc 100 4 tc 100 
cau600"2H 4 7,8 63 4 8,8 69 4 tc 100 
cau600"3S 4 tc 100 4 tc 100 4 tc 100 
cau600"3H 4 8,8 68 4 9 70 4 tc 100 
cau800"1S 12 14,7 93 4 tc 100 4 tc 100 
cau800"1H 12 10,2 76 4 13,8 90 4 18,4 100 
cau800"2S 12 16,6 97 4 16,6 97 4 tc 100 
cau800"2H 12 10,7 78 4 12,2 85 4 tc 100 
cau800"3S 12 17,7 99 4 tc 100 4 tc 100 
cau800"3H 12 7,3 60 4 9,8 74 4 tc 100 

tc – totalmente carbonatado 
 

Verifica-se que o condicionamento a que são sujeitas as argamassas é determinante para o 

resultado final, uma vez que argamassas idênticas sob curas diferentes conduzem a resultados, em 

termos de carbonatação, também distintos. Com seria expectável, a carbonatação é mais rápida 
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nas argamassas sujeitas a cura seca comparativamente a argamassas idênticas sujeitas a cura 

húmida. 

Aos 180 dias de idade verifica-se que todas as argamassas estão completa ou quase 

completamente carbonatadas e, excepto a argamassa cau800 3S, todas as argamassas sujeitas a 

cura seca se apresentaram totalmente carbonatadas também aos 90 dias de idade. Já as mesmas 

argamassas quando submetidas a cura húmida apresentaram, aos 90 dias, taxas de carbonatação 

muito inferiores. No caso das argamassas com pozolana natural ou cinzas volantes, a 

percentagem de área de corte carbonatada a 90 dias nos provetes sujeitos a cura húmida era de 

cerca de 50% da área carbonatada de provetes idênticos mas sujeitos a cura seca. No caso das 

argamassas com barro vermelho essa relação é menos notória, aparentando uma 

proporcionalidade entre a velocidade de carbonatação e o teor em componente pozolânico. Nas 

argamassas com caulino tratado termicamente também parece existir uma proporcionalidade 

entre a velocidade de carbonatação e o teor em componente pozolânico. 

As argamassas de cal aérea, componente pozolânico e areia de rio executadas possuem muitos 

outros materiais que podem conduzir à formação de carbonatos solúveis e a aumento do pH, de 

forma que o ensaio de carbonatação possa conduzir a uma reacção positiva, com alteração de cor. 

Um exemplo pode ser a reacção da parte vítrea das cinzas volantes com a cal, com eventual 

produção de carbonato de sódio (Na2CO3). 

Para a aferição da possibilidade de se tratarem de reacções que produzissem o aumento do pH, 

procedeu-se à determinação deste, a partir de método colorimétrico, realizado com as soluções 

preparadas para a determinação da condutividade e da concentração em Ca++. No entanto, pelo 

método utilizado, todas as argamassas analisadas apresentaram valores de pH entre 6 e 7, não 

tendo sido possível atribuir a este factor a causa do resultado do ensaio de carbonatação.  

8.5.8 Massa volúmica aparente e porosidade aberta 

No quadro 8.15 registam-se a consistência por espalhamento obtida, o número de provetes de 

cada argamassa submetidos a ensaio, os valores médios das determinações da massa volúmica 

aparente e da porosidade aberta, realizados aos 60 dias de idade das argamassas e respectivos 

desvios padrão. A fig. 8.13 apresenta os valores médios obtidos para as argamassas sujeitas a cada 

uma das curas (A – seca e B – húmida).  

Submeteu-se a ensaio um mínimo de seis provetes de cada argamassa. No entanto, devido a 

elevada dispersão de resultados que ocorriam ocasionalmente em alguns provetes, esses foram 

eliminados, não sendo contabilizados nem no valor médio, nem no respectivo desvio padrão. 

Esta dispersão ocasional estava relacionada com a deficiente manipulação dos provetes (que 
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permaneciam dentro de água durante 3 dias e que, ao serem manipulados com menos cuidado, se 

desfaziam). Esta fragilidade dos provetes ao serem manipulados, especialmente sentida nas 

argamassas que tinham sido sujeitas a cura seca (e em algumas sujeitas a cura húmida mas com 

traço reduzido em componente pozolânico), pode ser justificada por uma acelerada carbonatação 

do hidróxido de cálcio nessas argamassas (ou uma deficiente relação entre a cal e o componente 

pozolânico na formulação da argamassa), que não se combinou com a sílica e a alumina presente 

através da reacção pozolânica e que, por contacto prolongado com a água, se transformou em 

bicarbonato de cálcio que, por sua vez, foi dissolvido na água. 

Por observação dos resultados verifica-se que as argamassas de cal aérea e componente 

pozolânico apresentam massa volúmica aparente média de 1710 kg/m3, com desvio padrão de 

47,2 kg/m3 e porosidade média de 34%, com desvio padrão de 1,8%. Relativamente à massa 

volúmica, registam o menor valor as argamassas de cal aérea e pozolana natural, enquanto as de 

cal aérea e cinzas volantes apresentam massa volúmica aparente superior à média da restantes 

argamassas. 

Do ponto de vista da porosidade aberta, sobressaem as argamassas de cinzas volantes já referidas 

com os valores mais baixos de porosidade aberta. 

Entre os diferentes traços surge uma tendência de maior massa volúmica aparente com o 

aumento do teor em componente pozolânico das argamassas que, de um modo geral, se mantém 

em todas as argamassas analisadas, excepto nas com pozolana natural e com cau600”. 

Genericamente, a massa volúmica aparente das argamassas sujeitas a cura seca é superior às 

argamassas idênticas sujeitas a cura húmida, pelo que o inverso ocorre em termos de porosidade 

aberta. As argamassas sujeitas a cura húmida apresentam, assim, porosidade aberta ligeiramente 

superior a argamassas idênticas submetidas a cura seca. 

Uma possível explicação para esta situação poderá ser o facto de, na cura seca, as argamassas 

perderem água rapidamente, numa fase em que a sua consistência não está ainda solidificada e a 

estrutura interna pode retrair, sendo essa retracção acompanhada pelos poros e diminuindo a 

percentagem da porosidade. Pelo contrário, no caso da cura húmida, as argamassas perdem a 

água lentamente e quando parte dessa água é eliminada já a argamassa está suficientemente 

endurecida, possuindo resistências mecânicas que não permitem que retraia significativamente. 

Deste modo, os poros poderão resultar de maior dimensão, totalizando uma porosidade superior. 
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Quadro 8.15 - Massa volúmica aparente e porosidade aberta de argamassas com componentes pozolânicos 

Espalh. Prov MVap. DP Poros. DP
Argamassa 

% nº kg/m3 % 

ca 0 67 15 1720 6,80 34 7,02
poz 1S 70 6 1670 7,19 35 0,41
poz 1H 70 6 1630 8,71 37 0,38
poz 2S 67 4 1720 23,77 32 1,27
poz 2H 69 6 1640 8,71 36 0,45
poz 3S 71 5 1650 3,30 34 0,44
poz 3H 75 5 1630 11,96 35 0,70
cz 1S 73 6 1810 2,37 30 0,19
cz 1H 69 6 1760 6,79 32 0,26
cz 2S 70 6 1830 14,02 29 0,52
cz 2H 70 6 1790 9,67 31 0,35
cz 3S 75 6 1830 5,39 29 0,56
cz 3H 71 6 1810 15,79 29 0,63

bv600 1S 72 6 1720 12,42 34 0,48
bv600 1H 71 6 1670 5,31 35 0,24
bv600 2S 70 12 1730 9,20 34 0,80
bv600 2H 74 6 1670 4,55 36 0,26
bv600 3S 70 5 1730 7,19 34 0,75
bv6003H 70 5 1690 15,02 35 1,24
bv800 1S 72 6 1750 11,21 33 0,50
bv800 1H 74 6 1680 7,85 35 0,30
bv800 2S 77 6 1740 6,56 33 0,37
bv800 2H 70 6 1680 16,00 35 0,59
bv800 3S 70 6 1760 20,33 33 0,62
bv800 3H 71 6 1740 12,35 32 0,61
bv700"1S 67 6 1720 4,74 34 0,24
bv700"1H 72 6 1700 3,51 34 0,18
bv700"2S 69 6 1740 7,89 33 0,25
bv700"2H 70 6 1690 12,30 35 0,69
bv700"3S 68 6 1770 15,14 32 0,61
bv700"3H 68 6 1720 17,56 34 0,90
cau600 1S 71 6 1700 9,17 35 0,43
cau600 1H 71 6 1650 10,35 36 0,38
cau600 2S 72 6 1720 9,12 33 0,61
cau600 2H 72 6 1690 5,79 34 0,21
cau600 3S 69 6 1750 10,07 33 0,51
cau600 3H 73 6 1690 7,34 34 0,31
cau800 1S 69 6 1700 8,59 34 0,32
cau800 1H 71 6 1670 5,43 35 0,23
cau800 2S 74 12 1710 23,33 34 0,69
cau800 2H 71 6 1670 6,47 33 0,24
cau800 3S 72 6 1710 10,78 35 0,36
cau800 3H 73 6 1670 9,64 35 0,60
cau600"1S 70 8 1720 10,47 34 0,75
cau600"1H 69 6 1700 7,67 34 0,51
cau600"2S 68 6 1740 4,08 33 0,12
cau600"2H 68 6 1700 3,69 35 0,13
cau600"3S 68 6 1740 9,18 34 0,33
cau600"3H 68 6 1680 6,78 35 0,39
cau800"1S 69 5 1720 7,09 34 0,35
cau800"1H 69 6 1660 6,33 36 0,23
cau800"2S 67 6 1710 7,53 35 0,32
cau800"2H 67 6 1670 6,52 35 0,24
cau800"3S 73 6 1720 6,43 34 0,26
cau800"3H 72 6 1650 9,15 36 0,27
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Fig. 8.13 - Massa volúmica aparente e porosidade aberta de argamassas com componentes pozolânicos 

A – cura seca; B – cura húmida 

 
8.5.9 Absorção de água por capilaridade 

O quadro 8.16 regista o número de provetes de cada argamassa submetidos a ensaio, os valores 

médios do coeficiente de capilaridade e do valor assintótico e respectivos desvios padrão. A fig. 

8.14 apresenta o desenvolvimento do ensaio de capilaridade realizado aos 60 dias de idade das 

argamassas sujeitas a cura seca (A) ou húmida (B), enquanto a fig. 8.15 particulariza a absorção 

capilar nos primeiros 60 minutos de ensaio. A fig. 8.16 (A e B, consoante a cura tenha sido seca 

ou húmida) permite comparar directamente o coeficiente de capilaridade (que traduz a absorção 

capilar inicial) e o valor assintótico (que quantifica o total de água absorvida por capilaridade) das 

argamassas em análise. 
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Quadro 8.16 - Coeficiente de capilaridade e valor assintótico de argamassas com componentes 
pozolânicos 

Prov C.C. DP V.As. DP 
Argamassa 

nº kg/m2.s1/2 kg/m2 
ca 0 12 0,43 0,08 20,7 0,8 

poz 1S 6 0,56 0,02 21,4 0,7 
poz 1H 6 0,62 0,03 23,9 1,2 
poz 2S 6 0,48 0,02 21,5 1,1 
poz 2H 6 0,61 0,04 23,6 2,0 
poz 3S 6 0,44 0,02 20,4 0,7 
poz 3H 6 0,69 0,07 22,7 0,8 
cz 1S 6 0,24 0,01 17,4 0,5 
cz 1H 6 0,30 0,01 22,1 1,4 
cz 2S 6 0,21 0,01 16,7 0,7 
cz 2H 6 0,27 0,02 21,3 1,2 
cz 3S 6 0,23 0,01 16,8 1,0 
cz 3H 6 0,24 0,03 20,0 0,3 

bv600 1S 6 0,31 0,01 20,5 2,2 
bv600 1H 6 0,49 0,02 25,3 1,0 
bv600 2S 12 0,36 0,04 20,7 0,6 
bv600 2H 6 0,35 0,02 23,5 1,0 
bv600 3S 6 0,48 0,02 19,9 1,1 
bv6003H 6 0,54 0,02 24,2 1,4 
bv800 1S 6 0,26 0,01 20,4 0,7 
bv800 1H 6 0,43 0,03 24,9 1,7 
bv800 2S 6 0,28 0,01 20,4 1,0 
bv800 2H 6 0,29 0,01 23,2 1,4 
bv800 3S 6 0,32 0,00 19,7 0,8 
bv800 3H 6 0,52 0,01 23,4 0,7 
bv700"1S 6 0,26 0,00 18,1 0,2 
bv700"1H 6 0,45 0,01 22,7 0,7 
bv700"2S 6 0,26 0,01 17,6 0,7 
bv700"2H 6 0,56 0,04 24,0 1,2 
bv700"3S 6 0,30 0,00 17,8 0,4 
bv700"3H 6 0,56 0,05 23,8 1,2 
cau600 1S 6 0,33 0,01 21,8 0,7 
cau600 1H 6 0,33 0,02 25,2 1,5 
cau600 2S 6 0,19 0,01 20,7 1,1 
cau600 2H 6 0,10 0,00 24,5 0,4 
cau600 3S 6 0,29 0,01 19,2 0,7 
cau600 3H 6 0,13 0,01 22,9 1,3 
cau800 1S 6 0,24 0,01 21,3 1,5 
cau800 1H 6 0,24 0,01 24,4 1,6 
cau800 2S 12 0,27 0,06 21,3 1,6 
cau800 2H 6 0,08 0,00 23,3 1,6 
cau800 3S 6 0,34 0,01 21,4 0,9 
cau800 3H 6 0,11 0,02 24,3 1,3 
cau600"1S 6 0,28 0,01 18,9 0,4 
cau600"1H 6 0,41 0,02 23,6 1,0 
cau600"2S 6 0,27 0,01 18,5 0,8 
cau600"2H 6 0,47 0,03 23,7 0,6 
cau600"3S 6 0,25 0,01 17,4 0,4 
cau600"3H 6 0,45 0,03 24,6 0,9 
cau800"1S 6 0,28 0,01 19,6 0,7 
cau800"1H 6 0,32 0,01 24,2 1,4 
cau800"2S 6 0,25 0,00 19,4 1,4 
cau800"2H 6 0,19 0,01 24,3 0,9 
cau800"3S 6 0,29 0,01 19,7 0,7 
cau800"3H 6 0,09 0,00 24,7 1,6 
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Fig. 8.14 - Capilaridade de argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos 

A – cura seca; B – cura húmida 
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Fig. 8.15 - Capilaridade inicial de argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos 

A – cura seca; B – cura húmida 
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Fig. 8.16 - Coeficiente de capilaridade e valor assintótico de argamassas  com componentes pozolânicos 
A – cura seca; B – cura húmida 

Analisando os resultados do ensaio de capilaridade realizado sobre as argamassas de cal aérea e 

diversos componentes pozolânicos, com diferentes traços, verifica-se que a maior parte das 

argamassas sujeitas a condições de cura seca apresentam melhor comportamento que a argamassa 

de cal aérea considerada como padrão ca0, quer em termos de velocidade de absorção inicial, 

quer ao nível da absorção capilar total. De um modo geral, são as argamassas contendo cinzas 

volantes que apresentam o comportamento face à acção de capilaridade mais eficiente (mais lenta 

absorção inicial e menor quantidade de água absorvida por capilaridade). A mesma análise sobre 

as argamassas sujeitas a cura húmida mostra que estas apresentam absorção de água por 

capilaridade superior à registada pela argamassa padrão, excepção feita às argamassas com cinzas 

volantes, com valores semelhantes (ligeiramente inferiores - cz 3H - e superiores - cz 2H e cz 

1H - aos da argamassa ca0). Tal como referido, são as argamassas contendo cinzas volantes que 

apresentam melhor comportamento à capilaridade, no que se refere à absorção total. 

Relativamente à absorção capilar inicial, essencialmente as argamassas com base em caulinos 
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calcinados de traços 2 e 3 (mais elevados em componente pozolânico) e as argamassas com 

cinzas volantes apresentam valores de capilaridade inferiores aos apresentados pela argamassa de 

referência.  

Observando na globalidade a análise dos resultados face à capilaridade verifica-se que, 

relativamente a argamassas sujeitas a cura seca, as argamassas de cal aérea e pozolana natural 

apresentam as piores características, enquanto a maior eficiência é apresentada pelas argamassas 

de cal aérea e cinzas volantes ou caulino sujeito a tratamento térmico durante apenas 30 minutos. 

No entanto, praticamente todas as argamassas sujeitas a cura seca apresentam comportamento 

face à capilaridade melhor que o registado pela argamassa padrão de cal aérea.   

No que se refere às argamassas sujeitas a cura húmida, surgem novamente as argamassas com 

cinzas volantes como as mais eficientes face à capilaridade, enquanto de um modo geral são as 

argamassas com barro vermelho sujeito a fraco tratamento térmico que apresentam o 

comportamento mais gravoso.  

No entanto, enquanto relativamente à absorção total por capilaridade quase todas as argamassas 

com componentes pozolânicos sujeitas a cura húmida apresentam comportamento mais 

deficiente que a argamassa de cal aérea, no que respeita à absorção capilar inicial muitas das 

argamassas com componentes pozolânicos registam melhor comportamento que a argamassa de 

cal aérea. São disso exemplo as argamassas com caulinos, com cinzas volantes e com barros 

vermelhos sujeitos a tratamento térmico durante período mais prolongado. 

 

Pode proceder-se a uma análise mais aprofundada sobre o resultado dos ensaios de capilaridade 

realizados sobre as diversas argamassas em termos de curas, traços e tipos de componentes 

pozolânicos. 

a) Análise por traços volumétricos de argamassas 

- Traço 1 (1:0,5:3) 

Cura seca  

Comparando entre si todas as argamassas com traço 1 sujeitas a cura seca, verifica-se que a 

menor velocidade de absorção inicial é registada pelas argamassas cz 1S, cau800 1S e cau800”1S. 

Às argamassas cz 1S, bv700”1S, cau600”1S e cau800”1S corresponde a menor absorção total 

por capilaridade, inferior à da argamassa ca0. As argamassas cz 1S e cau800”1S são assim, entre 

estas, as que apresentam um comportamento global à capilaridade mais eficiente. 
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A argamassa poz 1S apresenta uma absorção inicial superior à da argamassa padrão ca0, 

enquanto as argamassas com maior absorção total são as cau600 1S, poz 1S e cau800 1S, 

registando um valor superior ao de ca0. De entre estas argamassas com traço 1 sujeitas a cura 

seca, a argamassa poz 1S apresenta-se como tendo o comportamento à capilaridade mais 

desfavorável. 

  Cura húmida 

Comparando entre si todas as argamassas com traço 1 sujeitas a cura húmida verifica-se que a 

menor velocidade de absorção inicial é registada pelas argamassas cau800”1H, cau800 1H e cz 

1H, inferior à argamassa ca0. Às argamassas cz 1H e bv700”1H corresponde a menor absorção 

total por capilaridade (mesmo assim superior à da argamassa padrão). A argamassa cz 1H é, de 

entre estas, a que apresenta comportamento à capilaridade mais eficiente (embora pior que a 

argamassa padrão só de cal aérea) em termos da quantidade total de água absorvida por 

capilaridade. 

Na globalidade das argamassas com traço 1, sujeitas a cura húmida, as argamassas poz 1H e 

bv600 1H apresentam a pior absorção inicial, superior a ca0, enquanto as argamassas bv600 1H, 

cau600 1H, bv800 1H, cau800 1H e cau800”1H apresentam as mais altas absorções capilares. A 

argamassa bv600 1H apresenta, assim, o comportamento à capilaridade mais desfavorável.  

- Traço 2 (1:1:4) 

Cura seca  

De entre as argamassas com traço 2 sujeitas a cura seca, as argamassas cau600 2S, cz 2S e 

cau800”2S apresentam a menor absorção inicial (bem inferior à registada pela argamassa ca0). 

As argamassas cz 2S, bv700”2S, cau600”2S e cau800”2S registam as abosorções capilares mais 

reduzidas (também muito a baixo do valor registado para a argamassa padrão). Os melhores 

comportamentos à capilaridade são registados pelas argamassas cz 2S e cau800”2S. 

A argamassa poz 2S apresenta absorção capilar inicial superior à de ca0, registando também, 

juntamente com as argamassas cau800 2S, bv600 2S e cau600 2S, valores da absorção total por 

capilaridade superior à argamassa de referência. A argamassa poz 2S surge assim, entre estas, 

como apresentando o pior comportamento à capilaridade. 

 Cura húmida 

De entre as argamassas com traço 2 sujeitas a cura húmida, registam-se as argamassas cau800 

2H, cau600 2H, cau800”2H e cz 2H como possuindo o melhor comportamento face à 

absorção capilar inicial, significativamente melhor que o apresentado pela argamassa ca0. 

Relativamente à absorção total, a argamassa cz 2H apresenta valor semelhante ao da argamassa 
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padrão, enquanto todas as restantes apresentam valores mais elevados. A argamassa cz 2H surge 

como a argamassa mais eficiente em termos de capilaridade. 

As argamassas poz 2H, bv700”2H e cau600”2H apresentam absorção capilar inicial mais 

elevada que a argamassa ca0. Por ordem decrescente, as argamassas cau600 2H, cau800”2H, 

bv700”2H, cau600”2H, poz 2H, bv600 2H, cau800 2H e bv800 2H apresentam os valores de 

absorção total por capilaridade mais elevados. As argamassas bv700”2H, cau600”2H e poz 2H 

apresentam os piores comportamentos à capilaridade. 

- Traço 3 (1:1,5:5) 

Cura seca  

Comparando entre si as argamassas com traço 3 sujeitas a cura seca, verifica-se que as argamassas 

cz 3S e cau600”3S apresentam a mais fraca absorção capilar inicial, muito inferior à apresentada 

pela argamassa padrão. As mesmas argamassas, juntamente com a argamassa bv700”3S registam 

os valores mais baixos de absorção capilar total, também muito inferior ao apresentado pela 

argamassa ca0. As argamassas cz 3S e cau600”3S surgem, assim, como apresentando o 

comportamento à capilaridade mais eficiente. 

As argamassas poz 3S e bv600 3S apresentam absorção capilar inicial elevada, semelhante à 

apresentada pela argamassa padrão. As argamassas poz 3S e cau800 3S apresentam as mais 

elevadas absorções capilares, também de valores semelhantes à da argamassa ca0, surgindo como 

as mais deficientes em termos de capilaridade. 

 Cura húmida 

De entre as argamassas com traço 3 sujeitas a cura húmida, as argamassas cau800”3H, cau800 

3H, cau600 3H e cz 3H surgem como as de menor absorção capilar inicial, apresentando 

características muito melhores que a argamassa ca0. Apenas a argamassa cz 3H apresenta 

absorção capilar total inferior à da argamassa padrão, surgindo assim como a mais eficiente. 

A argamassa poz 3H e as argamassas com barro vermelho (bv700”3H, bv600 3H e bv800 3H) 

apresentam absorção capilar inicial superior à da argamassa padrão, enquanto as argamassas 

cau800”3H, cau600”3H, cau800 3H, bv600 3H e bv700”3H apresentam os mais altos registos 

de absorção capilar total. Estas últimas argamassas referidas (bv600 3H e bv700”3H) aparentam 

o pior comportamento à capilaridade. 
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b) Análise pelo tipo de componente pozolânico constituinte da argamassa 

- Argamassas com pozolana natural 

Cura seca 

As argamassas sujeitas a cura seca apresentam comportamento à capilaridade muito idêntico entre 

si e ao da argamassa ca0. Sobressai ligeiramente a argamassa poz 3S, com comportamento 

ligeiramente mais eficiente que a argamassa padrão. 

 Cura húmida 

Analisando todas as argamassas de cal aérea com pozolana natural verifica-se que as sujeitas a 

cura húmida apresentam valores de absorção capilar inicial e total semelhantes entre si e 

superiores aos da argamassa padrão, registando assim um comportamento à capilaridade mais 

deficiente.  

- Argamassas com cinzas volantes 

 Cura seca 

As argamassas de cal aérea com cinzas volantes sujeitas a cura seca apresentam todas 

comportamento à capilaridade muito semelhante entre si e bastante melhor que o apresentado 

pela argamassa de cal aérea ca0, tanto em termos de absorção capilar inicial como total.  

Cura húmida 

Todas as argamassas sujeitas a cura húmida apresentam absorção inicial inferior à da argamassa 

ca0; a argamassa cz 3H apresenta absorção capilar total também inferior à da argamassa padrão, 

registando as restantes argamassas (de traços com menor teor em cinzas) valores ligeiramente 

superiores.  

- Argamassas com barro vermelho calcinado 

Cura seca 

Analisando o comportamento das argamassas de cal aérea e barro vermelho, sujeitas a cura seca, 

sobressai, no caso das argamassas com barro vermelho sujeito a tratamento térmico durante 

apenas 30 minutos, o comportamento muito semelhante apresentado pelas argamassas com 

diferentes traços, todas elas apresentando características de capilaridade (absorção inicial e total) 

muito melhores que as da argamassa padrão. Relativamente às características apresentadas pelas 

argamassas com barro vermelho sujeito a tratamento térmico durante 3,5 horas, verifica-se que 

todas as argamassas apresentam valores de absorção total por capilaridade ligeiramente inferiores 

ao da argamassa ca0, e muito semelhantes entre si, e que a absorção capilar inicial é também 

inferior ou da mesma ordem de grandeza da argamassa de referência. O comportamento à 
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capilaridade apresentado pelas argamassas com barro vermelho calcinado durante menos tempo é 

melhor que o apresentado pelas argamassas com traços idênticos mas cujo material foi calcinado 

durante mais tempo.  

Cura húmida 

Analisando o comportamento das argamassas de cal aérea e barro vermelho, sujeitas a cura 

húmida, sobressai, no caso das argamassas com barro vermelho sujeito a tratamento térmico 

durante apenas 30 minutos, o comportamento muito semelhante apresentado pelas argamassas 

com diferentes traços, todas elas apresentando características de capilaridade (especialmente de 

absorção total) piores que as da argamassa padrão. Relativamente às características apresentadas 

pelas argamassas com barro vermelho sujeito a tratamento térmico durante 3,5 horas, verifica-se 

que todas as argamassas apresentam valores de absorção total por capilaridade superiores ao da 

argamassa ca0, e semelhantes entre si, e que a absorção capilar inicial, dependente das 

argamassas, é ligeiramente inferior ou superior à da argamassa padrão ca0. As argamassas bv800 

2H e bv600 2H apresentam comportamentos ligeiramente mais eficientes que as restantes. 

- Argamassas com caulino calcinado 

Cura seca 

Analisando o comportamento das argamassas de cal áerea e caulino calcinado, sujeitas a cura 

seca, verifica-se que, relativamente à absorção capilar inicial, todas as argamassas apresentam 

comportamento melhor que o registado com a argamassa ca0, sobressaindo o melhor 

comportamento da argamassa cau600 2S. Todas as argamassas com caulinos sujeitos a 

tratamento térmico durante apenas 30 minutos apresentam absorção capilar total inferior à da 

argamassa padrão, sobressaindo as argamassas com caulino calcinado a temperatura mais baixa 

(por ordem crescente de capilaridade, cau600”3S, cau600”2S e cau600”1S). De entre as 

argamassas com caulinos sujeitos a tratamento térmico durante 3,5 horas, apenas as argamassas 

cau600 3S e cau600 2S apresentam absorção capilar total inferior a ca0. No entanto, as restantes 

argamassas apresentam valores não muito superiores ao apresentado pela argamassa padrão. 

Salienta-se, pela positiva, o comportamento apresentado pela argamassa cau600”3S. 

Cura húmida 

Analisando o comportamento das argamassas de cal áerea e caulino calcinado, sujeitas a cura 

húmida, verifica-se que, relativamente à absorção capilar inicial, todas as argamassas com caulino 

calcinado durante 3,5 horas apresentam comportamento melhor que o registado com a argamassa 

ca0, sobressaindo os melhores comportamentos das argamassas cau800 2H, cau600 2H, 

cau800 3H e cau600 3H. As argamassas com caulino cozido durante 30 minutos também 

apresentam comportamento inicial melhor ou semelhante ao registado pela argamassa padrão, 
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salientando-se os valores obtidos pelas argamassas cau800”3H e, em menor grau, cau800”2H. 

Todas as argamassas com caulinos sujeitas a cura húmida apresentam absorções capilares totais 

superiores às registadas para a argamassa ca0. Sobressaem, de entre estas argamassas com caulino 

cozido, os piores comportamentos das argamassas cau600 1H e cau800 1H, cau600”3H e 

cau800”1H.  

8.5.10 Resistência aos cloretos 

Os ensaios de resistência ao cloreto de sódio a idade mais baixa decorreram após secagem até 

massa constante de parte dos provetes que tinham sido submetidos ao ensaio de capilaridade aos 

60 dias de idade. Como a cura dos provetes foi condicionada pela preparação e realização do 

ensaio a essa data, esses resultados são referenciados como tendo sido obtidos aos 60 dias91. 

Os ensaios a 180 dias desenvolveram-se sobre dois dos meios provetes resultantes da flexão aos 

90 dias, após ter terminado o ensaio de retracção linear. Entre os 90 e os 180 dias, esses provetes, 

independentemente dos seus três meses de cura inicial, ficaram condicionados na sala de cura 

seca. Contrariamente aos provetes ensaiados aos 60 dias (que tinham tido contacto prévio com a 

água, através do ensaio de capilaridade a que tinham sido sujeitos), os provetes ensaiados aos 

cloretos aos 180 dias apenas tinham sido submetidos a ensaios de determinação da retracção 

linear e do módulo de elasticidade dinâmico (não destrutivos) e separados em metades através do 

ensaio de tracção por flexão. Não tinham tido, por isso, contacto prévio com a água. Por ensaios 

comparativos realizados no capítulo experimental anterior (cap.7) com argamassas de cal aérea, 

verifica-se que é provável que a acção prévia da água possa ter influência negativa nas resistências 

aos cloretos, possivelmente por migração de parte do ligante (nomeadamente da cal que não foi 

consumida na reacção pozolânica) na forma de bicarbonato de cálcio solúvel na água. 

Apresentam-se no quadro 8.17 o número de provetes de cada argamassa ensaiados, a 

percentagem de cloretos retidos após imersão de 24 horas em solução saturada em cloreto de 

sódio e as variações de massa e respectivos desvios padrão ocorridos após 30 e 50 ciclos do 

ensaio, nas argamassas cuja análise se iniciou aos cerca de 60 dias e 180 dias. A fig. 8.17 apresenta 

a percentagem de cloretos retidos pelas argamassas de cal aérea e componente pozolânico, 

sujeitas a cura seca ou húmida total (60 dias) ou inicial (90 dias de cura húmida e 90 dias de cura 

seca), após 24 horas de imersão em solução saturada de cloreto de sódio. 

 

 

                                                 

91 Na prática os ensaios decorreram aos cerca de 70/75 dias de idade das argamassas. 
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Quadro 8.17 - Resistência aos cloretos de argamassas com componentes pozolânicos 

Idade 60d 180d 

Prov Cl.Ret. V.m.30c. DP 30c. V.m. 50c. DP 50c. Prov Cl.Ret. V.m. 30c. DP 30c. V.m. 50c. DP 50c.
Argamassa 

nº % % % nº % % % 

ca 0 9 4,4 -13,9 6,0 -33,4 5,9 2 4,4 -20,4 2,5 -42,2 4,2 
poz 1S 3 - -7,9 1,3 -23,0 2,0 2 3,7 -12,9 4,0 -30,7 5,0 
poz 1H 3 - -3,1 1,4 -15,7 2,8 2 4,4 -20,3 3,1 -43,0 5,0 
poz 2S 3 0,6 -29,7 4,5 -63,7 11,7          
poz 2H 3 5,6 -11,7 2,0 -27,7 5,2          
poz 3S 3 3,1 -42,4 6,3 -79,7 7,1          
poz 3H 3 5,3 -14,1 2,6 -28,7 2,6             
cz 1S 3 3,5 4,3 0,1 3,2 0,3 2 3,3 1,9 0,1 2,0 0,0 
cz 1H 3 4,6 7,1 0,5 6,0 0,5 2 3,7 1,7 0,0 1,4 0,2 
cz 2S 3 3,3 2,9 0,2 2,5 0,1          
cz 2H 3 4,1 4,5 0,4 4,2 0,3          
cz 3S 3 3,5 -4,8 0,7 -12,0 1,6          
cz 3H 3 4,2 2,9 0,1 3,0 0,1          

bv600 1S 3 3,0 -5,5 2,0 -9,6 4,6 2 3,8 0,9 0,0 -1,4 0,1 
bv600 1H 3 8,1 -8,3 0,6 -12,5 1,0 2 4,1 -21,0 0,2 -36,0 1,8 
bv600 2S 6 4,5 -11,1 2,9 -27,6 4,5          
bv600 2H 3 4,9 1,0 0,7 -0,6 1,1          
bv600 3S 3 4,9 -14,8 2,5 -55,6 18,0          
bv6003H 3 5,7 -4,1 1,1 -10,4 4,1             
bv800 1S 3 3,2 -4,5 0,3 -8,7 1,7 2 3,7 1,2 0,1 0,8 0,1 
bv800 1H 3 7,8 -2,8 1,3 -6,9 1,4 2 4,0 -19,7 1,7 -36,2 3,2 
bv800 2S 3 4,1 -12,0 2,0 -29,8 3,1          
bv800 2H 3 4,7 -0,4 0,6 -2,4 1,2          
bv800 3S 3 4,6 -16,7 4,7 -35,4 7,8          
bv800 3H 3 5,4 -10,0 4,0 -18,0 4,2          
bv700"1S 3 3,5 -0,6 0,1 -2,2 0,2 2 4,1 -8,6 1,1 -32,6 0,3 
bv700"1H 3 4,5 -2,5 0,2 -4,3 0,1 2 4,8 -29,8 3,2 -59,6 3,3 
bv700"2S 3 3,5 -11,3 2,5 -18,1 2,9 2 4,1 -5,1 4,4 -26,6 6,4 
bv700"2H 3 4,6 -8,3 0,7 -15,8 1,2 2 4,5 -35,0 6,6 -72,8 9,2 
bv700"3S 3 3,4 -12,0 2,4 -22,7 4,6 2 4,0 -21,5 1,3 -49,6 0,8 
bv700"3H 3 4,5 -14,8 1,1 -24,3 0,9 2 4,5 -48,6 3,7 -91,1 1,9 
cau600 1S 3 4,8 -14,6 1,6 -26,7 2,9 2 4,1 1,8 0,1 1,9 0,1 
cau600 1H 3 6,5 -2,1 0,6 -3,4 0,3 2 4,1 -12,6 4,0 -23,9 5,5 
cau600 2S 3 4,3 -17,3 1,9 -35,6 0,6          
cau600 2H 3 5,1 5,6 1,0 4,2 0,3          
cau600 3S 3 4,5 -11,5 2,0 -26,3 2,9          
cau600 3H 3 6,8 -8,0 1,0 -16,2 1,2          
cau800 1S 3 4,6 -7,7 1,6 -19,2 1,0 2 4,1 -7,5 3,4 -21,8 4,2 
cau800 1H 3 5,2 -0,4 0,6 -8,4 1,1 2 4,3 -9,4 0,9 -20,5 2,5 
cau800 2S 6 4,6 -11,2 7,2 -23,4 7,3          
cau800 2H 3 4,9 5,0 0,7 4,1 0,2          
cau800 3S 3 5,0 -6,0 1,5 -17,0 3,8          
cau800 3H 3 7,5 -6,4 2,8 -15,2 3,0             
cau600"1S 3 3,8 1,3 0,5 0,8 0,7 2 4,5 -0,2 2,0 -19,1 5,3 
cau600"1H 3 4,8 1,6 0,6 0,8 1,5 2 5,0 -25,2 1,4 -59,1 3,3 
cau600"2S 3 3,8 0,6 0,6 -0,1 1,1 2 4,5 2,4 0,1 1,8 0,0 
cau600"2H 3 4,8 1,8 0,4 1,7 0,5 2 5,0 -24,0 1,3 -59,5 1,1 
cau600"3S 3 3,5 -26,8 0,6 -46,9 0,9 2 4,4 -1,4 2,4 -25,1 8,2 
cau600"3H 3 4,9 1,9 0,2 2,0 0,3 2 5,1 -30,8 0,7 -76,3 0,2 
cau800"1S 3 4,0 2,6 0,0 2,6 0,0 2 5,1 2,5 0,3 2,8 0,3 
cau800"1H 3 5,0 0,1 1,3 -0,2 1,5 2 4,8 -15,0 3,4 -45,3 8,2 
cau800"2S 3 3,9 -10,2 3,8 -22,0 6,5 2 4,7 3,2 0,0 3,6 0,0 
cau800"2H 3 5,9 -3,5 0,3 -10,2 1,2 2 5,5 -7,9 0,3 -22,3 0,4 
cau800"3S 3 4,0 -15,2 0,4 -30,7 0,7 2 4,5 -19,7 2,7 -53,8 2,3 
cau800"3H 3 6,5 -9,3 2,6 -17,9 3,0 2 5,3 -13,0 0,8 -27,7 2,4 
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Fig. 8.17 - Percentagem de cloretos retidos pelas argamassas com componentes pozolânicos  
A – cura seca; B – cura húmida 

Fazendo uma análise comparativa entre as diversas argamassas verifica-se que a percentagem de 

cloretos  retida pelas argamassas sujeitas a cura húmida é sempre superior à de argamassa idêntica 

mas sujeita a cura seca (excepto no caso das argamassas cau800”1S e H, ensaiadas aos 180 dias).  

O valor médio da percentagem de cloretos retidos nas diversas argamassas sujeitas a cura seca 

analisadas aos 60 dias é de 3,8%, com um desvio padrão de 0,9%, sendo de 4,2% com desvio- 

-padrão de 0,5% nas argamassas ensaiadas aos 180 dias. Relativamente às argamassas sujeitas a 

cura húmida (total ou inicial), o valor médio da percentagem de cloretos retidos nas diversas 

argamassas analisadas aos 60 dias é de 5,5%, com um desvio padrão de 1,1%, sendo de 4,6% com 

desvio padrão de 0,5% nas argamassas ensaiadas aos 180 dias 

De um modo geral, as argamassas com caulinos tratados termicamente retêm maior percentagem 

de cloretos que argamassas idênticas com barros vermelhos calcinados, e por sua vez estas retêm 

mais que as argamassas com cinzas volantes. Estas argamassas com cinzas volantes apresentavam 

as mais baixas porosidades abertas, pelo que seria expectável uma reduzida retenção de sais.  



312 

Apresentam-se nas figuras 8.18 e 8.19 os desenvolvimentos dos ensaios de resistência aos 
cloretos de argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos sujeitas, respectivamente, a 
curas seca ou húmida - total (a 60 dias de idade das argamassas) ou inicial (aos 180 dias).  
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Fig. 8.18 - Resistência aos cloretos aos 60 dias de argamassas com componentes pozolânicos 

A –  cura seca; B –  cura húmida 
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Fig. 8.19 - Resistência aos cloretos aos 180 dias de argamassas  com componentes pozolânicos 

A –  cura seca; B –  cura inicial húmida 

- Argamassas ensaiadas após cerca de 60 dias de idade em cura seca ou húmida (fig.8.18) 

Pela visualização gráfica dos resultados do ensaio de resistência à acção dos cloretos, após 60 dias 

de cura, verifica-se que os provetes de argamassas sujeitos a cura húmida com diferentes 

componentes e traços ensaiados apresentam todos perdas de massa inferiores à registada pela 

argamassa de cal aérea como único ligante considerada como padrão (ca0) apresentando, a maior 
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parte das argamassas, perdas entre 0 e 18%. Apenas as argamassas com pozolana natural e 

bv700” com maiores traços em componente pozolânico registam perdas mais elevadas (entre 

24% e 29%), sempre inferiores à da argamassa ca0. As argamassas com cinzas volantes, ou 

contendo baixa a média dosagem em caulinos e barros vermelhos apresentam, de entre as 

argamassas sujeitas a cura húmida, os melhores comportamentos face à acção dos cloretos.  

Os provetes de argamassas de cal aérea e componentes pozolânicos sujeitos a cura seca 

apresentam também, na sua maioria, perdas inferiores a semelhantes às registadas por ca0 (0 a 

36%), sendo estes valores de perdas ultrapassados apenas pelas argamassas de pozolana com 

traços elevados em componente pozolânico. As argamassas sujeitas a cura seca que apresentam 

melhor comportamento face aos cloretos são, de um modo geral, as que contêm cinzas volantes, 

caulinos e barros vermelhos cozidos. 

Apresenta-se uma análise mais aprofundada  sobre o resultado dos ensaios de resistência aos 

cloretos realizados aos 60 dias de idade das argamassas, em termos de curas, traços e  tipo de 

componente pozolânico. 

a) Análise por traços volumétricos das argamassas 

- Traço 1 (1:0,5:3) 

Todas as argamassas de cal aérea e componente pozolânico com traço 1, sujeitas a cura seca e 

húmida, apresentam resistência à acção de cloretos superior à da argamassa ca0 considerada 

como padrão. As argamassas com pior comportamento, que se aproximam mais da argamassa de 

cal aérea são, no caso da cura seca, as argamassas cau600 1S, poz 1S e cau800 1S. As restantes 

argamassas apresentam perdas aos 50 ciclos que não excedem os 10%. No caso da cura húmida 

as argamassas que se aproximam mais da argamassa de cal aérea são (embora a uma distância 

maior) as argamassas poz 1H e bv600 1H, com perdas que não excedem os 16% 

(comparativamente à perda de massa aos 50 ciclos da argamassa ca0 que é de cerca de 33%).  

- Traço 2 (1:1:4) 

Todas as argamassas de cal aérea e componente pozolânico com traço 2 sujeitas a cura húmida 

apresentam resistência à acção de cloretos superior à da argamassa padrão. As argamassas de cura 

húmida com pior comportamento (que mais se aproximam da argamassa de cal aérea) são a poz 

2H, bv700”2H e cau800”2H (com perdas de 28 a 10%), apresentando todas as restantes perdas 

de massa ao fim de 50 ciclos que não excedem os 3%.  

Relativamente à cura seca, verifica-se que particularmente a argamassa poz 2S apresenta pior 

resistência aos cloretos que a argamassa padrão (com perda aos 50 ciclos que atinjem os 63%) e 

que, por outro lado, as argamassas cz 2S e cau600”2S não apresentam qualquer perda de massa. 
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A argamassa cau600 2S apresenta perdas ligeiramente superiores às da argamassa ca0, registando 

todas as restantes variações de massa inferiores às da argamassa de referência (de 18 a 30%). 

- Traço 3 (1:1,5:5) 

Tal como no traço anterior, todas as argamassas de cal aérea e componente pozolânico com traço 

3, sujeitas a cura húmida, apresentam resistência à acção de cloretos, ao fim de 50 ciclos, superior 

à da argamassa padrão. As argamassas cz 3H e cau600”3H não registam qualquer perda de 

massa durante o ensaio e as argamassas poz 3H e bv700”3H são as que apresentam 

comportamento mais perto do registado pela argamassa ca0 (perdas entre 28 e 24%). Todas as 

restantes argamassas apresentam perdas de massa por acção dos cloretos entre 18% e 11%.  

Relativamente à cura seca verifica-se que, particularmente, a argamassa poz 3S apresenta perda de 

massa por cloretos muito elevada (cerca de 80% aos 50 ciclos) e bastante superior à registada pela 

argamassa de cal aérea ca0. Pelo contrário, as argamassas cau800 3S e cau600”3S não 

apresentam qualquer perda de massa. Entre as argamassas cz 3S, bv700”3S, cau600 3S, 

cau800”3S e bv800 3S ocorrem perdas de massa crescentes de cerca de 12% a 36%. A argamassa 

bv600 3S regista perda de massa superior à argamassa ca0 mas não tão elevada como a argamassa 

poz 3S. 

b) Análise por tipo de componente pozolânico constituinte da argamassa 

- Argamassas com pozolana natural 

Da análise das argamassas de cal aérea com pozolana natural verfica-se que a cura seca conduz a 

perdas de massa por acção dos cloretos superiores às atingidas por argamassas idênticas sujeitas a 

cura húmida e que as perdas são crescentes com o teor em pozolana no traço das argamassas. As 

perdas ocorridas na cura húmida vão de 16% a 29% da argamassa com traço 1 até à com traço 3 

(todas inferiores à da cal aérea), enquanto na cura seca vão de 23% a 80%, apresentando os traços 

2 e 3 perdas bem superiores à da argamassa padrão. 

- Argamassas com cinzas volantes 

As argamassas com cinzas volantes apresentam um comportamento muito eficiente face à acção 

dos cloretos. De entre as argamassas de cal aérea com cinzas volantes, sujeitas a cura seca ou 

húmida, todas atingem os 50 ciclos de ensaio sem a ocorrência de nenhuma perda de massa, 

excepto a argamassa cz 3S que sofre uma perda de cerca de 12%.  

- Argamassas com barros vermelhos sujeitos a tratamento térmico 

Analisando as argamassas de cais aéreas e barro vermelho submetido a tratamento térmico, 

sujeitas a cura seca, verifica-se que a perda de massa que ocorre apresenta uma variação que 

depende da duração do tratamento térmico (argamassas com barro vermelho calcinado durante 
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3,5 horas apresentam perdas superiores a argamassas idênticas realizadas com barro vermelho 

calcinado apenas durante 30 minutos) e à dosagem desse componente pozolânico (argamassas 

com traços mais fortes em barro vermelho apresentam perdas superiores a outras com dosagens 

mais fracas). As argamassas bv800 1S e bv600 1S apresentam perdas de massa de 8 - 9% e a 

argamassa bv700”1S, de cerca de 2%, as argamassas bv600 2S e bv800 2S registam perdas de 28 

a 30% e a bv700”2S de 18%, as argamassas bv800 3S e bv600 3S92 (as únicas com perdas 

superiores à da argamassa padrão) apresentam perdas de 35% ou superiores e a bv700”3S de 

23%. 

Todas as argamassas com barro vermelho calcinado sujeitas a cura húmida apresentam perdas de 

massa inferiores à apresentada pela argamassa de cal aérea. Entre as argamassas com barro 

vermelho calcinado durante apenas 30 minutos, a perda de massa continua a registar uma 

variação que depende da dosagem em componente pozolânico, apresentando perdas muito 

semelhantes às respectivas argamassas sujeitas a cura seca (4%, 16% e 25%). As argamassas com 

barro vermelho calcinado durante 3,5 horas apresentam perdas crescentes com a dosagem em 

componente pozolânico e a temperatura da cozedura, entre os traços de teor médio e elevado em 

barro vermelho. Todas as argamassas apresentam perdas entre 1% e 18 %.   

 - Argamassas com caulinos sujeitos a tratamento térmico 

Por análise das argamassas de cal aérea e caulinos sujeitos a tratamento térmico durante 3,5 horas, 

submetidas a cura seca, verifica-se que a argamassa cau800 3S não apresenta qualquer perda de 

massa ao fim dos 50 ciclos do ensaio, enquanto a argamassa cau600 2S é a única que regista 

perdas ligeiramente superiores à da argamassa padrão de cal aérea (cerca de 36%). As restantes 

argamassas (cau800 1S, cau800 2S, cau600 3S e cau600 1S) apresentam perdas crescentes entre 

cerca de 19% e 27%, mas inferiores à da argamassa padrão (33%). De entre as argamassas sujeitas 

a cura seca com caulinos submetidos a tratamento térmico de menor duração (30 minutos), 

apenas as argamassas com caulino calcinado a 800ºC e com traço médio e superior em ligante 

(cau800”3S e cau800”2S) apresentam perdas de massa, embora inferiores à da argamassa de cal 

aérea (respectivamente de 31% e 22%). Todas as restantes não registam qualquer perda ao fim 

dos 50 ciclos de ensaio. 

Todas as argamassas semelhantes mas sujeitas a cura húmida apresentam perdas bem inferiores às 

registadas pela argamassa de referência. Entre as argamassas com caulinos cozidos durante 3,5 

horas, as argamassas cau600 2H e cau800 2H não registam qualquer perda de massa, enquanto 

as argamassas cau600 1H, cau800 1H, cau800 3H e cau600 3H, apresentam, por ordem 

                                                 

92 A argamassa bv600 3S apresenta perda de 56% devido a quebra parcial do provete durante a manipulação mas que, por 
observação do gráfico respectivo, deverá corresponder a uma perda de cerca de 35%. 
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crescente, perdas de massa entre 3% e 16%. As argamassas sujeitas a cura húmida com caulinos 

submetidos a tratamento térmico de menor duração (30 minutos), apresentam desenvolvimentos 

semelhantes aos registados pelas argamassas idênticas sujeitas a cura seca, embora com menores 

perdas de massa. Apenas as argamassas com caulino calcinado a 800ºC e com traço médio e 

superior em ligante (cau800”3H e cau800”2H) apresentam perdas de massa (inferiores à da 

argamassa de cal aérea - respectivamente de 18% e 10%). Todas as restantes não registam 

qualquer perda ao fim dos 50 ciclos de ensaio. 

- Argamassas ensaiadas aos cerca de 180 dias de idade, previamente sujeitas a cura seca 

ou húmida (fig.8.19) 

Aos 180 dias de idade foram ensaiadas as argamassas com traço 1 (de menor teor em cada 

componente pozolânico) e com traços 2 e 3 apenas as que continham pozolanas artificiais 

cozidas durante 30 minutos. De cada argamassa só foram ensaiados dois provetes. 

É de relembrar que as argamassas ensaiadas aos 180 dias de idade resultaram de amassaduras 

distintas, se bem que equivalentes às realizadas para obtenção dos provetes ensaiados aos 60 dias 

de idade e que os provetes designados como de cura húmida tiveram 90 dias iniciais de cura 

húmida a que se seguiram outros 90 dias na sala de cura seca. 

Por outro lado, as argamassas ensaiadas aos 60 dias de idade tinham tido contacto prévio com a 

água (através do ensaio de capilaridade), o que não sucedeu com as argamassas ensaiadas aos 180 

dias de idade. 

Pela visualização gráfica do ensaio de resistência à acção dos cloretos realizado aos 180 dias de 

idade, verifica-se que as argamassas sujeitas a cura seca (especialmente as que contêm pozolanas 

artificiais sujeitas a tratamento térmico durante apenas 30 minutos e/ou a temperatura mais 

baixa) apresentam, de um modo geral, maiores resistências aos cloretos que argamassas idênticas 

submetidas a cura húmida (contrariamente ao que sucedeu entre as argamassas ensaiadas aos 

cloretos aos 60 dias de idade).  

Esta situação pode encontrar justificação em alguns dos parâmetros anteriormente mencionados 

que, através da evolução da carbonatação e da formação de compostos hidráulicos, 

condicionados pelas condições de cura, possam ter tido influência significativa na microestrutura 

interna das argamassas, reduzindo o volume livre dos poros de algumas das argamassas sujeitas a 

cura inicial húmida que, por sua vez, possa ter deixado de ser suficiente para possibilitar a 

cristalização/dissolução dos cristais de halite sem transmissão de tensões elevadas na estrutura de 

argamassa envolvente.  
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Entre as argamassas sujeitas a cura seca, verifica-se que várias das argamassas analisadas atingem 

50 ciclos de ensaio sem apresentarem qualquer perda de massa (casos das argamassas cz 1S, 

bv600 1S e bv800 1S, cau600 1S, cau600”2S e cau800”1S e cau800”2S). As argamassas 

cau600”1S e cau600”3S, cau800 1S, bv700”2S e bv700”1S e poz 1S apresentam perdas entre 

19% e 32%, enquanto apenas as argamassas bv700”3S e cau800”3S apresentam perdas 

superiores à da argamassa padrão (49% e 54%, comparativamente aos 42% da argamassa ca0). 

Entre os provetes sujeitos a condições de cura inicial húmida  verifica-se que apenas a argamassa 

cz 1H atinge os 50 ciclos de ensaio sem apresentar qualquer perda de massa. As argamassas com 

pozolanas artificiais calcinadas durante apenas 30 minutos e a temperaturas mais baixas (600ºC e 

700ºC) apresentam perdas de massa superiores às da argamassa padrão, enquanto as restantes 

registam perdas inferiores ou semelhantes (entre 20% e 45%).  

Apresenta-se uma análise mais aprofundada  sobre o resultado do ensaio de resistência à acção de 

cloretos realizado aos 180 dias de idade das argamassas de cal e componentes pozolânicos em 

termos de cura, traços e tipo de componente pozolânico. 

a) Análise por traços volumétricos de argamassas 

- Traço 1 (1:0,5:3) 

Todas as argamassas constituídas por cal aérea e componente pozolânico com traço 1, sujeitas a 

cura seca, apresentam perdas de massa inferiores às registadas pela argamassa padrão. As 

argamassas cau600”1S, cau800 1S, bv700”1S e poz 1S apresentam perdas crescentes entre 19% 

e 33%, enquanto todas as restantes atingem 50 ciclos de ensaio sem qualquer perda de massa. 

Das argamassas idênticas sujeitas a cura inicial húmida, apenas a argamassa com cinzas volantes 

(cz 1H) não sofre qualquer perda de massa. As argamassas com componente pozolânico 

calcinado durante menos tempo e, simultaneamente, a mais baixas temperaturas (bv700”1H e 

cau600”1H) apresentam perdas superiores à argamassa ca0, enquanto as restantes têm perdas 

inferiores a semelhantes (entre 20% e 45%). 

- Traço 2 (1:1:4) 

A comparação entre as argamassas analisadas aos cloretos a 180 dias com traço 2 só é possível 

entre as argamassas realizadas com pozolanas artificiais calcinadas durante 30 minutos93.  

                                                 

93 Os restantes provetes foram utilizados para realização do ensaio de resistência à acção de sulfatos com solução a 6% de sulfato 
de sódio, que vai ser apresentada em 8.5.11.  
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Entre provetes de argamassas sujeitas a cura seca, apenas a argamassa bv700”2S apresenta perda 

de massa (de 27%) inferior à da argamassa ca0, enquanto as argamassas com caulino calcinado 

durante 30 minutos atingem 50 ciclos de ensaio sem qualquer perda de massa.  

Nas argamassas semelhantes mas sujeitas a cura inicial húmida, a argamassa cau800”2S sofre 

perda de 22% de massa ao fim de 50 ciclos de ensaio, enquanto as argamassas com componente 

sujeito a calcinação a temperatura inferior (cau600”2S e bv700”2S) atingem perdas superiores à 

da argamassa de referência. 

- Traço 3 (1:1,5:5) 

Tal como no traço 2, também neste caso a comparação entre as argamassas analisadas aos 

cloretos a 180 dias com traço 3 só é possível entre as argamassas realizadas com pozolanas 

artificiais calcinadas durante 30 minutos. Entre as argamassas sujeitas a cura seca, apenas a 

argamassa com caulino calcinado a mais baixa temperatura (cau600”3S) apresentou perdas de 

massa (de 26%), inferiores à ocorrida com a argamassa ca0. As argamassas bv700”3S e 

cau800”3S apresentaram perdas superiores.  

No caso das argamassas correspondentes sujeitas a cura inicial húmida, a argamassa cau800”3H 

registou perdas de 28% enquanto as argamassas cau600”3H e bv700”3H sofreram variações de 

massa bem superiores à da argamassa de referência. 

b) Análise por tipo de componente pozolânico constituinte da argamassa 

- Argamassas com pozolana natural 

Entre as argamassas com cal aérea e pozolana natural, o ensaio de resistência à acção de cloretos 

só foi realizado com o traço 1. Verifica-se que nas argamassas sujeitas a cura seca ocorre uma 

perda inferior à da argamassa ca0 (cerca de 31%), enquanto nas submetidas a cura inicial húmida 

a perda é muito semelhante à registada pela argamassa padrão.  

- Argamassas com cinzas volantes 

Do mesmo modo, entre as argamassas com cal aérea e cinzas volantes, o ensaio de resistência à 

acção de cloretos só foi realizado com o traço 1. Os provetes de argamassa sujeitos a qualquer 

uma das curas não sofreram nenhuma perda de massa ao fim de 50 ciclos de ensaio. 

- Argamassas com barros vermelhos sujeitos a tratamento térmico 

As argamassas realizadas com cal aérea e barro vermelho calcinado durante 3,5 horas não sofrem 

qualquer perda de massa no ensaio de resistência aos cloretos, quando sujeitas a cura seca, 

enquanto as sujeitas a cura inicial húmida apresentam perda de massa semelhante entre si (36%) e 

inferior à ocorrida na argamassa padrão só de cal aérea. 
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As argamassas constituídas pelo mesmo material mas submetido a tratamento térmico de 700ºC 

durante 30 minutos apresentam perdas de massa superiores às registadas pelas que contêm barros 

vermelhos cozidos durante 3,5 horas. Relativamente às argamassas sujeitas a cura seca, ocorrem 

perdas entre 27% e 50%, enquanto as argamassas submetidas a cura inicial húmida apresentam 

perdas bastante superiores às registadas na argamassa ca0 e crescentes com o teor em barro 

vermelho calcinado. 

- Argamassas com caulinos sujeitos a tratamento térmico 

As argamassas realizadas com cal aérea e caulinos calcinados a 3,5 horas apresentaram sempre 

perdas de massa inferiores às da argamassa ca0. A perda ocorrida na argamassa cau800 1 (S e H) 

manteve-se inalterada, independentemente da cura a que os provetes tinham sido submetidos. A 

argamassa cau600 1S não sofre qualquer perda de massa aos 50 ciclos de ensaio, enquanto a 

argamassa cau600 1H apresenta perda de 34%. 

Entre as argamassas realizadas com cal aérea e caulinos calcinados durante 30 minutos, sujeitas a 

cura seca, verifica-se que a perda de massa ocorrida é, de um modo geral, crescente com o traço 

em caulino cozido e a sua temperatura de cozedura. No entanto parece existir uma relação entre 

os traços (e consequente quantidade em caulino cozido) e as características do material 

pozolânico (dependente do tratamento térmico a que foi submetido). As argamassas cau800”1S, 

cau800”2S, cau600”2S não sofrem qualquer perda de massa, as argamassas cau600”1S e 

cau600”3S apresentam perdas entre 20% e 25% e apenas a argamassa cau800”3S regista perda 

superior à da argamassa ca0. 

No que respeita às argamassas sujeitas a cura inicial húmida, as que contêm caulino calcinado a 

800ºC apresentam perda de massa de certa forma decrescente com o teor em caulino, e inferiores 

à da argamassa ca0, enquanto as argamassas com caulino calcinado a 600ºC apresentam perdas 

superiores à da argamassa padrão e crescente com o teor em caulino cozido. 

8.5.11 Resistência aos sulfatos 

Em presença de sulfatos, é expectável que os aluminatos de cálcio hidratados (que se produzem 

na reacção pozolânica da cal com os componentes pozolânicos das argamassas) reajam com o 

sulfato de sódio da solução (ou presentes nas argamassas de um edifício antigo por deposição da 

poluição atmosférica, por transporte da água por ascensão capilar ou pelos materiais de reparação 

introduzidos), produzindo sulfo-aluminatos de cálcio hidratados expansivos, muito destrutivos 

(como é o caso da etringite). Do mesmo modo, os silicatos de cálcio hidratados que também 

decorrem da mesma reacção pozolânica, tendem a reagir com o sulfato de sódio formando sulfo- 
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-silicatos de cálcio hidratados, também muito expansivos e que tendem a provocar deficiente 

coesão da argamassa (taumasite). 

Tal como no capítulo 7 (vd.7.6.8) também com estas argamassas se procedeu inicialmente à 

realização do ensaio acelerado de resistência aos sulfatos através de imersão em solução saturada 

em sulfato de sódio. No entanto, devido às questões apontadas nesse capítulo94, o ensaio passou 

a desenvolver-se com imersão em solução não saturada em sulfatos (a 6% de sulfato de sódio 

anidro). Pelo grande volume de resultados envolvidos e por a análise posterior ter sido estendida 

a todas as argamassas em observação, optou-se por apresentar e analisar exclusivamente os 

resultados dos ensaios de resistência por imersão em solução a 6% de sulfato de sódio. 

Os ensaios com solução a 6% de sulfato de sódio anidro decorreram sempre sobre 2 ou 3 

provetes ensaiados após secagem até massa constante de parte dos provetes que tinham sido 

submetidos ao ensaio de capilaridade aos 60 dias de idade. Como foi a essa idade que as 

condições de cura iniciais dos provetes foram interrompidas, designa-se como idade de ensaio os 

60 dias95. 

O quadro 8.18 apresenta o número de provetes de cada argamassa ensaiados, as variações de 

massa e respectivos desvios padrão avaliados aos 5, 15 e 25 ciclos. Quando, ao lado da indicação 

da perda total de massa por parte de um provete [-100] surge um número dentro de parêntesis 

curvos, esse número indica o ciclo onde ocorreu o colapso do provete (a partir do qual deixa de 

ser possível proceder à pesagem do provete). A fig. 8.20 apresenta o desenvolvimento do ensaio 

de resistência aos sulfatos de argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos sujeitas, 

respectivamente, a curas seca e húmida (A e B), realizado aos 60 dias de idade das argamassas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

94 O ensaio com solução saturada em sulfato de sódio demonstrou ser demasiado agressivo para permitir diferenciações 
inequívocas entre argamassas. 
95 Na prática os ensaios decorreram aos cerca de 70/75 dias de idade das argamassas. 
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Quadro 8.18 - Resistência das argamassas com componentes pozolânicos a solução de 6% de sulfato de 
sódio 

Prov V.m. c.5 DP c.5 V.m. c.15 DP c.15 V.m. c.25 DPc.25 
Argamassa 

nº % % % 
ca 0 3 -3,0 2,6 -100(8º)       

poz 1S 2 -5,2 3,7 -100(9º)       
poz 1H 2 -14,9 0,3 -100(9º)      
poz 2S 2 -0,4 0,2 -50,4 42,9 -100(19º)   
poz 2H 2 3,1 0,1 -28,8 4,7 -100(21º)   
poz 3S 2 -2,9 0,2 -100(12º)      
poz 3H 2 2,8 0,3 -100,0       
cz 1S 2 3,6 0,0 -6,0 0,6 -53,1 5,7 
cz 1H 2 2,6 1,0 -100(10º)      
cz 2S 2 2,9 0,0 6,6 0,1 8,4 0,1 
cz 2H 2 4,1 0,0 10,0 0,1 13,5 0,0 
cz 3S 2 3,3 0,0 7,3 0,2 8,7 0,4 
cz 3H 2 4,2 0,0 9,4 0,1 11,5 0,5 

bv600 1S 2 3,7 0,1 -100(9º)       
bv600 1H 2 -0,5 3,5 -100(7º)      
bv600 2S 2 -3,6 0,3 -28,0 0,8 -34,8 0,3 
bv600 2H 2 3,2 0,5 -1,9 8,5 -9,5 9,8 
bv600 3S 2 -19,7 5,2 -48,6 2,3 -67,5 17,0 
bv6003H 2 -13,6 22,9 -38,7 24,9 -46,4 24,8 
bv800 1S 2 1,8 2,5 -100(7º)      
bv800 1H 2 -3,6 5,8 -100(9º)      
bv800 2S 2 -1,1 1,5 -20,0 6,5 -27,0 8,6 
bv800 2H 2 3,4 0,8 4,7 2,2 -6,7 3,1 
bv800 3S 2 2,1 0,2 -50,6 69,8 -54,3 64,7 
bv800 3H 2 -13,0 20,1 -45,6 24,9 -52,0 23,6 
bv700"1S 3 3,2 0,1 5,0 0,5 -1,5 0,6 
bv700"1H 3 4,1 0,1 1,0 1,2 -1,7 1,8 
bv700"2S 3 3,4 0,1 0,8 1,6 -13,1 3,0 
bv700"2H 3 2,6 0,7 -9,1 1,3 -26,0 0,7 
bv700"3S 3 1,5 0,1 -16,2 2,0 -31,6 3,1 
bv700"3H 3 1,2 0,9 -30,0 4,5 -75,7 2,0 
cau600 1S 2 0,9 0,0 -100(14º)      
cau600 1H 2 -6,5 8,4 -100(9º)      
cau600 2S 2 3,2 0,0 -19,8 31,6 -26,6 36,2 
cau600 2H 2 -12,7 7,9 -100(11º)      
cau600 3S 2 2,6 0,0 -1,5 0,2 -7,5 1,1 
cau600 3H 2 -66,6 7,1 -100(6º)      
cau800 1S 2 1,9 1,4 -100(13º)       
cau800 1H 2 -9,8 9,0 -100(13º)      
cau800 2S 2 2,7 0,0 0,5 0,2 -19,2 20,7 
cau800 2H 2 -100,0         
cau800 3S 2 -0,8 0,5 -9,4 1,3 -22,2 0,2 
cau800 3H 2 -100(4º)           
cau600"1S 3 3,6 0,2 7,3 0,6 5,0 2,8 
cau600"1H 3 4,4 0,5 6,4 2,3 -12,1 5,0 
cau600"2S 3 3,5 0,1 6,9 0,2 0,1 1,7 
cau600"2H 3 4,9 0,1 -8,1 1,9 -64,5 6,3 
cau600"3S 3 2,2 0,7 -21,6 34,8 -42,1 50,3 
cau600"3H 3 4,0 0,3 -70,5 38,1 -89,0 19,0 
cau800"1S 3 3,7 0,1 7,6 0,2 8,8 0,6 
cau800"1H 3 5,0 0,1 -40,3 53,4 -63,7 43,9 
cau800"2S 3 3,2 0,1 6,4 0,1 7,8 0,4 
cau800"2H 3 3,6 0,5 -100(14º)      
cau800"3S 3 3,0 0,1 5,1 0,1 0,6 0,4 
cau800"3H 3 4,2 0,0 -100(11º)       

(x) - ciclo onde ocorreu a perda de massa total dos provetes de argamassa  

 



8. Argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos                                                                                                                                                 323 

A
-100

-80

-60

-40

-20

0

20

0 5 10 15 20 25

Ciclos (nº)

V
ar

.m
as

sa
 p

or
 s

ul
fa

to
s 

(%
) -

 S
 

ca0 poz1S cz1S bv6001S bv8001S bv700"1S cau6001S
cau8001S cau600"1S cau800"1S poz2S cz2S bv6002S bv8002S
bv700"2S cau6002S cau8002S cau600"2S cau800"2S poz3S cz3S
bv6003S bv8003S bv700"3S cau6003S cau8003S cau600"3S cau800"3S

 

B

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

0 5 10 15 20 25

Ciclos (nº)

V
ar

.m
as

sa
 p

or
 s

ul
fa

to
s 

(%
) -

 H
 

ca0 poz1H cz1H bv6001H bv8001H bv700"1H cau6001H
cau8001H cau600"1H cau800"1H poz2H cz2H bv6002H bv8002H
bv700"2H cau6002H cau8002H cau600"2H cau800"2H poz3H cz3H
bv6003H bv8003H bv700"3H cau6003H cau8003H cau600"3H cau800"3H

 
Fig. 8.20 - Resistência aos sulfatos de argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos 

A – cura seca; B – cura húmida 
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Pela análise da fig. 8.20 A, que apresenta o desenvolvimento do ensaio de resistência aos sulfatos 

de todas as argamassas sujeitas a cura seca, verifica-se que, excepto as argamassas bv800 1S, 

bv600 1S e poz 1S (de perdas de massa semelhantes à argamassa ca0), todas as restantes 

argamassas apresentam melhor comportamento à acção dos sulfatos que a argamassa de 

referência. Nas argamassas poz 3S, cau800 1S e cau600 1S a melhoria é pouco significativa e esta 

é um pouco maior na argamassa poz 2S. As argamassas bv600 3S, bv800 3S e cz 1S apresentam 

perda  de  massa  ao  fim de  25 ciclos  entre  68%  e  53%. As  argamassas  bv600 2S,  bv800 2S, 

bv700”2S e 3S, cau600 2S e 3S, cau800 2S e 3S e cau600”3S apresentam aos 25 ciclos perdas 

de massa entre 40% e 8%. As argamassas bv700”1S, cau800” (todos os traços), cau600” 1S e 2S 

e cz 2S e 3S atingem os 25 ciclos de ensaio sem qualquer perda de massa significativa. 

Pela análise da fig. 8.20 B, que apresenta o desenvolvimento do ensaio de resistência aos sulfatos 

de todas as argamassas sujeitas a cura húmida, verifica-se que as argamassas com traço superior 

em caulino calcinado a 3,5 horas (cau800 2H e 3H, cau600 3H) e a argamassa bv600 1H 

apresentam perda de massa por sulfatos superior à registada pela argamassa ca0. As argamassas 

poz 1H, bv800 1H, cau600 1H e 2H, cz 1H, cau800”2H e 3H e cau800 1H apresentam 

comportamento apenas ligeiramente melhor que a argamassa de referência. Características pouco 

melhores são apresentadas pelas argamassas poz 2H e 3H. Todas estas argamassas não atingem 

o fim do ensaio. Entre as argamassas que atingem os 25 ciclos de ensaio surgem, por ordem 

decrescente de perdas de massa, com perdas de 90% a 46%, as argamassas cau600”3H, 

bv700”3H, cau600” 2H, cau800”1H, bv800 3H e bv600 3H, a argamassa bv700”2H com 

perda inferior, e as argamassas cau600”1H, bv600 2H, bv800 2H e bv700”1H com perdas entre 

12% e 2%. Apenas as argamassas cz 2H e 3H atingem os 25 ciclos de ensaio sem qualquer perda 

de massa. 

Comparando o comportamento de argamassas idênticas sujeitas a diferentes condições de cura 

regista-se a pior resistência aos sulfatos de algumas argamassas submetidas a cura húmida. Entre 

estas podem salientar-se os casos das argamassas cau800 3H, cau800 2H, cau600 3H, cz 1H, 

cau800”3H, cau800”2H e cau600 2H que, genericamente, se referem a argamassas com traços 

elevados e médios em caulinos cozidos sujeitos a elevados tratamentos térmicos. Admite-se que a 

causa deste decréscimo de resistência possa estar na grande reactividade pozolânica das 

argamassas, com elevada formação de compostos hidráulicos que, pelo ataque por sulfatos do 

ensaio, reproduz o efeito da possível formação de etringite (e/ou taumasite) expansiva. 

Apresenta-se uma análise mais aprofundada dos resultados dos ensaios efectuados sobre as 

argamassas, agrupadas por curas, traços e componentes pozolânicos. 
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a) Análise por traços volumétricos de argamassas 

- Traço 1 (1:0,5:3) 

Cura seca 

Entre as argamassas com traço 1 sujeitas a cura seca verifica-se que as argamassas com 

componentes pozolânicos sujeitos a calcinação durante 30 minutos (cau700”1S, cau600”1S e 

cau800”1S) não sofrem qualquer perda de massa. A argamassa com cinzas volantes atinge os 25 

ciclos do ensaio com perda de 53%, enquanto as restantes argamassas não atingem o fim do 

ensaio. Com comportamento melhor que a argamassa ca0 surgem as argamassas com caulino 

calcinado durante 3,5 horas (cau600 1S e cau800 1S), enquanto as argamassas com pozolana 

natural e com barros vermelhos cozidos durante 3,5 horas apresentam características muito 

semelhantes às da argamassa de referência. 

Cura húmida 

Entre as argamassas idênticas mas sujeitas a cura húmida verifica-se que apenas a argamassa 

bv700”1H atinge o fim do ensaio sem variação de massa significativa. Com perda de massa de 

12% surge a argamassa cau600”1H e a argamassa cau800”1H também atinge o fim do ensaio, 

embora com perda mais significativa (64%). As argamassas restantes não atingem o fim do 

ensaio, apresentando perdas de massa e comportamentos semelhantes aos registados pela 

argamassa padrão. 

- Traço 2 (1:1:4) 

Cura seca 

Entre as argamassas com traço 2 sujeitas a cura seca verifica-se que as argamassas com cinzas 

volantes e com caulino calcinado durante 30 minutos atingem os 25 ciclos do ensaio sem 

sofrerem qualquer perda de massa. As argamassas com as restantes pozolanas artificiais sujeitas a 

tratamento térmico (bv700”2S, cau800 2S, cau600 2S, bv800 2S e bv600 2S, por ordem 

crescente de perda de massa) registam perdas entre 13% e 35%. A argamassa com pozolana 

natural apresenta comportamento melhor que a da argamassa ca0, embora nenhuma das duas 

atinja o fim do ensaio. 

 Cura húmida 

Entre as argamassas com traço 2, sujeitas a cura húmida, verifica-se que apenas a argamassa cz 

2H atinge o fim do ensaio sem sofrer qualquer perda de massa. As argamassas com barro 

vermelho calcinado apresentam perdas entre 7% e 26%, crescentes com a diminuição do 

tratamento térmico. A argamassa cau600”2H também atinge os 25 ciclos do ensaio, embora com 

perda de massa superior. A argamassa poz 2H, embora não atinja o fim do ensaio, regista 
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comportamento melhor que a argamassa ca0, apresentando as restantes argamassas (cau800”2H, 

cau600 2H e cau600”2H) comportamentos que se aproximam mais do fraco desempenho da 

argamassa de referência. 

- Traço 3 (1:1,5:5) 

Cura seca 

Entre as argamassas com traço 3 sujeitas a cura seca verifica-se que as argamassas cz 3S e 

cau800”3S atingem o fim do ensaio sem qualquer perda de massa. As argamassas cau600 3S, 

cau800 3S, bv700”3S e cau600”3S apresentam perdas crescentes entre 8% e cerca de 30 - 40%. 

As argamassas de barro vermelho calcinadas durante 3,5 horas também atingem os 25 ciclos do 

ensaio, embora com perdas mais significativas. A argamassa poz 3S não atinge o fim do ensaio, 

apresentando comportamento ligeiramento superior ao da argamassa padrão. 

 Cura húmida 

Entre as argamassas com traço 3 sujeitas a cura húmida verifica-se que apenas a argamassa com 

cinzas volantes atinge os 25 ciclos do ensaio sem registar qualquer perda de massa. As argamassas 

com barro vermelho e a argamassa com caulino sujeito a mais fraco tratamento térmico 

(cau600”3H) atingem os 25 ciclos do ensaio mas com perdas de massa muito significativas (46% 

a 89%). As restantes argamassas (com pozolana natural e com caulinos sujeitos a maior 

tratamento térmico) não atingem o fim do ensaio, registando comportamento de algum modo 

semelhante à argamassa ca0 (melhor no caso das argamassas poz 3H e cau800”3H e pior no 

caso das argamassas com caulino calcinado durante 3,5 horas). 

b) Análise por tipo de componente pozolânico constituinte da argamassa 

- Argamassas com pozolana natural 

As argamassas de cal aérea e pozolana natural apresentam comportamento sempre melhor que o 

registado pela argamassa padrão. No entanto, embora nas argamassas aos traços 2 e 3, em ambas 

as curas, o comportamento seja significativamente melhor até, pelo menos, ao 8º ciclo, nas 

argamassas com traço 1, também em ambas a curas, o comportamento apresentado pelas 

argamassas é muito semelhante ao registado pela argamassa ca0. Sendo o pior comportamento 

apresentado pelas argamassas poz 1 (S e H), o desempenho mais eficiente é registado pelas 

argamassas poz 2, surgindo as argamassas poz 3 com características intermédias entre as 

anteriores.  

- Argamassas com cinzas volantes 

Entre as argamassas com cinzas volantes verifica-se que as argamassas com traço 2 e 3, 

independentemente da cura a que os provetes foram sujeitos, atingem os 25 ciclos do ensaio sem 
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sofrerem qualquer perda de massa. As argamassas com traço 1 já registam perda de massa 

(sempre inferior à apresentada pela argamassa ca0), sendo a perda da argamassa sujeita a cura 

seca, embora importante (53%), muito inferior à da argamassa correspondente sujeita a cura 

húmida (cujo comportamento se aproxima da argamassa ca0).  

- Argamassas com barro vermelho sujeito a tratamento térmico 

Analisando o resultado do ensaio de resistência aos sulfatos realizado sobre as argamassas de cal 

aérea e barros vermelhos tratados termicamente, verifica-se que, relativamente aos provetes com 

barro vermelho calcinado durante 3,5 horas, as argamassas aos traços 2 e 3 apresentam 

comportamento superior ao apresentado pela argamassa padrão só com cal aérea, registando as 

argamassas com traço 1 comportamento muito semelhante. Entre as argamassas ao mesmo traço 

(calcinadas a temperaturas diferentes), o comportamento apresentado é muito semelhante nas 

argamassas sujeitas a ambas as curas. Entre os traços 2 e 3, a perda de massa é crescente com a 

dosagem em barro vermelho calcinado e também ligeiramente crescente da cura húmida para a 

cura seca.   

A mesma análise realizada sobre as argamassas com barro vermelho calcinado durante 30 

minutos permite observar que todas apresentam comportamento muito melhor que o registado 

pela argamassa padrão só com cal aérea, sendo a perda de massa crescente com o teor em 

componente pozolânico e da cura seca para a cura húmida. No entanto, o comportamento 

apresentado pelas argamassas com traço 1 é muito idêntico, não variando com a cura, sendo esta 

apenas sensível nos outros traços.  

- Argamassas com caulino sujeito a tratamento térmico 

Relativamente aos provetes sujeitos a cura seca, analisando o resultado do ensaio de resistência 

aos sulfatos realizado sobre as argamassas de cal aérea e caulinos tratados termicamente, verifica- 

-se que todas as argamassas apresentam comportamento melhor que o registado pela argamassa 

padrão só com cal aérea. Entre as argamassas com caulinos calcinados durante 3,5 horas, as de 

traço médio e superior em caulino apresentam perdas de massa entre 7% e 27%, enquanto as 

argamassas cau600 1S e cau800 1S registam comportamento mais deficiente. As argamassas com 

caulinos calcinados durante 30 minutos atingem todas os 25 ciclos de ensaio sem qualquer perda 

de massa, excepção feita à argamassa cau600”3S que apresenta perda de cerca de 40%.  

Em termos dos provetes sujeitos a cura húmida, as argamassas com caulinos calcinados durante 

3,5 horas apresentam comportamento semelhante ao registado pela argamassa ca0, sendo 

ligeiramente melhor nas argamassas com caulino sujeito a cozedura a temperatura inferior e 

menor traço em caulino cozido, e pior nas argamassas com traço superior em caulino e sujeitas a 
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temperatura mais elevada.  Relativamente às argamassas com caulino calcinado durante 30 

minutos, todas apresentam comportamento à acção dos sulfatos melhor que o apresentado pela 

argamassa ca0, embora com grande dispersão de resultados. As perdas de massa surgem de 

forma crescente com a intensidade do tratamento térmico e o traço em caulino calcinado 

utilizado. O comportamento mais eficiente é apresentado pela argamassa cau600”1H, sendo o 

pior o relativo à argamassa cau800”3H.  

8.5.12 Dosagem de sais solúveis e concentração em Ca++ 

Apresentam-se no quadro 8.19 a idade das argamassas de onde foram recolhidas as amostras, à 

data de ensaio, a idade da solução à data das leituras (tempo decorrido a partir da execução da 

solução), o número de leituras de condutividade ou de concentração em Ca++ realizadas sobre o 

provete de cada argamassa, a média dessas leituras efectuadas e os respectivos desvios padrão.  

Apresentam-se na fig. 8.21 os resultados das determinações da condutividade e da concentração 

em Ca++ e na fig. 8.22 a correlação existente entre as duas características (A e B – curas seca e 

húmida). 

Da análise das determinações da condutividade e da concentração em Ca++ realizadas sobre as 

argamassas de cal aérea e componente pozolânico sujeitas a cura seca, sobressai a elevada 

condutividade apresentada pelas argamassas com pozolanas artificiais tratadas termicamente 

durante 30 minutos, com traço de menor dosagem em componente pozolânico e ensaiadas a 

idades muito jovens. Uma vez que essa elevada condutividade é acompanhada por uma também 

alta concentração em Ca++, encontra-se possivelmente justificação numa fraca e curta reacção 

pozolânica, com existência de elevado teor em iões Ca++ livres, que se reflectem também nos 

valores da condutividade. Do mesmo modo, podem analisar-se as argamassas ao mesmo traço 

com cinzas volantes e, em menor grau, com pozolana natural. 

Sobressai, no entanto, a grande semelhança nos valores de condutividade encontrados entre a 

maior parte das argamassas sujeitas a cura seca analisadas, com valores entre cerca de 20 e 30 

µS/cm (sem entrar em conta com os valores da argamassas bv700”1S, cau600”1S, cz 1S, 

cau800”1S, cau600”2S, poz 1S, bv700”3S e poz 3S). 

Da análise das determinações da condutividade e da concentração em Ca++ realizadas sobre as 

argamassas de cal aérea e componentes pozolânicos sujeitas a cura húmida, sobressai a ainda 

maior semelhança entre os valores de condutividade obtidos (sem ter em conta as argamassas 

bv700”1H, poz 3H e cau800”1H, todas as restantes apresentam também valores entre cerca de 

20 e 30  µS/cm). 
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Quadro 8.19 - Condutividade e concentração em Ca++ de argamassas com componentes pozolânicos 

Idade Idade Solução Condutividade (µS/cm) Concentração Ca++ (mg/l) 
Argamassa  

mês dia nº leit média DP nº leit média DP 

ca 0 25 5-13 4 23 2,1 2 10 1,4 
poz 1S 14 5-13 3 44 2,3 2 17 0,7 
poz 1H 14 5-13 4 28 1,8 2 7 0,0 
poz 2S 23 5-13 3 31 1,6 2 11 0,7 
poz 2H 23 5-6 2 31 0,6 2 7 0,0 
poz 3S 13 4-6 3 38 2,3 2 16 0,0 
poz 3H 13 4-6 2 42 1,7 2 10 0,0 
cz 1S 14 5-6 2 59 0,1 2 18 0,7 
cz 1H 14 6-8 3 30 6,2 2 11 0,0 
cz 2S 14 6-8 3 28 6,9 2 15 0,7 
cz 2H 14 6-8 3 30 8,4 2 12 0,0 
cz 3S 13 6-8 3 30 4,9 2 10 0,4 
cz 3H 13 2-3 2 30 1,8 2 13 0,0 

bv600 1S 16 2-3 2 23 1,8 2 9 0,7 
bv600 1H 16 2-3 2 26 4,1 2 13 0,7 
bv600 2S 14 2-6 3 24 2,8 2 8 0,0 
bv600 2H 17 2-6 3 25 3,9 2 12 0,7 
bv600 3S 13 2-6 3 23 2,5 2 8 0,0 
bv6003H 13 2-6 3 26 1,1 2 11 1,1 
bv800 1S 16 3-4 2 26 1,6 2 10 0,0 
bv800 1H 16 3-4 2 22 1,3 2 10 0,7 
bv800 2S 17 3-4 2 26 2,6 2 9 0,7 
bv800 2H 17 3-4 2 25 0,9 2 11 0,7 
bv800 3S 13 2-3 2 23 1,1 2 11 0,7 
bv800 3H 13 2-3 2 23 1,5 2 14 0,0 
bv700"1S 3 4-5 2 99 2,6 2 23 0,7 
bv700"1H 3 4-5 2 53 6,4 2 10 0,4 
bv700"2S 3 4-5 2 27 0,8 2 8 0,0 
bv700"2H 3 4-5 2 22 1,6 2 6 0,0 
bv700"3S 3 4-5 3 38 4,3 2 10 0,7 
bv700"3H 3 4-5 3 26 3,2 2 6 0,0 
cau600 1S 17 2-3 2 23 2,4 2 10 0,0 
cau600 1H 17 2-3 2 30 3,2 2 10 0,0 
cau600 2S 18 2-6 3 26 0,9 2 10 0,7 
cau600 2H 18 2-6 3 25 2,7 2 12 0,0 
cau600 3S 13 2-6 3 24 1,1 2 15 0,0 
cau600 3H 13 2-6 3 27 4,8 2 15 0,7 
cau800 1S 18 2-6 3 27 5,1 2 14 0,0 
cau800 1H 18 2-6 3 23 4,2 2 10 0,0 
cau800 2S 14 2-6 3 22 3,6 2 8 0,0 
cau800 2H 18 2-6 3 27 3,5 2 12 0,7 
cau800 3S 13 4-5 2 23 3,5 2 7 0,0 
cau800 3H 13 4-5 2 26 3,5 2 11 0,7 
cau600"1S 3 2-6 3 73 6,8 2 17 0,7 
cau600"1H 3 2-6 3 24 6,4 2 8 0,0 
cau600"2S 3 4-5 2 45 6,3 2 11 0,7 
cau600"2H 3 4-5 2 21 0,9 2 7 0,7 
cau600"3S 3 4-5 2 19 2,1 2 7 0,4 
cau600"3H 3 4-5 2 22 1,1 2 9 0,7 
cau800"1S 2,5 2-4 3 59 5,4 2 19 0,7 
cau800"1H 2,5 2-4 3 38 1,5 2 10 0,4 
cau800"2S 2,5 2-3 2 25 1,3 2 6 0,0 
cau800"2H 2,5 2-3 2 28 0,7 2 11 0,4 
cau800"3S 2,5 2-3 2 19 0,6 2 9 0,4 
cau800"3H 2,5 2-3 2 28 1,6 2 9 0,4 
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Fig. 8.21 -  Condutividade e  concentração em Ca++ de argamassas com componentes pozolânicos  
A – cura seca; B – cura húmida 

Pode afirmar-se, com base nos resultados obtidos, que o tipo de cura a que os provetes de 

argamassa são submetidos, o traço com maior ou menor proporção de componentes pozolânicos 

e de cal áerea, e o tipo de material pozolânico, têm muita influência na concentração em Ca++ da 

argamassa, mas as argamassas não são tão sensíveis a esses parâmetros em termos da 

condutividade. 

Considerando que a condutividade pode traduzir a quantidade de sais solúveis (dissolvidos nas 

soluções constituídas pelas amostras de argamassa em água destilada), e que esses sais solúveis 

podem ser variados (conjunto de iões dos tipos SO4
2-, NO2

-/NO3
-, Cl-, CO3

2-, Na+/K+, Ca++, 

Mg++, NH4
+), aparentemente a introdução de diferentes componentes pozolânicos (dos tipos em 

análise) em argamassas de cal aérea não contribuiu significativamente para a libertação de sais 

solúveis. Embora avaliados através de métodos distintos e expressos em unidades diferentes, à 

quantidade total de sais solúveis detectada pela condutividade pode deduzir-se uma determinada 

quantidade que será atribuída à quantidade de ião cálcio presente, permitindo avaliar e comparar, 

entre as diferentes argamassas, a quantidade de outros iões presentes. 
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Fig. 8.22 - Condutividade versus concentração em Ca++ de argamassas com componentes pozolânicos 
A – cura seca; B – cura húmida 

Pela análise dos resultados obtidos com as argamassas de cal aérea e componentes pozolânicos 

agrupados por traços, curas e tipos de componentes pozolânicos das argamassas, pode realizar-se 

uma apreciação aprofundada. 

a) Análise por traços volumétricos de argamassas 

- Traço 1 (1:0,5:3) 

Cura seca 

Entre as argamassas de cal aérea e diferentes componentes pozolânicos com traço 1 sujeitas a 

cura seca, as argamassas cau800 1S, bv800 1S e bv600 1S apresentam condutividade idêntica à da 

argamassa ca0. Entre estas, a argamassa cau800 1S regista concentração em Ca++ superior, pelo 
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que menor teor em iões libertados, detectados pela condutividade, poderão ser imputados a 

outros elementos. As argamassas poz 1S e cau600”1S apresentam idêntica concentração em 

Ca++, registando esta última argamassa maior probabilidade de conter maior teor em outros iões. 

Entre as argamassas cz 1S e cau800”1S, de idêntico valor de condutividade, esta última tenderá a 

conter menor teor em outros iões, por apresentar concentração em Ca++ ligeiramente superior. A 

argamassa bv700”1S apresenta condutividade e concentração em Ca++ elevadas, embora grande 

parte dos iões detectados pela condutividade sejam devidos à libertação desses iões Ca++. Esta 

situação de elevado teor em iões de Ca++ que são libertados deve ficar a dever-se ao facto das 

argamassas com pozolanas artificiais cozidas apenas durante 30 minutos terem sido analisadas 

apenas ao fim de 2,5 - 3 meses de idade. Sujeitas a cura seca e com fraco teor em componente 

pozolânico, a reacção pozolânica desenvolvida nas argamassas será limitada e grande parte do 

hidróxido de cálcio não se combina com os silicatos e aluminatos existentes. 

Cura húmida 

Entre as argamassas  de cal aérea e diferentes componentes pozolânicos com traço 1 sujeitas a 

cura húmida, pelos valores obtidos pode pressupôr-se que ocorreu uma mais extensa reacção 

pozolânica, tendo muito do hidróxido de cálcio sido interligado aos silicatos e aluminatos dos 

componentes pozolânicos, mesmo nas argamassas analisadas a idades mais jovens. Entre as 

argamassas que apresentam valor de condutividade semelhante ao da argamassa ca0, a argamassa 

bv600 1H apresenta a mais alta concentração em Ca++, a que corresponderá a menor libertação 

de iões de outros sais. Entre as argamassas que apresentam concentração em Ca++ semelhante à 

da argamassa ca0, as argamassas bv700”1H e cau800”1H indiciam apresentar maior libertação 

de outros iões salinos 

- Traço 2 (1:1:4) 

Cura seca 

Praticamente todas as argamassas de cal aérea e diferentes componentes pozolânicos com traço 2, 

sujeitas a cura seca, apresentam condutividade semelhante à da argamassa ca0. Apenas a 

argamassa cau600”2S regista condutividade um pouco superior, com concentração em Ca++ 

semelhante à da argamassa de referência, indiciando mais alguma libertação de outros sais 

solúveis. Entre as argamassas de idêntica condutividade, algumas delas apresentam concentração 

em Ca++ inferior à da argamassa ca0, indiciando maior teor em outros sais solúveis que não os 

iões Ca++ (casos das argamassas com caulinos cozidos a 800ºC e com barros vermelhos) 

enquanto, por outro lado, a argamassa com cinzas volantes, apresentando maior concentração em 

Ca++, indicia que grande parte da condutividade pode ser imputada aos iões Ca++, sugerindo 

menor libertação de outros sais. 
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Cura húmida 

Entre as argamassas de cal aérea e diferentes componentes pozolânicos com traço 2 sujeitas a 

cura húmida, constata-se a existência de valores de condutividade muito próximos entre todas as 

argamassas. Comparativamente aos valores de concentração em Ca++ apresentados, verifica-se 

que se destacam ligeiramente pela negativa, potenciando maior libertação de outros sais solúveis, 

as argamassas com pozolana natural e com pozolanas artificiais sujeitas a cozeduras a 

temperaturas e durações mais reduzidas (poz 2H, bv700”2H e cau600”2H). Todas as restantes 

argamassas indiciam menor libertação de sais que a argamassa padrão. 

- Traço 3 (1:1,5:5) 

Cura seca 

Entre as argamassas de cal aérea e diferentes componentes pozolânicos com traço 3 sujeitas a 

cura seca, novamente várias argamassas apresentam condutividade semelhante à da argamassa 

ca0. Entre estas, as argamassas cau800 3S, cau600”3S e bv600 3S, com menor concentração em 

Ca++, parecem indiciar maior teor em outros sais solúveis, enquanto a argamassa cau600 3S, pelo 

contrário, aponta para uma maior quantidade de Ca++ (logo, menor em outros sais). Situação 

também positiva é revelada pela argamassa poz 3S. Pior comportamento que o da argamassa ca0 

relativamente à libertação de outros sais solúveis é indiciada pelas argamassas bv700”3S e cz 3S, 

com concentração em Ca++ semelhante e mais elevada condutividade. 

Cura húmida 

Também entre as argamassas de cal aérea e diferentes componentes pozolânicos com traço 3 

sujeitas a cura húmida, todas apresentam condutividade semelhante à apresentada pela argamassa 

ca0 (excepto a argamassa poz 3H com valor de 42 µS/cm, comparativamente a 22 - 30 µS/cm 

registado pelas restantes). Comparando esta argamassa com a argamassa ca0, com concentração 

em Ca++ idêntica, potencia-se uma maior libertação em outros sais solúveis. Entre as argamassas 

com condutividade semelhante, as argamassas com pozolanas artificiais sujeitas a tratamento 

térmico durante 3,5 horas (e ensaiadas a idade mais avançada) e a argamassa com cinzas volantes 

apresentam valores de Ca++ superiores ao da argamassa de referência, indiciando menor 

libertação de outros sais. Pelo contrário, as argamassas com pozolanas artificiais sujeitas a 

tratamento térmico de menor duração (e ensaiadas a idades mais jovens) apresentam 

concentrações em Ca++ inferiores, indiciando maior libertação de outros sais.  
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b) Análise por tipo de componente pozolânico constituinte da argamassa  

- Argamassas com pozolana natural 

Entre as argamassas de cal aérea e pozolana natural constata-se um ligeiro aumento da 
condutividade com a dosagem em pozolana das argamassas sujeitas a cura húmida e concentração 
em Ca++ semelhante entre as argamassas poz 1H e poz 2H e superior para a argamassa poz 3H. 
Entre as argamassas correspondentes, sujeitas a cura seca,  a concentração em Ca++  é semelhante 
entre as argamassas poz 1S e poz 3S,  e inferior para a argamassa poz 2S. 

- Argamassas com cinzas volantes 

As argamassas de cal aérea e cinzas volantes apresentam valores de condutividade sensivelmente 
idênticos entre argamassas com diferentes dosagens, sujeitas a cura húmida, sendo a concentração 
em Ca++ crescente com a dosagem em cinzas volantes. Entre argamassas semelhantes mas 
sujeitas a cura seca, a concentração em Ca++ e a condutividade são decrescentes com o teor em 
cinzas volantes, sendo esta última semelhante entre traços de teor médio e superior nesse 
componente pozolânico (traços 2 e 3). 

- Argamassas com barro vermelho tratado termicamente 

As argamassas com barro vermelho calcinado à temperatura de 600ºC durante 3,5 horas 

apresentam todas valores de condutividade entre 23 e 26 µS/cm, sendo a concentração em Ca++ 
apresentada crescente das argamassas sujeitas a cura seca para as submetidas a cura húmida e com 
a diminuição do teor em componente pozolânico. Estas argamassas sujeitas a cura seca 
apresentam concentração em Ca++ inferior à apresentada pela argamassa de cal aérea ca0, 
enquanto as argamassas correspondentes sujeitas a cura húmida registam valores superiores ao da 
argamassa padrão96. As argamassas de cal aérea e barro vermelho calcinado a 800ºC durante 3,5 

horas apresentam valores de condutividade entre 22 e 26 µS/cm, sendo a concentração em Ca++ 
apresentada crescente das argamassas sujeitas a cura seca para as submetidas a cura húmida e com 
o aumento do teor em componente pozolânico. Também se constacta a mesma tendência das 
argamassas sujeitas a cura seca apresentarem concentração em Ca++ inferior à apresentada pela 
argamassa de cal aérea ca0, enquanto as argamassas correspondentes sujeitas a cura húmida 
registam valores superiores ao da argamassa padrão. 

Entre as argamassas de cal aérea e barro vermelho cozido à temperatura de 700ºC durante 30 
minutos verifica-se que todas as argamassas apresentam concentração em Ca++ inferior à 
registada pela argamassa ca0, indiciando uma menor libertação de iões Ca++, excepto a argamassa 
bv700”1S, que apresenta valor 2 a 3 vezes superior. Relativamente à condutividade, esta última 

                                                 

96 Esta constatação parece contraditória com a previsível evolução normal da reacção pozolânica pelo que será merecedora de 
investigação específica futura. Uma hipótese será a eventual formação de compostos que conduzam à libertação de sais solúveis, 
aparentemente de reduzida nocividade. 
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argamassa também apresenta valor 2 a 3 vezes superior às restantes (muito possivelmente devido 
à grande libertação de iões Ca++ referida). As argamassas com traço 1 apresentam, em ambas as 
curas, valores superiores. As argamassas com dosagens média e superior em componente 
pozolânico (traços 2 e 3) sujeitas a cura húmida, registam concentração em Ca++ inferior à da 
argamassa padrão e condutividade semelhante, acusando assim, maior teor em outros iões que 
não o Ca++; as respeitantes à cura seca apresentam condutividade ligeiramente crescente com a 
dosagem em componente pozolânico, reforçando a possibilidade de libertação de outros iões. 

- Argamassas com caulino tratado termicamente 

As argamassas de cal aérea e caulino cozido a 600ºC durante 3,5 horas apresentam condutividade 

semelhante (23 a 30  µS/cm) e concentração em Ca++ de um modo geral crescente, a partir do 

valor apresentado pela argamassa ca0, com o teor em componente pozolânico (10 a 15 mg/l). 

Esta situação de idêntica condutividade e teor em Ca++ crescente permite induzir, 

hipoteticamente, a libertação de um menor teor em outros iões devido à reacção pozolânica. Nas 

argamassas de cal aérea e caulino calcinado a 800ºC durante 3,5 horas também se podem 

constatar idênticos valores de condutividade (entre 22 e 27 µS/cm), com valores de concentração 

em Ca++ muito semelhantes ao da argamassa ca0, no caso da cura húmida e crescente com a 

diminuição do teor em componente pozolânico (entre 7 e 14 mg/l) no caso da cura seca. 

Entre as argamassas de cal aérea e caulino calcinado a 600ºC durante 30 minutos sujeitas a cura 

seca, tanto a condutividade como a concentração em Ca++ são crescentes com a diminuição da 

dosagem em componente pozolânico, partindo a argamassa cau600”3S de um valor de 

condutividade semelhante ao da argamassa ca0. As argamassas sujeitas a cura húmida apresentam 

todas condutividade semelhante à da argamassa padrão e concentração em Ca++ inferior à dessa 

argamassa, o que indicia que parte dos sais detectados pela condutividade possam ser devidos a 

outros elementos que não os iões Ca++ referidos. As argamassas de cal aérea e componente 

pozolânico cozido a 800ºC durante 30 minutos apresentam, de um modo geral, valores de 

condutividade e de concentração em Ca++ semelhantes (19 a 38 µS/cm e 9 a 11 mg/l), excepto as 

argamassas cau800”2S com concentração em Ca++ inferior e a argamassa cau800”1S com 

condutividade e concentração em Ca++ bastante superiores. 

8.5.13 Permeabilidade ao vapor de água 

Apresenta-se no quadro 8.20 a idade dos provetes à data de ensaio, o número de provetes 

ensaiados, os valores obtidos para a permeabilidade ao vapor de água e a espessura da camada de 

ar de difusão equivalente, com os respectivos desvios padrão, de cada argamassa de cal aérea e 

componente pozolânico. Visualizam-se na fig. 8.23 os resultados obtidos.  
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Quadro 8.20 - Permeabilidade ao vapor de água e espessura da camada de ar de difusão equivalente de 
argamassas com componentes hidráulicos 

Idade Prov. Perm. vapor água DP Sd DP 
Argamassa 

mês nº (x10-11) kg/m.s.Pa m 

ca 0 5-12 6 1,93 0,03 0,101 0,001 
poz 1S 4-12 20 2,00 0,08 0,098 0,004 
poz 1H             
poz 2S 6 4 1,89 0,12 0,103 0,006 
poz 2H 6 5 1,07 0,10 0,184 0,018 
poz 3S 6-12 9 2,06 0,10 0,095 0,005 
poz 3H 6 3 1,60 0,09 0,122 0,007 
cz 1S 4-12 6 1,55 0,08 0,126 0,006 
cz 1H             
cz 2S 6 2 1,31 0,03 0,149 0,003 
cz 2H 6 2 0,74 0,13 0,267 0,047 
cz 3S 5-13 5 1,48 0,09 0,132 0,008 
cz 3H 6 2 0,79 0,02 0,247 0,006 

bv600 1S 4-14 14 1,91 0,10 0,102 0,005 
bv600 1H             
bv600 2S 5-16 7 1,80 0,14 0,109 0,009 
bv600 2H 6 2 1,50 0,07 0,130 0,006 
bv600 3S 5-12 4 2,05 0,37 0,098 0,018 
bv6003H 6 1 1,45   0,134   
bv800 1S 4-15 8 1,94 0,08 0,101 0,004 
bv800 1H             
bv800 2S 5-17 5 1,78 0,06 0,110 0,004 
bv800 2H 6 3 1,40 0,04 0,139 0,004 
bv800 3S 12 3 1,87 0,19 0,105 0,010 
bv800 3H 6 4 1,51 0,08 0,129 0,007 
bv700"1S 6-7 2 1,85 0,08 0,106 0,004 
bv700"1H 6-7 4 1,66 0,05 0,117 0,003 
bv700"2S 6-7 4 1,79 0,07 0,109 0,004 
bv700"2H 6-7 2 1,53 0,05 0,127 0,004 
bv700"3S 6-7 2 1,82 0,03 0,107 0,002 
bv700"3H 6-7 4 1,57 0,18 0,125 0,015 
cau600 1S 4-15 16 1,89 0,10 0,104 0,005 
cau600 1H             
cau600 2S 5-17 6 1,73 0,13 0,113 0,008 
cau600 2H 6 3 0,93 0,10 0,212 0,022 
cau600 3S 5-12 6 1,78 0,21 0,111 0,012 
cau600 3H 6 2 1,29 0,13 0,153 0,016 
cau800 1S 4-15 11 1,89 0,14 0,104 0,008 
cau800 1H             
cau800 2S 5-17 10 1,94 0,09 0,100 0,005 
cau800 2H 5 2 1,70 0,13 0,115 0,009 
cau800 3S 5-12 6 1,93 0,14 0,101 0,007 
cau800 3H 6 3 1,51 0,08 0,129 0,007 
cau600"1S 6-7 4 1,63 0,08 0,120 0,006 
cau600"1H 6-7 4 1,31 0,15 0,151 0,017 
cau600"2S 6-7 3 1,59 0,08 0,123 0,006 
cau600"2H 6-7 4 1,23 0,23 0,163 0,031 
cau600"3S 6-7 4 1,78 0,05 0,110 0,003 
cau600"3H 6-7 3 1,23 0,17 0,160 0,020 
cau800"1S 6 4 1,70 0,04 0,114 0,003 
cau800"1H 6 5 0,95 0,14 0,209 0,033 
cau800"2S 6 5 1,64 0,06 0,119 0,004 
cau800"2H 6 4 0,91 0,05 0,215 0,011 
cau800"3S 6 4 1,70 0,05 0,115 0,003 
cau800"3H 6 6 0,88 0,07 0,224 0,020 
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Fig. 8.23 - Permeabilidade ao vapor de água e espessura da camada de ar de difusão equivalente de 
argamassas com componentes pozolânicos 

A – cura seca; B – cura húmida 

Pela análise dos resultados obtidos agrupados por curas, traços e tipos de componentes 

pozolânicos, pode realizar-se uma apreciação aprofundada. 

a) Análise por traços volumétricos das argamassas 

- Traço 1 (1:0,5:3) 

 Cura seca 

Analisando os resultados obtidos com as argamassas de cal aérea e diferentes componentes 

pozolânicos, com traço 1 e sujeitas a cura seca, verifica-se que as argamassas com cinzas volantes 

e com caulinos cozidos durante apenas 30 minutos apresentam as menores permeabilidades ao 

vapor de água (ligeiramente inferiores às registadas pela argamassa padrão só de cal aérea e às 
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argamassas do mesmo traço com outros componentes pozolânicos). As restantes apresentam 

valores da mesma ordem de grandeza dos registados pela argamassa padrão. 

 Cura húmida 

As mesmas argamassas mas sujeitas a cura húmida indiciam a mesma tendência embora, 

exclusivamente neste traço e nesta cura, nem todas as argamassas tenham podido ser analisadas 

por deficiências nos provetes preparados.  

- Traço 2 (1:1:4) 

 Cura seca 

Entre as argamassas de cal aérea e diferentes componentes pozolânicos, com traço 2 e sujeitas a 

cura seca, verifica-se que as argamassas com pozolana natural e com caulino sujeito a maior 

tratamento térmico apresentam permeabilidade ao vapor de água semelhante à da argamassa ca0, 

registando valores ligeiramente inferiores as restantes argamassas com barro vermelho cozido e 

com caulino cozido durante 3,5 horas a menor temperatura. As argamassas com caulinos cozidos 

durante 30 minutos e particularmente a argamassa com cinzas volantes apresentam as 

permeabilidades mais reduzidas.  

De um modo geral, estas argamassas sujeitas a cura seca apresentam distribuição semelhante à 

registada por argamassas semelhantes com traço 1. 

 Cura húmida 

Argamassas idênticas mas sujeitas a cura húmida já apresentam muita dispersão de resultados e 

permeabilidades inferiores à registada com a argamassa de referência. Por ordem decrescente de 

permeabilidade ao vapor surgem as argamassas cau800 2H, as argamassas com barro vermelho 

dos mais baixos tratamentos térmicos para os mais prolongados e intensos, as argamassa 

cau600”2H, poz 2H, cau600 2H e cau800”2H. A argamassa com cinzas volantes cz 2H 

apresenta a menor permeabilidade ao vapor. 

- Traço 3 (1:1,5:5) 

 Cura seca 

As argamassas de cal aérea e diferentes componentes pozolânicos, com traço 3 e sujeitas a cura 

seca, apresentam distribuição semelhante à apresentada por argamassas idênticas aos traços 1 e 2. 

Constata-se um ligeiro aumento da permeabilidade ao vapor das argamassas com pozolana 

natural e com barro vermelho calcinado à mais baixa temperatura, comparativamente à argamassa 

ca0. As argamassas restantes apresentam valores decrescentes de permeabilidade ao vapor, 

apresentando as argamassas com barro vermelho calcinado valores ligeiramente melhores que os 
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obtidos com as argamassas com caulinos cozidos. As cozeduras durante apenas 30 minutos 

conduziram a argamassas de menor permeabilidade ao vapor comparativamente às argamassas 

semelhantes com componentes pozolânicos cozidos durante 3,5 horas. A mais baixa 

permeabilidade é obtida com a argamassa com cinzas volantes. 

 Cura húmida 

As argamassas idênticas sujeitas a cura húmida apresentam distribuição muito semelhante à 

registada pelas argamassas semelhantes com traço 2, embora com dispersão um pouco menor. 

Todas apresentam permeabilidade inferior à da argamassa ca0. Por ordem decrescente de 

permeabilidade ao vapor surgem as argamassas com pozolana natural, com barros vermelhos 

cozidos e com caulinos calcinados. De novo a argamassa com cinzas volantes apresenta a menor 

permeabilidade ao vapor de água. 

b) Análises por tipo de componente pozolânico da argamassa 

Analisando as argamassas por tipos de componentes pozolânicos, verifica-se que, de um modo 

geral, não existe grande variabilidade da permeabilidade ao vapor de água com o traço, 

especialmente se a cura a que foi sujeita a argamassa tiver sido seca. Nas argamassas sujeitas a 

cura húmida a sensibilidade ao traço já é, por vezes, superior (casos das argamassas com pozolana 

natural e com cau600). Entre as diferentes curas, verifica-se que as argamassas sujeitas a 

condicionamento seco apresentam sempre permeabilidade ao vapor superior à registada pelas 

argamassas idênticas sujeitas a cura húmida. Entre os diferentes componentes pozolânicos 

destacam-se os piores valores apresentados pelas argamassas com cinzas volantes e os valores 

semelhantes aos obtidos com a argamassa de cal aérea registados pelas argamassas com pozolana 

natural (excepto poz 2H), com barros vermelhos calcinados e com caulino sujeito a maior 

tratamento térmico.   

8.5.14 Micromorfologia dos compostos resultantes  

Com base nos resultados dos ensaios realizados pretendeu-se relacionar as características 

apresentadas na avaliação das argamassas com os resultados da examinação micromorfológica, de 

modo a identificar a presença de componentes hidráulicos.  

De entre as argamassas realizadas, algumas amostras de provetes das várias argamassas realizadas 

com o traço 2 (1:1:4 de cal aérea, componente pozolânico e areia), assim como a argamassa 

padrão foram sujeitas simultaneamente a análise termogravimétrica TG (incluindo a curva da 

derivada da análise termogravimétrica DTG) e a análise térmica diferencial DTA, bem como a 

análise por SEM.  
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A análise térmica decorreu ao ar, à velocidade de 10ºC/min, desde a temperatura ambiente e até 

atingir 1200ºC, sobre amostras de argamassas que, à data das análises, tinham entre 1 e 2 anos de 

idade. 

O estudo concentrou-se mais nas argamassas sujeitas a cura húmida por os resultados 

previamente obtidos terem confirmado o incremento nas características relativas à hidraulicidade 

apresentadas por estas argamassas, relativamente a argamassas semelhantes mas sujeitas a cura 

seca.  

Apresentam-se na fig. 8.24 os termogramas de algumas argamassas: A - padrão; B, C e D - 

- argamassas respectivamente cz 2S, cz 2H e poz 2H, com traço volumétrico 1:1:4 (curva da 

variação da massa TG, curva da derivada da variação de massa DTG e curva da análise térmica 

diferencial DTA).  

A análise térmica da argamassa de cal aérea com 1 ano de idade permitiu verificar, pela fig. 8.24 

A, que quase toda a cal tinha carbonatado (apenas 1 a 2% permanecia não carbonatada). 

Foram também detectados traços de cal aérea não carbonatada na amostra de cura seca da 

argamassa com cinzas volantes (perda de massa a cerca de 440ºC). A curva DTG mostra um 

segundo pico a cerca de 470ºC (semelhante ao observado na amostra sujeita a cura húmida a 

490ºC) que pode ser atribuído a perda de humidade dos componentes hidráulicos formados pela 

reacção pozolânica entre os silicatos e aluminatos das cinzas e a cal livre ou, como sugerido para 

alguns componentes pozolânicos, a alterações na fase vítrea. 

Em ambos os termogramas relativos às argamassas com cinzas volantes, sujeitas a cura seca e 

húmida (fig. 8.24 B e C), regista-se uma alteração junto ao pico das curvas DTG devida à 

decomposição do carbonato de cálcio, entre 575ºC e 625ºC. Esta alteração corresponde a reacção 

endotérmica a cerca de 500ºC nas curvas DTA, atribuída à desidratação dos silicatos de cálcio 

hidratados resultantes da reacção pozolânica. Situação idêntica ocorre nos termogramas de 

argamassas contendo barros vermelhos ou caulinos calcinados, sujeitas a cura húmida. 

A amostra de argamassa com barro vermelho cozido a 600ºC durante 3,5 horas também mostra 

uma ligeira perda de massa – conjugada com uma reacção exotérmica – por volta dos 880ºC. Esta 

situação pode ser atribuída ao barro vermelho quando aquecido a 600ºC durante 3,5 horas 

(porque aparece no termograma do pó de barro vermelho cozido a 600ºC durante 3,5 horas mas 

não nos do barro vermelho cru nem no calcinado a 800ºC durante as mesmas 3,5 horas - 

- vd.8.3.8). É interpretado como correspondendo à formação de novas fases. 
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Fig. 8.24 - Termogramas de amostras de argamassas com componentes pozolânicos 
A – ca0 (padrão); B – cz 2S; C – cz 2H; D – poz 2H



342 

As amostras de argamassas com caulinos cozidos a ambas as temperaturas e sujeitas a cura 

húmida mostram a alteração correspondente ao pico da decomposição do carbonato de cálcio, na 

curva DTG, entre 575ºC e 625ºC. A amostra de argamassa com caulino cozido a 800ºC também 

apresenta uma reacção exotérmica a cerca de 950ºC, que pode dever-se à conversão de silicatos 

de cálcio hidratados (gel CSH) em wollastonite97. 

A amostra de argamassa com pozolana sujeita a cura húmida apresenta uma perda de massa a 

cerca de 575ºC, correspondendo a uma reacção endotérmica (desidroxilação da ilite ou de outros 

filossilicatos) sobreposta à transição α-β do quartzo a 577ºC (fig. 8.24 D), que mascara a reacção 

que aparece como alteração nas outras amostras [130]. 

A presença de compostos hidráulicos resultantes da reacção pozolânica entre componentes 

pozolânicos e a cal aérea hidratada das argamassas é evidenciada pela inflecção (na forma de 

ombro) que surge na curva DTG das amostras das diferentes argamassas analisadas 

(correspondendo à re-hidratação dos silicatos de cálcio formados) na gama dos 600ºC e pela 

reacção endotérmica que ocorre por volta dos 500ºC, na curva DTA. 

Apresentam-se na fig. 8.25 as imagens obtidas pela análise por SEM realizadas sobre amostras de 

algumas argamassas com traço 2 (1:1:4), por aumento de 5000 vezes.  

Muito embora a semelhança entre as curvas de análise térmica das argamassas com diferentes 

componentes pozolânicos (a desidratação dos compostos hidráulicos aparece na mesma gama de 

temperaturas), o exame por SEM mostra que a sua aparência varia. Esta situação pode ser 

atribuída à presença e desenvolvimento de diferentes cristais, função do tipo de componente 

pozolânico presente na argamassa e sua variabilidade composicional, que resultam na cristalização 

de vários compostos hidráulicos, genericamente designados por silicatos de cálcio hidratados 

(CSH98), e ainda das condições em que decorreu a cura das argamassas. 

A argamassa de cal aérea com pozolana natural com traço 2 e sujeita a cura húmida apresenta, 

quando analisada pelo SEM, um revestimento uniforme de agulhas muito finas, em quase todas 

as partículas (fig. 8.25 B). 

 

                                                 

97 Wollastonite ou silicato de cálcio – CaSiO3 ou CaO.SiO2 ou CS na química dos cimentos 
98 Silicatos de cálcio hidratados semi-cristalinos/amorfos do grupo da tobermorite – nCaO.mSiO2.xH2O ou CSH na química dos 
cimentos 
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Fig. 8.25 - Análise por SEM de amostras de argamassas com componentes pozolânicos 
A - ca0; B - poz 2H; C – cz 2S; D - cz 2H; E - bv800 2H; F – cau800 2H 

A influência das condições de cura pode ser ilustrada no caso das argamassas com cinzas 

volantes, em que na argamassa sujeita a cura húmida há uma maior proliferação de cristais 

fibrosos típicos de gel CSH (fig. 8.25 D), comparativamente a argamassa idêntica mas sujeita a 

cura seca, em que o crescimento dos cristais se inicia na superfície das partículas de cinzas 

volantes (fig. 8.25 C).  
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Entre as argamassas com pozolanas artificiais, sujeitas a tratamento térmico, apenas se analisaram 

as argamassas com material cozido a 800ºC e submetidas a cura húmida. Embora estes 

componentes pozolânicos sejam muito semelhantes entre si quando comparados com os outros 

componentes pozolânicos analisados, o desenvolvimento da microestrutura é significativamente 

diferente. Observa-se que, no caso da argamassa bv800 2H, o desenvolvimento do gel CSH 

resulta em alguns grandes cristais  fibrosos, com pequeno crescimento iniciado à superfície das 

partículas de barro vermelho (fig. 8.25 E), enquanto na argamassa cau800 2H ocorre um 

crescimento mais denso e uniforme, que cobre a superfície das partículas (fig.8.25 F). 

8.6 Discussão dos resultados 

Os resultados obtidos neste capítulo experimental podem ser analisados quanto às matérias- 

-primas utilizadas e no que respeita às características das argamassas que com elas se executam. 

A – Análise relativa às matérias-primas 

Em termos de matérias-primas, comparando os resultados da superfície específica obtidos com 

os componentes pozolânicos com os registados para os ligantes hidráulicos, verifica-se que os 

caulinos e barros vermelhos sujeitos a tratamento térmico apresentam valores da mesma ordem 

de grandeza dos apresentados pelos ligantes hidráulicos (entre 1,10 m2/m3 a 1,63 m2/m3), 

registando as cinzas volantes e a pozolana natural valores claramente inferiores (0,69 m2/m3 e 

0,40 m2/m3, respectivamente) – vd. 6.3.3 e 8.3.3. As análises químicas, mineralógicas, 

termogravimétricas e relativas à pozolanicidade dos diferentes componentes pozolânicos também 

conduziram a caracterizações distintas. 

B – Análise relativa às características das argamassas 

Apresentam-se no quadro 8.21 os resultados dos diferentes ensaios realizados às argamassas de 

cal aérea e componentes pozolânicos, com indicação das idades das argamassas à qual são 

realizadas as determinações, respectivas unidades em que são expressas e, no caso dos ensaios de 

resistência aos sais, o número de ciclos entretanto decorridos. Quando a perda de massa por 

sulfatos é total (variação de  -100%), o número apresentado entre parentesis curvos indica o ciclo 

no qual ocorreu essa perda. Os resultados são expressos de forma quantitativa, excepto no caso 

da determinação do desenvolvimento de cristais CSH (através de análise térmica e por SEM), que 

são apresentados qualitativamente, indicando os parêntesis curvos a existência de cristais mais 

longos. 
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Quadro 8.21 - Características quantitativas globais das argamassas de cal aérea com componente pozolânico 
Esp. Ret. Retracção linear Ader E din R.Tracção R.Compressão Carb Pab C.C. V.Assint. Sd Cloret.ret. Var.mas.cloretos(%) Var.massa sulfatos(%) Condut Ca++

% % mm/m MPa MPa MPa MPa % % kg/m2.s1/2 kg/m2 m % 30c 50c 30c 50c c.5 c.15 c.25 µS/cm mg/l

Desenv. 
CSH Argam. 

fresca fresca 2d 7d 28d 60d 60d 60d 90d 60d 90d 60d 90d 180d 90d 60d 60d 60d >120d 60d 180d 60d 180d 60d >75d >75d >365d 

ca 0 67 93 -1,97 -3,39 -3,58 -3,58 0,06 2070 2120 0,33 0,32 0,70 0,75 0,76 - 34 0,43 20,7 0,101 4,4 4,4 -13,9 -33,4 -20,4 -42,2 -3,0 -100(8º)  23 10  
poz 1S 70 90 -0,31 -1,17 -1,58 -1,62 0,07 1160 2730 0,24 0,45 1,00 1,33 - - 35 0,56 21,4 0,098 - 3,7 -7,9 -23,0 -12,9 -30,7 -5,2 -100(9º)  44 17  
poz 1H 70 89  -1,54 -1,96 -2,55 0,14 1890 1950 0,13 0,31 1,46 1,56 - - 37 0,62 23,9 - - 4,4 -3,1 -15,7 -20,3 -43,0 -14,9 -100(9º)  28 7  
poz 2S 67 87 -0,43 0,10 -0,23 -0,24 0,06 880 2070 0,14 0,38 1,01 1,03 0,97 100 32 0,48 21,5 0,103 -  -29,7 -63,7   -0,4 -50,4 -100(19º) 31 11  
poz 2H 69 86  1,33 0,32 0,43 0,13 1350 1730 0,17 0,16 1,27 1,78 1,82 47 36 0,61 23,6 0,184 5,6  -11,7 -27,7   3,1 -28,8 -100(21º) 31 7 +++ 
poz 3S 71 85 -1,50 -0,41 -0,99 -1,06 0,07 630 1800 0,16 0,26 0,89 0,70 0,65 100 34 0,44 20,4 0,095 3,1  -42,4 -79,7   -2,9 -100(12º)  38 16  
poz 3H 75 85  1,67 1,35 1,36 0,07 1730 1840 0,13 0,12 1,64 1,36 1,30 54 35 0,69 22,7 0,122 5,3  -14,1 -28,7   2,8 -100,0  42 10  
cz 1S 73 88 0,26 0,40 0,31 0,38 0,03 2080 3090 0,26 0,29 0,52 0,76 - - 30 0,24 17,4 0,126 3,5 3,3 4,3 3,2 1,9 2,0 3,6 -6,0 -53,1 59 18  
cz 1H 69 89  -0,85 -1,11 -1,70 0,07 1890 2460 0,32 0,40 1,35 0,84 - - 32 0,30 22,1 - 4,6 3,7 7,1 6,0 1,7 1,4 2,6 -100(10º)  30 11  
cz 2S 70 87 -0,01 0,22 0,12 0,10 0,05 2310 3720 0,27 0,42 0,67 0,88 0,86 100 29 0,21 16,7 0,149 3,3  2,9 2,5   2,9 6,6 8,4 28 15 + 
cz 2H 70 86  0,31 0,15 -0,02 0,07 2690 3330 0,52 0,92 2,44 6,16 4,51 37 31 0,27 21,3 0,267 4,1  4,5 4,2   4,1 10,0 13,5 30 12 (++)+ 
cz 3S 75 86 -0,03 0,66 0,73 0,62 0,02 2320 3060 0,28 0,29 0,65 0,60 0,59 100 29 0,23 16,8 0,132 3,5  -4,8 -12,0   3,3 7,3 8,7 30 10  
cz 3H 71 86  0,77 -2,11 -2,31 0,09 3120 3790 0,74 1,02 3,00 7,34 4,97 34 29 0,24 20,0 0,247 4,2  2,9 3,0   4,2 9,4 11,5 30 13  

bv600 1S 72 95 -1,45 -1,37 -1,33 -1,04 0,03 1490 2440 0,25 0,33 0,54 0,82 - - 34 0,31 20,5 0,102 3,0 3,8 -5,5 -9,6 0,9 -1,4 3,7 -100(9º)  23 9  
bv600 1H 71 91  -2,52 -3,13 -2,74 0,05 1200 1720 0,16 0,25 0,77 0,80 - - 35 0,49 25,3 - 8,1 4,1 -8,3 -12,5 -21,0 -36,0 -0,5 -100(7º)  26 13  
bv600 2S 70 88 -0,17 -0,56 -0,93 -1,00 0,05 1360 1470 0,24 0,17 1,10 0,30 0,37 100 34 0,36 20,7 0,109 4,5  -11,1 -27,6   -3,6 -28,0 -34,8 24 8  
bv600 2H 74 87  1,56 -0,95 -1,20 0,09 880 990 0,20 0,18 2,04 0,73 0,67 89 36 0,35 23,5 0,130 4,9  1,0 -0,6   3,2 -1,9 -9,5 25 12  
bv600 3S 70 87 -0,04 -0,47 -0,85 -1,05 0,04 1220 1520 0,22 0,19 0,67 0,31 0,39 100 34 0,48 19,9 0,098 4,9  -14,8 -55,6   -19,7 -48,6 -67,5 23 8  
bv6003H 70 87  -0,99 -2,01 -2,30 0,11 1050 1710 0,09 0,14 0,78 0,72 0,67 44 35 0,54 24,2 0,134 5,7  -4,1 -10,4   -13,6 -38,7 -46,4 26 11  
bv800 1S 72 95 -0,61 -0,59 -0,55 -0,29 0,05 1830 2070 0,29 0,26 0,67 0,67 - - 33 0,26 20,4 0,101 3,2 3,7 -4,5 -8,7 1,2 0,8 1,8 -100(7º)  26 10  
bv800 1H 74 95  -4,93 -5,28 -4,83 0,03 1080 1730 0,20 0,25 1,06 0,84 - - 35 0,43 24,9 - 7,8 4,0 -2,8 -6,9 -19,7 -36,2 -3,6 -100(9º)  22 10  
bv800 2S 77 88 -0,17 -0,05 -0,41 -0,60 0,04 2060 1800 0,36 0,22 1,39 0,46 0,50 100 33 0,28 20,4 0,110 4,1  -12,0 -29,8   -1,1 -20,0 -27,0 26 9  
bv800 2H 70 88  -0,29 -1,47 -1,77 0,12 1990 2230 0,22 0,22 2,20 1,69 1,21 86 35 0,29 23,2 0,139 4,7  -0,4 -2,4   3,4 4,7 -6,7 25 11 (+)++ 
bv800 3S 70 88 -0,07 0,02 -0,24 -0,44 0,06 1430 1600 0,26 0,21 0,91 0,43 0,50 100 33 0,32 19,7 0,105 4,6  -16,7 -35,4   2,1 -50,6 -54,3 23 11  
bv800 3H 71 88  -0,55 -1,35 -1,58 0,16 1790 2600 0,08 0,17 0,75 1,47 1,03 85 32 0,52 23,4 0,129 5,4  -10,0 -18,0   -13,0 -45,6 -52,0 23 14  
bv700"1S 67 88 -0,01 0,62 0,88 0,70 0,04 1740 1850 0,20 0,22 0,39 0,46 0,43 100 34 0,26 18,1 0,106 3,5 4,1 -0,6 -2,2 -8,6 -32,6 3,2 5,0 -1,5 99 23  
bv700"1H 72 88  0,08 -5,08 -5,31 0,06 790 1100 0,09 0,19 0,29 0,51 0,67 57 34 0,45 22,7 0,117 4,5 4,8 -2,5 -4,3 -29,8 -59,6 4,1 1,0 -1,7 53 10  
bv700"2S 69 86 0,06 3,54 4,36 4,22 0,05 1590 1530 0,20 0,17 0,36 0,31 0,36 100 33 0,26 17,6 0,109 3,5 4,1 -11,3 -18,1 -5,1 -26,6 3,4 0,8 -13,1 27 8  
bv700"2H 70 87  1,60 0,05 -0,13 0,09 1960 2215 0,08 0,18 0,53 1,04 0,70 57 35 0,56 24,0 0,127 4,6 4,5 -8,3 -15,8 -35,0 -72,8 2,6 -9,1 -26,0 22 6  
bv700"3S 68 87 -1,86 -0,04 0,55 0,38 0,03 1330 1800 0,14 0,21 0,30 0,40 0,40 100 32 0,30 17,8 0,107 3,4 4,0 -12,0 -22,7 -21,5 -49,6 1,5 -16,2 -31,6 38 10  
bv700"3H 68 87  0,35 -0,90 -1,30 0,05 1860 1890 0,07 0,19 0,57 1,32 0,78 100 34 0,56 23,8 0,125 4,5 4,5 -14,8 -24,3 -48,6 -91,1 1,2 -30,0 -75,7 26 6  
cau600 1S 71 89 0,63 0,29 0,31 0,27 0,06 2030 2540 0,38 0,32 1,18 0,86 - - 35 0,33 21,8 0,104 4,8 4,1 -14,6 -26,7 1,8 1,9 0,9 -100(14º)  23 10  
cau600 1H 71 90  -1,80 -2,39 -3,05 0,12 2780 2990 0,30 0,56 1,38 1,84 - - 36 0,33 25,2 - 6,5 4,1 -2,1 -3,4 -12,6 -23,9 -6,5 -100(9º)  30 10  
cau600 2S 72 89 -0,40 0,29 0,11 -0,22 0,05 3900 2980 0,68 0,47 3,82 1,20 1,26 100 33 0,19 20,7 0,113 4,3  -17,3 -35,6   3,2 -19,8 -26,6 26 10  
cau600 2H 72 88  0,21 -0,58 -0,81 0,13 3670 3120 0,80 0,67 6,98 6,41 4,44 42 34 0,10 24,5 0,212 5,1  5,6 4,2   -12,7 -100(11º)  25 12  
cau600 3S 69 88 -0,33 0,83 0,12 -0,06 0,03 2140 2170 0,37 0,30 1,03 0,50 0,66 100 33 0,29 19,2 0,111 4,5  -11,5 -26,3   2,6 -1,5 -7,5 24 15  
cau600 3H 73 88  0,14 -0,50 -0,73 0,03 2640 2330 0,74 0,53 4,93 2,72 2,26 78 34 0,13 22,9 0,153 6,8  -8,0 -16,2   -66,6 -100(6º)  27 15  
cau800 1S 69 90 -1,26 -1,37 -1,32 -0,97 0,04 3010 3530 0,57 0,63 1,96 1,63 - - 34 0,24 21,3 0,104 4,6 4,1 -7,7 -19,2 -7,5 -21,8 1,9 -100(13º)  27 14  
cau800 1H 71 88  -1,56 -1,88 -1,71 0,12 1900 2830 0,52 0,55 3,01 1,90 - - 35 0,24 24,4 - 5,2 4,3 -0,4 -8,4 -9,4 -20,5 -9,8 -100(13º)  23 10  
cau800 2S 74 88 0,42 1,73 1,10 0,60 0,05 2240 2860 0,48 0,39 2,88 0,74 1,04 100 34 0,27 21,3 0,100 4,6  -11,2 -23,4   2,7 0,5 -19,2 22 8  
cau800 2H 71 86  -0,09 -1,12 -0,83 0,05 5230 1690 1,07 0,33 8,00 2,20 1,84 88 33 0,08 23,3 0,115 4,9  5,0 4,1   -100,0   27 12 ++++ 
cau800 3S 72 87 0,04 0,16 -0,05 -0,24 0,06 2020 2080 0,41 0,27 1,40 0,72 0,82 29 35 0,34 21,4 0,101 5,0  -6,0 -17,0   -0,8 -9,4 -22,2 23 7  
cau800 3H 73 87  0,15 -0,34 -0,53 0,06 4380 1040 1,18 0,22 7,34 1,36 1,10 46 35 0,11 24,3 0,129 7,5  -6,4 -15,2   -100(4º)   26 11  
cau600"1S 70 89 -0,65 -0,36 0,19 0,33 0,03 1770 1530 0,20 0,20 0,46 0,39 0,39 100 34 0,28 18,9 0,120 3,8 4,5 1,3 0,8 -0,2 -19,1 3,6 7,3 5,0 73 17  
cau600"1H 69 89  -0,70 -1,53 -1,62 0,06 1140 1040 0,11 0,14 0,43 0,58 0,69 77 34 0,41 23,6 0,151 4,8 5,0 1,6 0,8 -25,2 -59,1 4,4 6,4 -12,1 24 8  
cau600"2S 68 89 -0,35 -0,71 0,84 1,28 0,03 2110 1650 0,22 0,23 0,52 0,45 0,44 100 33 0,27 18,5 0,123 3,8 4,5 0,6 -0,1 2,4 1,8 3,5 6,9 0,1 45 11  
cau600"2H 68 89  -1,11 -1,83 -1,73 0,07 1815 2850 0,09 0,27 0,58 1,72 1,05 69 35 0,47 23,7 0,163 4,8 5,0 1,8 1,7 -24,0 -59,5 4,9 -8,1 -64,5 21 7  
cau600"3S 68 89 -0,08 -0,46 1,42 0,56 0,02 2460 1600 0,28 0,22 0,70 0,47 0,44 100 34 0,25 17,4 0,110 3,5 4,4 -26,8 -46,9 -1,4 -25,1 2,2 -21,6 -42,1 19 7  
cau600"3H 68 88  -0,63 -0,90 -1,02 0,04 - 1700 0,08 0,20 0,66 1,85 1,08 70 35 0,45 24,6 0,160 4,9 5,1 1,9 2,0 -30,8 -76,3 4,0 -70,5 -89,0 22 9  
cau800"1S 69 89 -0,36 -0,28 1,79 1,23 0,05 2890 1890 0,38 0,28 0,97 0,56 0,58 100 34 0,28 19,6 0,114 4,0 5,1 2,6 2,6 2,5 2,8 3,7 7,6 8,8 59 19  
cau800"1H 69 89  0,28 0,73 0,69 0,11 2360 3235 0,21 0,36 1,65 2,30 1,96 90 36 0,32 24,2 0,209 5,0 4,8 0,1 -0,2 -15,0 -45,3 5,0 -40,3 -63,7 38 10  
cau800"2S 67 93 -0,60 -0,90 0,38 0,29 0,1 3030 4010 0,40 0,69 1,23 2,00 2,00 97 35 0,25 19,4 0,119 3,9 4,7 -10,2 -22,0 3,2 3,6 3,2 6,4 7,8 25 6  
cau800"2H 67 94  0,24 1,61 1,24 0,15 2110 2330 0,49 0,46 4,20 4,00 3,05 85 35 0,19 24,3 0,215 5,9 5,5 -3,5 -10,2 -7,9 -22,3 3,6 -100(14º)  28 11  
cau800"3S 73 89 -0,19 -0,30 0,93 0,49 0,05 3080 2460 0,43 0,38 1,33 0,92 0,89 100 34 0,29 19,7 0,115 4,0 4,5 -15,2 -30,7 -19,7 -53,8 3,0 5,1 0,6 19 9  
cau800"3H 72 89  0,95 2,29 1,80 0,09 4070 6450 0,92 1,57 6,68 7,91 6,16 74 36 0,09 24,7 0,224 6,5 5,3 -9,3 -17,9 -13,0 -27,7 4,2 -100(11º)  28 9  
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• Argamassas frescas 

A fig. 8.26 permite relacionar a consistência por espalhamento com a retenção de água das 

argamassas frescas de cal aérea com componente pozolânico. 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ca 0
poz 1S
poz 1H
poz 2S
poz 2H
poz 3S
poz 3H

cz 1S
cz 1H
cz 2S
cz 2H
cz 3S
cz 3H

bv600 1S
bv600 1H
bv600 2S
bv600 2H
bv600 3S
bv600 3H
bv800 1S
bv800 1H
bv800 2S
bv800 2H
bv800 3S
bv800 3H
bv700" 1S
bv700" 1H
bv700" 2S
bv700" 2H
bv700" 3S
bv700" 3H
cau600 1S
cau600 1H
cau600 2S
cau600 2H
cau600 3S
cau600 3H
cau800 1S
cau800 1H
cau800 2S
cau800 2H
cau800 3S
cau800 3H
cau600" 1S
cau600" 1H
cau600" 2S
cau600" 2H
cau600" 3S
cau600" 3H
cau800" 1S
cau800" 1H
cau800" 2S
cau800" 2H
cau800" 3S
cau800" 3H

Espalhamento, retenção de água (%)

Espalh. Retenç.Água
 

Fig. 8.26 - Espalhamento e retenção de água de argamassas com componente pozolânico 

A análise da fig. 8.26 mostra que, de um modo geral, se obtiveram argamassas comparáveis de 

cada tipo (em termos de consistência por espalhamento e retenção de água), para a execução de 
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provetes a submeter a cura seca e a cura húmida, e que para a maior parte das argamassas com 

componentes pozolânicos, o traço mais fraco neste material conduzia a argamassas com maior 

retenção de água. Como visto anteriormente, a capacidade de retenção de água é uma 

característica atribuída às argamassas que incorporam cal aérea, pelo que já seria expectável que as 

argamassas com maior teor em cal aérea apresentassem as maiores retenções de água. No 

entanto, é de salientar a boa capacidade de retenção de todas as argamassas ensaiadas99. 

• Argamassas endurecidas 

Em termos de argamassas endurecidas, podem ser analisados de forma distinta os parâmetros 

relacionados com as resistências mecânicas (módulo de elasticidade dinâmico, resistências à 

tracção e à compressão, tensão de aderência), os relativos à acção da água (expressos em termos 

de capilaridade e de permeabilidade ao vapor de água) e os aliados à acção dos sais (resistência à 

acção de sais como os cloretos e os sulfatos e libertação de sais solúveis). 

 - Parâmetros aliados às resistências mecânicas 

Relativamente às argamassas endurecidas, uma boa aderência ao suporte pode contribuir para 

melhorar o comportamento à fendilhação, por possibilitar uma melhor distribuição de tensões 

pela argamassa. Um mais elevado quociente entre as resistências à tracção e à compressão traduz 

um comportamento mais dúctil da argamassa, permitindo optimizar a sua resistência às tensões 

de tracção criadas (essencialmente pela retracção restringida) sem transmitir esforços muito 

elevados ao suporte. 

Na fig. 8.27 (A e B) podem apreciar-se as resistências mecânicas à tracção por flexão e à 

compressão e as tensões de aderência por arrancamento aos 60 dias de idade das argamassas de 

cal aérea com componente pozolânico sujeitas às curas, respectivamente, seca e húmida. 

De acordo com os resultados observados na fig. 8.27 A relativa às argamassas de cal aérea com 

componente pozolânico sujeitas a cura seca verifica-se uma certa proporcionalidade entre a 

resistência mecânica à tracção por flexão ou à compressão e a tensão de aderência obtida no 

ensaio de arrancamento. Essa proporcionalidade já não é estabelecida nas argamassas idênticas 

sujeitas a cura húmida (fig. 8.27 B). A aderência das argamassas sujeitas a cura húmida, tal como 

visto em 8.5.4, é genericamente superior à das argamassas idênticas sujeitas a cura seca. 

 

                                                 

99 Comparativamente a outras argamassas com ligantes hidráulicos correntes que têm vindo a ser analisadas de acordo com os 
mesmos procedimentos, salienta-se a elevada retenção deste tipo de argamassas de cal aérea e componente pozolânico.  
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Fig. 8.27 - Resistências mecânicas e tensão de aderência de argamassas com componentes pozolânicos 
A - cura seca; B - cura húmida 

Admitindo a hipótese que uma argamassa será tanto mais dúctil quanto maior for o quociente 

entre as resistências mecânicas à tracção e à compressão, apresenta-se na fig. 8.28 (A e B) a razão 

entre a resistência à tracção por flexão e a correspondente resistência à compressão obtida aos 60 

e aos 90 dias de idade de cada argamassa, correspondentes a curas respectivamente seca ou 

húmida. 

De acordo com essa apreciação, as argamassas sujeitas a cura seca resultariam mais dúcteis que as 

correspondentes submetidas a cura húmida e essa ductilidade tenderia a aumentar com a idade de 

cura, dos 60 para os 90 dias. 

De um modo geral constata-se que entre as argamassas contendo diferentes componentes 

pozolânicos, os maiores quocientes entre as resistências mecânicas à tracção e à compressão 

correspondem aos traços de menor incorporação de componentes pozolânicos (traço 1:0,5:3, 

designado por traço 1). 
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Fig. 8.28 - Quociente entre as resistências mecânicas de argamassas com componentes pozolânicos 
A - cura seca; B - cura húmida 

As figuras 8.29 e 8.30 apresentam a relação entre as resistências mecânicas à tracção por flexão e 

à compressão com o respectivo módulo de elasticidade dinâmico de argamassas de cal aérea e 

componentes pozolânicos sujeitas a cura seca (A) ou húmida (B), aos 60 e aos 90 dias de idade de 

provetes semelhantes mas resultantes de amassaduras distintas. 

Por análise das resistências mecânicas e dos resultados obtidos para o módulo de elasticidade 

respectivo verifica-se que, de um modo geral, existe uma proporcionalidade entre as resistências à 

tracção por flexão e à compressão das argamassas e, de uma forma aproximada, ao módulo de 

elasticidade dinâmico respectivo, a cada idade de ensaio das argamassas. Nas argamassas 

ensaiadas a 60 dias, a resistência à compressão perde proporcionalidade relativamente às outras 

características (Rt e E) nas argamassas sujeitas a cura seca com pozolana natural e com bv600. 

Nas argamassas ensaiadas a 90 dias, a resistência à compressão perde proporcionalidade 

relativamente a Rt e a E nas argamassas sujeitas a cura húmida com pozolana natural. 
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Fig. 8.29 - Resistências mecânicas e módulo de elasticidade dinâmico aos 60 dias de argamassas com 

componentes pozolânicos 
A – cura seca; B – cura húmida 

Relativamente às resistências mecânicas e aos ensaios levados a cabo aos 90 dias de idade das 

argamassas verifica-se que, quanto aos provetes sujeitos a cura seca, todas as argamassas 

apresentam valores considerados adequados para serem utilizadas em rebocos de edifícios antigos 

relativamente à tracção e à compressão. As argamassas com barros vermelhos com fraco 

tratamento térmico (cozedura a 600ºC e a 700ºC) e dosagens média a elevada em componente 

pozolânico podem indiciar valores de resistências mecânicas demasiado baixos. Relativamente ao 

módulo de elasticidade dinâmico, a generalidade das argamassas apresentam valores que se 

consideram adequados para aplicações em edifícios antigos (apenas as argamassas com barro 
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vermelho de dosagem média a forte em componente pozolânico e as argamassas com caulinos 

com reduzido tratamento térmico indiciam valores talvez demasiado baixos). 
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Fig. 8.30 - Resistências mecânicas e módulo de elasticidade dinâmico aos 90 dias de argamassas com 

componentes pozolânicos 
A – cura seca; B – cura húmida 

Quanto às argamassas ensaiadas após cura húmida, a generalidade apresenta valores de 

resistências mecânicas e de módulo de elasticidade dinâmico considerados adequados ao tipo de 

aplicação em causa. Relativamente à resistência à tracção apenas as argamassas com média e 

maior dosagem em cinzas volantes e a argamassa cau800”3H indiciam valores talvez um pouco 

excessivos. Quanto à resistência à compressão, a mesma consideração pode ser feita quanto às 

mesmas argamassas e ainda às argamassas cau600 2H e cau800”2H. No que se refere ao 

módulo de elasticidade dinâmico, as argamassas bv600 2H, bv 700” 1H e cau600”1H podem 

indiciar valores relativamente baixos. 

 - Parâmetros aliados à acção directa da água 

Relativamente ao comportamento face à água e sua relação com a porosidade aberta, por análise 

da fig. 8.31 (A e B) podem aferir-se os resultados da porosidade aberta, da absorção capilar inicial 
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(através do coeficiente de capilaridade) e da absorção total de água por capilaridade (pelo valor 

assintótico) das argamassas de cal aérea e componentes pozolânicos.  
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Fig. 8.31 - Porosidade aberta, coeficiente de capilaridade e valor assintótico de argamassas com 
componentes pozolânicos 

A – cura seca; B – cura húmida 

 Entre as argamassas de cal aérea e componentes pozolânicos, a porosidade aberta apresenta 

variabilidade reduzida, salientando-se, no entanto, a baixa porosidade das argamassas com cinzas 

volantes. A distribuição do valor assintótico acompanha a distribuição da porosidade. A 

distribuição do coeficiente de capilaridade apresenta maiores variações que as restantes (à escala a 

que é apresentado), salientando-se na cura seca o bom comportamento das argamassas com 

cinzas volantes e a grande absorção inicial das argamassas com pozolana natural (poz) e com 

bv600 em dosagens mais altas em componente pozolânico.  
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Na cura húmida, as argamassas apresentam porosidade aberta e valor assintótico com variação 

ligeira e semelhante à registada na cura seca. A variabilidade dos valores do coeficiente de 

capilaridade é ainda maior que a ocorrida na cura seca, salientando-se novamente o mau 

comportamento das argamassas com pozolana natural e das argamassas com barro vermelho 

(especialmente com dosagem média e alta em componente pozolânico), o bom comportamento 

das argamassas com cinzas volantes, e o ainda melhor comportamento inicial das argamassas com 

caulinos, com médio a alto teor em componente pozolânico e com cozedura a temperatura alta 

ou durante período prolongado. Enquanto o bom comportamento face à capilaridade das 

argamassas com cinzas volantes pode encontrar justificação na baixa porosidade dessas 

argamassas, o comportamento eficiente das argamassas com caulinos cozidos terá de ser 

justificado através de outras causas. Uma hipótese poderá ser a existência de porometria 

adequada ao corte da capilaridade.  

A microestrutura interna, parcialmente avaliada pela porosidade aberta, além de ter grande 

influência nas características relativas à capilaridade, condiciona também a permeabilidade ao 

vapor de água. A fig. 8.32 (A e B) permite comparar os resultados relativos à porosidade aberta, à 

absorção total de água por capilaridade e à permeabilidade ao vapor, sendo esta última 

característica avaliada pela espessura da camada de difusão de ar equivalente. 

Pela análise da fig. 8.32 A, relativa a argamassas sujeitas a cura seca, observa-se que a redução da 

porosidade (a que corresponde, tal como visto anteriormente, a redução do valor assintótico) é 

acompanhada de uma redução da permeabilidade ao vapor (avaliada pelo incremento da 

espessura da camada de ar de difusão equivalente) e que existe, assim, uma boa correlação entre a 

porosidade e a permeabilidade ao vapor de água. Com efeito, as argamassas com cinzas volantes 

apresentam a menor permeabilidade ao vapor de água, o que é congruente com a baixa 

porosidade aberta apresentada. 

Relativamente a argamassas idênticas, mas sujeitas a cura húmida (fig. 8.32 B), verifica-se a 

mesma situação de decréscimo da permeabilidade ao vapor de água com a redução da porosidade 

aberta ou do valor assintótico. No entanto, verifica-se uma maior sensibilidade das argamassas na 

permeabilidade ao vapor com pequenas variações da porosidade. Surgem ainda casos de 

argamassas, de entre as analisadas, tais como as argamassas cau600 2H e todas as que incluem 

cau600” que, sem correspondência com a porosidade aberta, apresentam redução na 

permeabilidade ao vapor100. 

                                                 

100 Esta situação deverá ser objecto de um estudo particular a desenvolver futuramente. 
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Fig. 8.32 - Porosidade aberta, valor assintótico e espessura da camada de difusão de ar equivalente de 
argamassas com componentes pozolânicos 

A – cura seca; B – cura húmida 

- Parâmetros relativos à acção de sais solúveis 

A fig. 8.33 (A e B) facilita a comparação entre a porosidade aberta determinada aos 60 dias de 

idade e a percentagem de cloretos retidos em argamassas de cal aérea e componentes 

pozolânicos, após 24 horas de imersão numa solução saturada de cloreto de sódio, como 

preparação para a realização dos ensaio de resistência aos cloretos levados a cabo aos cerca de 60 

e aos 180 dias de idade das argamassas. Como já referido em 8.5.10, os provetes de argamassa 

ensaiados tinham curado em ambiente seco ou húmido (excepto os ensaiados a 180 dias referidos 

como sujeitos a cura húmida que, na realidade e como anteriormente especificado, foram 

submetidos a 90 dias de cura húmida a que se seguiram outros 90 dias em cura seca). 

Nas determinações da percentagem de cloretos retidos aos 60 dias de idade das argamassas 

constata-se uma maior variabilidade nos resultados obtidos com as argamassas sujeitas a cura 

húmida comparativamente a argamassas semelhantes sujeitas a cura seca e que os valores 
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atingidos na cura húmida foram sempre superiores aos da cura seca. A percentagem de cloretos 

retidos pelas argamassas sujeitas a cura húmida ser superior à de argamassas idênticas submetidas 

a cura seca é coerente com a relação existente entre as porosidades abertas respectivas (ligeiro 

aumento da porosidade aberta de argamassas sujeitas a cura húmida comparativamente a 

argamassas idênticas submetidas a cura seca). Esta situação indicia uma microestrutura distinta 

entre as argamassas sujeitas a curas diferentes. 

Pela diferenciação apresentada ao nível da percentagem de cloretos retidos pelas diferentes 

argamassas pode admitir-se a existência de microestrutura distinta não só entre argamassas 

sujeitas a curas diferentes mas também influenciada pela existência de constituintes pozolânicos 

diferentes e formulações com traços distintos. 
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Fig. 8.33 - Porosidade aberta e percentagem de cloretos retidos em argamassas com componentes 
pozolânicos 

A – cura seca; B – cura húmida (total ou inicial) 
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Embora aos 180 dias de idade das argamassas a determinação da percentagem de cloretos retidos 

não tenha sido levada a cabo em todos os traços, entre as argamassas analisadas verifica-se uma 

certa proporcionalidade entre a porosidade aberta (determinada aos 60 dias) e a percentagem de 

cloretos retidos aos 180 dias de idade e, tal como a porosidade aberta, essa percentagem é maior 

nas argamassas sujeitas a cura inicial húmida relativamente a argamassas semelhantes mas sujeitas 

a cura seca. 

A fig. 8.34 (A e B) apresenta a resistência à acção de cloretos aos cerca de 60 dias de idade das 

argamassas de cal aérea e componentes pozolânicos e a sua relação com as correspondentes 

resistências mecânicas à tracção e à compressão e com a porosidade aberta determinada à mesma 

idade das argamassas. 
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Fig. 8.34 - Porosidade aberta, resistências mecânicas e aos cloretos de argamassas com componentes 

pozolânicos 
A – cura seca; B – cura húmida  
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Relativamente às argamassas sujeitas a cura seca, nas argamassas com pozolana natural a 

resistência aos cloretos diminui com o aumento do teor nesse componente, sendo sensivelmente 

proporcional às resistências mecânicas. As argamassas com cinzas volantes também apresentam 

menor resistência aos cloretos com o aumento do teor em componente pozolânico, o que é 

inversamente proporcional ao ligeiro aumento das resistências mecânicas. Nestas últimas 

argamassas, as dosagens baixa e média em cinzas volantes não conduzem a qualquer perda de 

massa até ao fim dos 50 ciclos do ensaio. A estas argamassas com cinzas volantes correspondem 

as mais baixas porosidades. Nas argamassas com barros vermelhos cozidos durante 3,5 horas às 

temperaturas de 600ºC e 800ºC, a resistência aos cloretos diminui com o teor em barro vermelho, 

não sendo proporcional às resistências mas sendo coerente com a maior percentagem de cloretos 

retidos pelas respectivas argamassas. Em argamassas idênticas mas com barro vermelho cozido 

apenas durante 30 minutos a 700ºC, a resistência aos cloretos também diminui com o teor em 

barro vermelho mas é proporcional às resistências mecânicas. Em todas as argamassas 

submetidas a cura seca com caulinos sujeitos a tratamento térmico, a resistência aos cloretos é 

inversamente proporcional às resistências mecânicas. Admite-se tratarem-se de situações em que 

o efeito mecânico do aumento de volume pela cristalização/dissolução da halite e eventual 

espaço na microestrutura se sobrepõe às resistências mecânicas existentes. Entre as argamassas 

que contêm baixa dosagem de caulino, calcinado apenas durante 30 minutos, não ocorre qualquer 

perda de massa até aos 50 ciclos do ensaio, embora lhe correspondam resistências mecânicas 

inferiores às das argamassas com maior teor dos mesmos componentes pozolânicos. Nestas 

argamassas tinha-se verificado que a percentagem de cloretos retidos decresce com o aumento do 

teor em caulino cozido durante 30 minutos. 

Na análise realizada às argamassas sujeitas a cura húmida verifica-se que as argamassas com 

pozolana natural apresentam resistência aos cloretos que diminui com o teor em pozolana, não 

tendo correlação com a evolução das resistências mecânicas mas podendo ser justificado pela 

diminuição da porosidade aberta. Nas argamassas com cinzas volantes não ocorre qualquer perda 

de massa por acção dos cloretos, sendo a resistência aos cloretos apresentada após os 50 ciclos do 

ensaio (aferida neste caso pelo ganho de massa ocorrido) inversamente proporcional às 

resistências mecânicas e à porosidade aberta. Estas argamassas apresentam as porosidades abertas 

mais reduzidas. As argamassas com barros vermelhos calcinados durante 3,5 horas a 600ºC e a 

800ºC apresentam comportamento face à acção dos cloretos proporcional às resistências 

mecânicas registadas. A resistência aos cloretos da argamassa com barro vermelho calcinado 

apenas durante 30 minutos, a 700ºC, diminui com o teor em componente pozolânico, evoluindo 

de forma inversamente proporcional às resistências mecânicas apresentadas. As argamassas com 

caulinos calcinados durante 3,5 horas, a 600ºC e a 800ºC, apresentam ganhos de massa ao fim de 

50 ciclos nas dosagens médias em componente pozolânico e menor resistência aos cloretos nas 
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argamassas com dosagens superiores em caulino, o que é inversamente proporcional às 

resistências mecânicas. As argamassas com caulino tratado a 600ºC durante 30 minutos 

apresentam resistência aos cloretos tanto melhor quanto maior o teor em componente 

pozolânico, para resistências mecânicas semelhantes. As argamassas com caulino também sujeito 

apenas a 30 minutos de cozedura mas a 800ºC regista resistência aos cloretos decrescente com o 

teor em caulino e inversamente proporcional às resistências mecânicas. Nestas argamassas o teor 

em cloretos retidos revelou-se crescente com o aumento da dosagem em cau800”. 

Constata-se que, para este tipo de argamassas, as resistências mecânicas não são as únicas 

condicionantes das resistências aos cloretos, parecendo desempenhar a microestrutura um papel 

fundamental. 

De modo a poder avaliar-se a influência das resistências mecânicas na resistência à acção dos 

sulfatos, a fig. 8.35 (A e B) apresenta em paralelo a resistência à acção de sulfatos de argamassas 

com componente pozolânico e as resistências mecânicas à tracção e à compressão, determinadas 

aos 60 dias de idade das mesmas argamassas. 

Entre as argamassas sujeitas a cura seca, as argamassas com pozolana natural apresentam 

resistência aos sulfatos baixa, sendo a evolução entre as argamassas com pozolana natural 

inversamente proporcional às resistências mecânicas. A resistência aos sulfatos das argamassas 

com cinzas volantes aumenta com o teor em cinzas e é proporcional às resistências mecânicas 

apresentadas pelas argamassas (e à diminuição da sua porosidade aberta). As argamassas com 

dosagens média e elevada em cinzas volantes atingem os 25 ciclos do ensaio com ganho de 

massa. Nas argamassas com barro vermelho sujeito a cozedura durante 3,5 horas (bv600 e bv800)  

a resistência aos sulfatos é proporcional às resistências mecânicas, sendo maior nas argamassas 

com dosagem intermédia em barro vermelho. As argamassas com barro vermelho cozido a 700ºC 

durante apenas 30 minutos apresentam resistência aos sulfatos que diminui com a dosagem, 

sendo proporcional às resistências mecânicas. As argamassas com caulino tratado termicamente 

durante 3,5 horas registam resistências aos sulfatos crescentes com o teor em caulino, não 

existindo proporcionalidade com as resistências mecânicas. Nas argamassas com caulinos cozidos 

apenas durante 30 minutos, a resistência aos sulfatos diminui com a dosagem em caulino, sendo 

inversamente proporcional às resistências mecânicas. Entre estas argamassas, as que possuem 

dosagens baixa e média em caulino atingem os 25 ciclos de ensaio registando ganhos de massa. 

Embora sejam as argamassas com caulinos calcinados durante 3,5 horas que apresentam as 

resistências mecânicas mais elevadas, os melhores comportamentos face à acção dos sulfatos em 

argamassas sujeitas a cura seca foram obtidos com as argamassas com cinzas volantes (tanto 

melhores quanto maior o teor em cinzas) e com barro vermelho e caulinos cozidos durante 30 
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minutos (com maiores resistências aos sulfatos apresentadas com menores traços em 

componentes pozolânicos).  
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Fig. 8.35 - Resistências mecânicas e à acção de sulfatos de argamassas com componentes pozolânicos 

A – cura seca; B – cura húmida 

Esta situação indicia que, para este tipo de argamassas, as resistências mecânicas não são as únicas 

condicionantes da resistência aos sulfatos, pois podem ficar a dever-se aos compostos hidráulicos 

formados a partir dos silicatos e aluminatos presentes (com influência negativa em termos de 

ataque por sulfatos) mas também a maior compacidade das argamassas (resultantes de uma 

optimização da proporção entre as matérias-primas e condições de cura).  

Entre as argamassas com caulinos cozidos durante 30 minutos, as argamassas sujeitas a 

tratamento térmico a temperatura mais elevada (800ºC) apresentam maior resistência 

relativamente a argamassas idênticas mas calcinadas a temperatura mais baixa (600ºC).  
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Considerando que o ataque por sulfatos, para além da acção química, provoca também uma 

acção física101, a microestrutura interna da argamassa (em termos de porosidade e particularmente 

porometria) terá também importância relevante. Das apreciações anteriormente apresentadas 

sobressai a hipótese de, na resistência aos sulfatos respectiva, ocorrer uma grande influência da 

constituição e proporção dos ligantes (neste caso, particularmente dos componentes 

pozolânicos), dos compostos formados nas argamassas e do ambiente de cura a que foram 

sujeitas. 

Relativamente às argamassas sujeitas a cura húmida, as argamassas com pozolana natural 

apresentam resistência aos sulfatos baixa (embora superior à da argamassa de cal aérea). A 

resistência aos sulfatos das argamassas com cinzas volantes aumenta com o teor em cinzas e é 

praticamente proporcional às resistências mecânicas apresentadas pelas argamassas e à 

diminuição da porosidade aberta. As argamassas com dosagens média e elevada em componente 

pozolânico atingem os 25 ciclos do ensaio com ganho de massa. Nas argamassas com barros 

vermelhos, calcinados durante 3,5 horas, as maiores resistências aos sulfatos e mecânicas são 

obtidas com a dosagem intermédia em barro vermelho. Tanto nestas como nas argamassas com 

cinzas volantes, o comportamento das argamassas com traço inferior em componente pozolânico 

é particularmente fraco, relativamente aos respectivos traços de maior teor em cinzas e barros 

vermelhos, não existindo correspondência com as respectivas resistências mecânicas. As 

argamassas com bv700” apresentam bom comportamento face à acção dos sulfatos, muito 

embora as fracas resistências mecânicas registadas, em especial os traços com menor teor em 

bv700”. Todas as argamassas com caulinos calcinados durante 3,5 horas apresentam mau 

comportamento aos sulfatos, contrariamente às boas resistências mecânicas apresentadas e na 

proporção inversa a estas. As argamassas com caulino calcinado durante 30 minutos e a 

temperatura mais baixa (600ºC), que registam baixas resistências mecânicas, apresentam 

comportamento aos sulfatos muito aceitável, também na proporção inversa. A mesma inversão 

de proporcionalidade ocorre nas argamassas com caulino calcinado a 800ºC durante 30 minutos, 

com resistência aos sulfatos tanto menor quanto mais elevadas as resistências mecânicas. 

As argamassas com caulino calcinado durante 3,5 horas apresentam resistências mecânicas 

superiores mas argamassas com cinzas volantes e barros vermelhos calcinados, especialmente 

com dosagens média e superior em componente pozolânico, registam as maiores resistências aos 

sulfatos. Esta situação e a apreciação apresentada no capítulo 6 (relativo ao comportamento face 

à acção dos sulfatos de argamassas de cimento) mostra que altas resistências mecânicas podem 

aparentar um comportamento eficiente inicial mas que ao fim de pouco tempo (no caso do 

                                                 

101 Do tipo da descrita relativamente ao ensaio de cloretos, por variação de volume dos cristais nos poros do material e 
subsequente criação de tensões que danificam a estrutura de argamassa envolvente. 



362 

ensaio que foi levado a cabo, ao fim de poucos ciclos) os compostos hidráulicos desenvolvidos 

em argamassas geralmente de mais altas resistências mecânicas, expostos a ataque acelerado por 

sulfatos, reproduzem o efeito da possível formação de produtos de deterioração fortemente 

expansivos, como são o caso da etringite e da taumasite, que conduzem à rotura e desagregação 

das argamassas.  

Tal como analisado nos capítulos 3 e 4, a etringite e a taumasite podem resultar do ataque por 

sulfatos sobre os aluminatos e/ou os silicatos de cálcio hidratados presentes nas argamassas 

hidráulicas.  

No caso das argamassas de cal aérea com diferentes componentes pozolânicos, a resistência aos 

sulfatos deverá estar relacionada com os produtos de reacção formados a partir dos aluminatos e 

silicatos de cálcio hidratados e estes com o tipo de constituinte pozolânico, seu traço na 

argamassa e condições de cura a que tenham sido sujeitas.  

Com base na análise por SEM apresentada em 8.5.14 confirmou-se o desenvolvimento de 

compostos hidráulicos em argamassas de cal aérea com diferentes componentes pozolânicos, em 

qualidade e quantidade dependente do tipo de cura a que a argamassa tinha sido sujeita no 

período inicial e do tipo de componente pozolânico presente na argamassa. Face aos resultados 

de caracterização das argamassas endurecidas verificou-se também a influência do traço em 

componente pozolânico presente na argamassa. Estes factores são de extrema importância no 

desenvolvimento e na optimização da reacção pozolânica uma vez que o tipo e o traço de 

componente pozolânico condicionam a quantidade de sílica e de alumina presente e a sua 

proporção relativamente ao hidróxido de cálcio com o qual vão reagir. O traço utilizado deverá 

optimizar a relação entre a sílica e a alumina do componente pozolânico presente (cuja 

quantidade depende do tipo de material pozolânico) e o hidróxido de cálcio. Paralelamente ainda, 

como a reacção pozolânica é lenta, se a água da amassadura desaparecer rapidamente, o hidróxido 

de cálcio carbonata deixando de estar disponível para reagir com a sílica e a alumina; se pelo 

contrário ocorrer uma cura húmida, a evaporação da água far-se-á de forma lenta e gradual, 

permitindo que os componentes dos materiais pozolânicos e da cal reajam entre si. Assim, os 

compostos hidráulicos (silicatos e aluminatos de cálcio hidratados) formam-se em maior 

quantidade. Como referido, são estes silicatos e aluminatos de cálcio hidratados que, em presença 

de sulfatos, desenvolvem produtos de deterioração do tipo da etringite e da taumasite, que são 

muito expansivos e que podem conduzir à deterioração das argamassas.  

Deste modo, será expectável que uma argamassa de cal aérea com um determinado componente 

pozolânico, num traço que torne adequada a relação entre os seus componentes siliciosos e 

aluminosos com o hidróxido de cálcio presente, sujeita a cura que optimize a reacção pozolânica, 
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conduza ao desenvolvimento de maior quantidade de compostos hidráulicos, que propiciem e 

tornem mais gravoso o ataque expansivo por sulfatos.  

Quando o componente pozolânico utilizado é uma pozolana artificial cujo grau de 

pozolanicidade resulta de tratamento térmico, é obvio que esse tratamento terá muita influência 

na constituição do material, logo, na sua proporção ideal com a cal e nos compostos resultantes 

da reacção pozolânica. Face ao comportamento diferenciado entre as argamassas com diferentes 

barros vermelhos e caulinos cozidos, constata-se a grande influência que a temperatura e o 

período de cozedura têm no desenvolvimento de diferentes produtos de reacção (pozolânica) e 

no consequente comportamento das argamassas obtidas. 

Com base na apreciação levada a cabo no que se refere à resistência à acção de sais constata-se, 

assim, que a resistência aos cloretos e aos sulfatos depende de factores distintos. Enquanto a 

resistência aos cloretos parece depender, em larga medida, da microestrutura interna da 

argamassa, nomeadamente da sua porosidade e porometria, a resistência aos sulfatos parece 

decrescer com a hidraulicidade das argamassas e variar de forma significativa com o tipo de 

componente pozolânico utilizado. Face à capacidade destrutiva da expansão associada ao ataque 

por sais (essencialmente mecânica, no caso dos cloretos, ou química, no caso dos sulfatos) as 

variações relativas às resistências mecânicas revelam-se pouco significativas. 

Na fig. 8.36 (A e B) é possível comparar as resistências aos cloretos e aos sulfatos apresentadas 

pelas argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos. 

Da análise da fig. 8.36 A, que apresenta as resistências à acção dos cloretos e dos sulfatos de 

argamassas de cal aérea e componentes pozolânicos, sujeitas a cura seca, sobressai o bom 

comportamento apresentado pelas argamassas de cinzas volantes (tanto melhor face aos sulfatos 

quanto maior o teor em cinzas e com tendência inversa relativamente aos cloretos) e pelas 

argamassas com pozolanas artificiais sujeitas a tratamento térmico durante 30 minutos - bv700”, 

cau600” e cau800” (com resistências aos sais decrescentes com o teor em pozolana artificial), 

especialmente nos traços com baixo teor em caulino. A porosidade aberta das argamassas com 

cinzas volantes é particularmente baixa. 

Entre as argamassas idênticas mas sujeitas a cura húmida (fig. 8.36 B) sobressai o bom 

comportamento apresentado pelas argamassas com cinzas volantes (excepto quanto à acção dos 

sulfatos na argamassa com traço mais fraco em cinzas volantes) e com cau600” (neste caso com 

resistências aos sais tanto melhores quanto menor o teor em componente pozolânico). Ressalta 

ainda a melhoria de comportamento apresentado por todas as argamassas com componentes 

pozolânicos relativamente à argamassa de cal aérea, tanto quanto à resistência aos cloretos (com 

perdas de massa médias das argamassas com componentes pozolânicos sujeitas a cura húmida de 

7% comparativamente aos 33% apresentados pela argamassa de referência), como à acção dos 
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sulfatos (com as argamassas a atingirem o fim do ensaio ou a destruição dos provetes alguns 

ciclos depois do sucedido com a argamassa padrão). Se analisarmos estas argamassas em termos 

de porosidade aberta sobressaem os valores reduzidos das argamassas com cinzas volantes, já 

anteriormente referidos. 
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Fig. 8.36 - Resistências aos sais de argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos 
A – cura seca; B – cura húmida 

A fig. 8.37 (A e B) compara a libertação de sais solúveis de argamassas de cal aérea e 

componentes pozolânicos (aferida pela condutividade e concentração em iões Ca++) e a 

correspondente resistência à acção de sulfatos, no sentido de avaliar a existência de alguma 

relação que indiciasse que as argamassas possuíssem, em si mesmas, sais solúveis que pudessem 

reagir com os sulfatos, aumentando a acção destrutiva destes. Verifica-se que, de um modo geral, 

não existe uma correlação entre a libertação de sais solúveis e uma pior resistência aos sulfatos, 

pelo que o motivo desta diminuição de resistência não pode ser justificado por esta via.  

No entanto (e tal como se tinha apresentado em 8.5.12) constata-se uma elevada libertação de 

iões Ca++ nas soluções com amostras de argamassa contendo pozolanas artificiais sujeitas a 

tratamento térmico durante 30 minutos, com traço de menor dosagem em componente 
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pozolânico e ensaiadas a idades jovens, que se pode eventualmente atribuir a uma reduzida 

reacção pozolânica entre a sílica e a alumina do material pozolânico e o hidróxido de cálcio da cal, 

produzindo uma fraca combinação dos iões Ca++, que permanecem livres e solúveis. 
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Fig. 8.37 - Libertação de sais solúveis e resistência aos sulfatos de argamassas com componentes 

pozolânicos 
A – cura seca; B – cura húmida 

Relativamente a algumas formulações com a dosagem 1:1:4 (traço 2), apresenta-se no quadro 8.22 

o desenvolvimento da microestrutura (avaliado através da análise por SEM) [130], procurando 

correlacioná-la com as resistências mecânicas e aos sais (cloretos e sulfatos) de argamassas de cal 

aérea e componentes pozolânicos e com o grau de pozolanicidade do componente pozolânico 

utilizado na respectiva argamassa. 

A abundância e o tamanho dos cristais recentemente formados, visualizados pela análise por 

SEM, pode ser semi-quantitativamente correlacionado com as características mecânicas e de 

resistência aos sais das respectivas argamassas. Verifica-se que às argamassas cujas 

microestruturas  revelam um maior desenvolvimento de cristais CSH e em que estes surgem com 
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forma mais longa, correspondem resistências mecânicas superiores e maior resistência à acção 

dos cloretos. Entre a mesma argamassa mas sujeita a curas distintas ocorrem diferentes graus de 

desenvolvimento dos cristais CSH e as resistências mecânicas apresentam diferenças 

significativas. 

Quadro 8.22 - Microestrutura, resistências mecânicas e aos sais de argamassas com componentes 
pozolânicos e grau de pozolanicidade do respectivo componente 

Argamassa 
Desenvolvimento  

de CSH 
Pab  
(%) 

Rt 
(MPa) 

Rc  
(MPa)

Resist.cloretos  
(% variação 

massa) 

Resist.sulfatos  
(% variação 

massa) 

Pozolanicidade do 
comp.pozol. 

poz 2H +++ 36 0,17 1,3 -28 -100(21ºc) + 
cz 2S + 29 0,26 0,7 +2,5 +8,4 +++ 
cz 2H (+)++ 31 0,52 2,4 +4,5 +13,5 +++ 

bv800 2H (++)+ 35 0,22 2,2 -2,4 -6,7 +++++ 
cau800 2H ++++ 33 1,07 8,0 +4,1 -100(5ºc) ++++++ 

Maior quantidade de símbolos + indica maior intensidade da característica analisada; ( ) indica cristais CSH mais longos 

Simultaneamente, as argamassas com componentes da família dos caulinos, sujeitos a tratamento 

térmico mais intenso, que induzem a mais extensa reacção pozolânica (com maior 

desenvolvimento de cristais CSH), conduzem a argamassas com menor resistência aos sulfatos, 

devido aos produtos de deterioração expansivos que resultam do ataque dos sulfatos. 

De entre as diferentes argamassas analisadas, constituídas por cal aérea e distintos componentes 

pozolânicos, verificou-se a ocorrência de características mais deficientes na argamassa com 

pozolana natural. Este componente pozolânico apresentou o mais baixo grau de pozolanicidade 

entre os produtos analisados. 

8.7 Análise por tipo de componente pozolânico 

Procede-se a uma análise global dos resultados obtidos por cada tipo de argamassa executada, 

nomeadamente quanto à natureza do componente pozolânico utilizado, de modo a poder ser 

complementada a análise relativa a cada característica determinada (realizada em 8.5) com a 

interligação entre algumas dessas características (abordadas em 8.6 ). 

Apresentam-se nos quadros 8.23 a 8.26 as características das argamassas aos diversos traços 

analisados de cal aérea e cada um dos diferentes tipos de componentes pozolânicos utilizados, 

nomeadamente pozolana natural, cinzas volantes, barros vermelhos ou caulinos tratados 

termicamente, sujeitas a curas seca ou húmida (A e B), comparativamente à argamassa de 

referência de cal aérea. 
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Quadro 8.23 - Características das argamassas de cal aérea e pozolana natural 
A - cura seca; B - cura húmida 

Esp. Ret. Retracção linear Ader E din Tracção Compressão Carb Pab C.C. V.Ass. Sd Cloret.ret. Var.mas.cloretos(%) Var.massa sulfatos(%) Condut Ca++

% % mm/m MPa MPa MPa MPa % % kg/m2.s1/2 kg/m2 m % 30c 50c 30c 50c c.5 c.15 c.25 µS/cm mg/l

Desenv. 
CSH Argam.    

A 
fresca fresca 2d 7d 28d 60d 60d 60d 90d 60d 90d 60d 90d 180d 90d 60d 60d 60d >120d 60d 180d 60d 180d 60d >75d >75d >365d 

ca 0 67 93 -1,97 -3,39 -3,58 -3,58 0,06 2070 2120 0,33 0,32 0,70 0,75 0,76   34 0,43 20,7 0,101 4,4 4,4 -13,9 -33,4 -20,4 -42,2 -3,0 -100(8º)   23 10   

poz 1S 70 90 -0,31 -1,17 -1,58 -1,62 0,07 1160 2730 0,24 0,45 1,00 1,33     35 0,56 21,4 0,098   3,7 -7,9 -23,0 -12,9 -30,7 -5,2 -100(9º)   44 17   

poz 2S 67 87 -0,43 0,10 -0,23 -0,24 0,06 880 2070 0,14 0,38 1,01 1,03 0,97 100 32 0,48 21,5 0,103 0,6   -29,7 -63,7     -0,4 -50,4 -100(19º) 31 11   

poz 3S 71 85 -1,50 -0,41 -0,99 -1,06 0,07 630 1800 0,16 0,26 0,89 0,70 0,65 100 34 0,44 20,4 0,095 3,1   -42,4 -79,7     -2,9 -100(12º)   38 16   

 

Esp. Ret. Retracção linear Ader E din Tracção Compressão Carb Pab C.C. V.Ass. Sd Cloret.ret. Var.mas.cloretos(%) Var.massa sulfatos(%) Condut Ca++

% % mm/m MPa MPa MPa MPa % % kg/m2.s1/2 kg/m2 m % 30c 50c 30c 50c c.5 c.15 c.25 µS/cm mg/l

Desenv.  
CSH Argam.    

B 
fresca fresca 2d 7d 28d 60d 60d 60d 90d 60d 90d 60d 90d 180d 90d 60d 60d 60d >120d 60d 180d 60d 180d 60d >75d >75d >365d 

ca 0 67 93 -1,97 -3,39 -3,58 -3,58 0,06 2070 2120 0,33 0,32 0,70 0,75 0,76   34 0,43 20,7 0,101 4,4 4,4 -13,9 -33,4 -20,4 -42,2 -3,0 -100(8º)   23 10   

poz 1H 70 89   -1,54 -1,96 -2,55 0,14 1890 1950 0,13 0,31 1,46 1,56     37 0,62 23,9     4,4 -3,1 -15,7 -20,3 -43,0 -14,9 -100(9º)   28 7   

poz 2H 69 86   1,33 0,32 0,43 0,13 1350 1730 0,17 0,16 1,27 1,78 1,82 47 36 0,61 23,6 0,184 5,6   -11,7 -27,7     3,1 -28,8 -100(21º) 31 7 +++ 

poz 3H 75 85   1,67 1,35 1,36 0,07 1730 1840 0,13 0,12 1,64 1,36 1,3 54 35 0,69 22,7 0,122 5,3   -14,1 -28,7     2,8 -100,0   42 10   

 
Quadro 8.24 - Características das argamassas de cal aérea e cinzas volantes 

A - cura seca; B - cura húmida 

Esp. Ret. Retracção linear Ader E din Tracção Compressão Carb Pab C.C. V.Ass. Sd Cloret.ret. Var.mas.cloretos(%) Var.massa sulfatos(%) Condut Ca++

% % mm/m MPa MPa MPa MPa % % kg/m2.s1/2 kg/m2 m % 30c 50c 30c 50c c.5 c.15 c.25 µS/cm mg/l

Desenv. 
CSH Argam.    

A 
fresca fresca 2d 7d 28d 60d   60d 90d 60d 90d 60d 90d 180d 90d 60d 60d 60d >120d 60d 180d 60d 180d 60d >75d >75d >365d 

ca 0 67 93 -1,97 -3,39 -3,58 -3,58 0,06 2070 2120 0,33 0,32 0,70 0,75 0,76   34 0,43 20,7 0,101 4,4 4,4 -13,9 -33,4 -20,4 -42,2 -3,0 -100(8º)   23 10   

cz 1S 73 88 0,26 0,40 0,31 0,38 0,03 2080 3090 0,26 0,29 0,52 0,76     30 0,24 17,4 0,126 3,5 3,3 4,3 3,2 1,9 2,0 3,6 -6,0 -53,1 59 18   

cz 2S 70 87 -0,01 0,22 0,12 0,10 0,05 2310 3720 0,27 0,42 0,67 0,88 0,86 100 29 0,21 16,7 0,149 3,3   2,9 2,5     2,9 6,6 8,4 28 15 + 

cz 3S 75 86 -0,03 0,66 0,73 0,62 0,02 2320 3060 0,28 0,29 0,65 0,60 0,59 100 29 0,23 16,8 0,132 3,5   -4,8 -12,0     3,3 7,3 8,7 30 10   

 
Esp. Ret. Retracção linear Ader E din Tracção Compressão Carb Pab C.C. V.Ass. Sd Cloret.ret. Var.mas.cloretos(%) Var.massa sulfatos(%) Condut Ca++

% % mm/m MPa MPa MPa MPa % % kg/m2.s1/2 kg/m2 m % 30c 50c 30c 50c c.5 c.15 c.25 µS/cm mg/l

Desenv. 
CSH Argam.    

B 
fresca fresca 2d 7d 28d 60d   60d 90d 60d 90d 60d 90d 180d 90d 60d 60d 60d >120d 60d 180d 60d 180d 60d >75d >75d >365d 

ca 0 67 93 -1,97 -3,39 -3,58 -3,58 0,06 2070 2120 0,33 0,32 0,70 0,75 0,76   34 0,43 20,7 0,101 4,4 4,4 -13,9 -33,4 -20,4 -42,2 -3,0 -100(8º)   23 10   

cz 1H 69 89   -0,85 -1,11 -1,70 0,07 1890 2460 0,32 0,40 1,35 0,84     32 0,30 22,1   4,6 3,7 7,1 6,0 1,7 1,4 2,6 -100(10º)   30 11   

cz 2H 70 86   0,31 0,15 -0,02 0,07 2690 3330 0,52 0,92 2,44 6,16 4,51 37 31 0,27 21,3 0,267 4,1   4,5 4,2     4,1 10,0 13,5 30 12 (++)+ 

cz 3H 71 86   0,77 -2,11 -2,31 0,09 3120 3790 0,74 1,02 3,00 7,34 4,97 34 29 0,24 20,0 0,247 4,2   2,9 3,0     4,2 9,4 11,5 30 13   
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Quadro 8.25 - Características das argamassas de cal aérea e barros vermelhos cozidos 

A - cura seca; B - cura húmida 

Esp. Ret. Retracção linear Ader E din Tracção Compressão Carb Pab C.C. V.Ass. Sd Cloret.ret. Var.mas.cloretos(%) Var.massa sulfatos(%) Condut Ca++

% % mm/m MPa MPa MPa MPa % % kg/m2.s1/2 kg/m2 m % 30c 50c 30c 50c c.5 c.15 c.25 µS/cm mg/l

Desenv. 
CSH Argam.    

A 
fresca fresca 2d 7d 28d 60d 60d 60d 90d 60d 90d 60d 90d 180d 90d 60d 60d 60d >120d 60d 180d 60d 180d 60d >75d >75d >365d 

ca 0 67 93 -1,97 -3,39 -3,58 -3,58 0,06 2070 2120 0,33 0,32 0,70 0,75 0,76   34 0,43 20,7 0,101 4,4 4,4 -13,9 -33,4 -20,4 -42,2 -3,0 -100(8º)   23 10   

bv600 1S 72 95 -1,45 -1,37 -1,33 -1,04 0,03 1490 2440 0,25 0,33 0,54 0,82     34 0,31 20,5 0,102 3,0 3,8 -5,5 -9,6 0,9 -1,4 3,7 -100(9º)   23 9   

bv600 2S 70 88 -0,17 -0,56 -0,93 -1,00 0,05 1360 1470 0,24 0,17 1,10 0,30 0,37 100 34 0,36 20,7 0,109 4,5   -11,1 -27,6     -3,6 -28,0 -34,8 24 8   

bv600 3S 70 87 -0,04 -0,47 -0,85 -1,05 0,04 1220 1520 0,22 0,19 0,67 0,31 0,39 100 34 0,48 19,9 0,098 4,9   -14,8 -55,6     -19,7 -48,6 -67,5 23 8   

bv800 1S 72 95 -0,61 -0,59 -0,55 -0,29 0,05 1830 2070 0,29 0,26 0,67 0,67     33 0,26 20,4 0,101 3,2 3,7 -4,5 -8,7 1,2 0,8 1,8 -100(7º)   26 10   

bv800 2S 77 88 -0,17 -0,05 -0,41 -0,60 0,04 2060 1800 0,36 0,22 1,39 0,46 0,50 100 33 0,28 20,4 0,110 4,1   -12,0 -29,8     -1,1 -20,0 -27,0 26 9   

bv800 3S 70 88 -0,07 0,02 -0,24 -0,44 0,06 1430 1600 0,26 0,21 0,91 0,43 0,50 100 33 0,32 19,7 0,105 4,6   -16,7 -35,4     2,1 -50,6 -54,3 23 11   

bv700"1S 67 88 -0,01 0,62 0,88 0,70 0,04 1740 1850 0,2 0,22 0,39 0,46 0,43 100 34 0,26 18,1 0,106 3,5 4,1 -0,6 -2,2 -8,6 -32,6 3,2 5,0 -1,5 99 23   

bv700"2S 69 86 0,06 3,54 4,36 4,22 0,05 1590 1530 0,2 0,17 0,36 0,31 0,36 100 33 0,26 17,6 0,109 3,5 4,1 -11,3 -18,1 -5,1 -26,6 3,4 0,8 -13,1 27 8   

bv700"3S 68 87 -1,86 -0,04 0,55 0,38 0,03 1330 1800 0,14 0,21 0,30 0,40 0,4 100 32 0,3 17,8 0,107 3,4 4,0 -12,0 -22,7 -21,5 -49,6 1,5 -16,2 -31,6 38 10   

 
Esp. Ret. Retracção linear Ader E din Tracção Compressão Carb Pab C.C. V.Ass. Sd Cloret.ret. Var.mas.cloretos(%) Var.massa sulfatos(%) Condut Ca++

% % mm/m MPa MPa MPa MPa % % kg/m2.s1/2 kg/m2 m % 30c 50c 30c 50c c.5 c.15 c.25 µS/cm mg/l

Desenv. 
CSH Argam.    

B 
fresca fresca 2d 7d 28d 60d   60d 90d 60d 90d 60d 90d 180d 90d 60d 60d 60d >120d 60d 180d 60d 180d 60d >75d >75d >365d 

ca 0 67 93 -1,97 -3,39 -3,58 -3,58 0,06 2070 2120 0,33 0,32 0,70 0,75 0,76   34 0,43 20,7 0,101 4,4 4,4 -13,9 -33,4 -20,4 -42,2 -3,0 -100(8º)   23 10   

bv600 1H 71 91   -2,52 -3,13 -2,74 0,05 1200 1720 0,16 0,25 0,77 0,80     35 0,49 25,3   8,1 4,1 -8,3 -12,5 -21,0 -36,0 -0,5 -100(7º)   26 13   

bv600 2H 74 87   1,56 -0,95 -1,20 0,09 880 990 0,20 0,18 2,04 0,73 0,67 89 36 0,35 23,5 0,130 4,9   1,0 -0,6     3,2 -1,9 -9,5 25 12   

bv6003H 70 87   -0,99 -2,01 -2,30 0,11 1050 1710 0,09 0,14 0,78 0,72 0,67 44 35 0,54 24,2 0,134 5,7   -4,1 -10,4     -13,6 -38,7 -46,4 26 11   

bv800 1H 74 95   -4,93 -5,28 -4,83 0,03 1080 1730 0,2 0,25 1,06 0,84     35 0,43 24,9   7,8 4,0 -2,8 -6,9 -19,7 -36,2 -3,6 -100(9º)   22 10   

bv800 2H 70 88   -0,29 -1,47 -1,77 0,12 1990 2230 0,22 0,22 2,20 1,69 1,21 86 35 0,29 23,2 0,139 4,7   -0,4 -2,4     3,4 4,7 -6,7 25 11 (+)++ 

bv800 3H 71 88   -0,55 -1,35 -1,58 0,16 1790 2600 0,08 0,17 0,75 1,47 1,03 85 32 0,52 23,4 0,129 5,4   -10,0 -18,0     -13,0 -45,6 -52,0 23 14   

bv700"1H 72 88   0,08 -5,08 -5,31 0,06 790 1100 0,09 0,19 0,29 0,51 0,67 57 34 0,45 22,7 0,117 4,5 4,8 -2,5 -4,3 -29,8 -59,6 4,1 1,0 -1,7 53 10   

bv700"2H 70 87   1,60 0,05 -0,13 0,09 1960 2215 0,08 0,18 0,53 1,04 0,70 57 35 0,56 24,0 0,127 4,6 4,5 -8,3 -15,8 -35,0 -72,8 2,6 -9,1 -26,0 22 6   

bv700"3H 68 87   0,35 -0,90 -1,30 0,05 1860 1890 0,07 0,19 0,57 1,32 0,78 100 34 0,56 23,8 0,125 4,5 4,5 -14,8 -24,3 -48,6 -91,1 1,2 -30,0 -75,7 26 6   
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Quadro 8.26 - Características das argamassas de cal aérea e caulinos cozidos 
A - cura seca; B - cura húmida 

Esp. Ret. Retracção linear Ader E din Tracção Compressão Carb Pab C.C. V.Ass. Sd Cloret.ret. Var.mas.cloretos(%) Var.massa sulfatos(%) Condut Ca++

% % mm/m MPa MPa MPa MPa % % kg/m2.s1/2 kg/m2 m % 30c 50c 30c 50c c.5 c.15 c.25 µS/cm mg/l

Desenv.  
CSH Argam.    

A 
fresca fresca 2d 7d 28d 60d 60d 60d 90d 60d 90d 60d 90d 180d 90d 60d 60d >365d >120d 60d 180d 60d 180d 60d >75d >75d >365d 

ca 0 67 93 -1,97 -3,39 -3,58 -3,58 0,06 2070 2120 0,33 0,32 0,70 0,75 0,76   34 0,43 20,7 0,101 4,4 4,4 -13,9 -33,4 -20,4 -42,2 -3,0 -100(8º)   23 10   

cau600 1S 71 89 0,63 0,29 0,31 0,27 0,06 2030 2540 0,38 0,32 1,18 0,86     35 0,33 21,8 0,104 4,8 4,1 -14,6 -26,7 1,8 1,9 0,9 -100(14º)   23 10   

cau600 2S 72 89 -0,40 0,29 0,11 -0,22 0,05 3900 2980 0,68 0,47 3,82 1,20 1,26 100 33 0,19 20,7 0,113 4,3   -17,3 -35,6     3,2 -19,8 -26,6 26 10   

cau600 3S 69 88 -0,33 0,83 0,12 -0,06 0,03 2140 2170 0,37 0,30 1,03 0,50 0,66 100 33 0,29 19,2 0,111 4,5   -11,5 -26,3     2,6 -1,5 -7,5 24 15   

cau800 1S 69 90 -1,26 -1,37 -1,32 -0,97 0,04 3010 3530 0,57 0,63 1,96 1,63     34 0,24 21,3 0,104 4,6 4,1 -7,7 -19,2 -7,5 -21,8 1,9 -100(13º)   27 14   

cau800 2S 74 88 0,42 1,73 1,10 0,60 0,05 2240 2860 0,48 0,39 2,88 0,74 1,04 100 34 0,27 21,3 0,100 4,6   -11,2 -23,4     2,7 0,5 -19,2 22 8   

cau800 3S 72 87 0,04 0,16 -0,05 -0,24 0,06 2020 2080 0,41 0,27 1,40 0,72 0,82 29 35 0,34 21,4 0,101 5,0   -6,0 -17,0     -0,8 -9,4 -22,2 23 7   

cau600"1S 70 89 -0,65 -0,36 0,19 0,33 0,03 1770 1530 0,20 0,20 0,46 0,39 0,39 100 34 0,28 18,9 0,120 3,8 4,5 1,3 0,8 -0,2 -19,1 3,6 7,3 5,0 73 17   

cau600"2S 68 89 -0,35 -0,71 0,84 1,28 0,03 2110 1650 0,22 0,23 0,52 0,45 0,44 100 33 0,27 18,5 0,123 3,8 4,5 0,6 -0,1 2,4 1,8 3,5 6,9 0,1 45 11   

cau600"3S 68 89 -0,08 -0,46 1,42 0,56 0,02 2460 1600 0,28 0,22 0,70 0,47 0,44 100 34 0,25 17,4 0,110 3,5 4,4 -26,8 -46,9 -1,4 -25,1 2,2 -21,6 -42,1 19 7   

cau800"1S 69 89 -0,36 -0,28 1,79 1,23 0,05 2890 1890 0,38 0,28 0,97 0,56 0,58 100 34 0,28 19,6 0,114 4,0 5,1 2,6 2,6 2,5 2,8 3,7 7,6 8,8 59 19   

cau800"2S 67 93 -0,60 -0,90 0,38 0,29 0,10 3030 4010 0,40 0,69 1,23 2,00 2,00 97 35 0,25 19,4 0,119 3,9 4,7 -10,2 -22,0 3,2 3,6 3,2 6,4 7,8 25 6   

cau800"3S 73 89 -0,19 -0,30 0,93 0,49 0,05 3080 2460 0,43 0,38 1,33 0,92 0,89 100 34 0,29 19,7 0,115 4,0 4,5 -15,2 -30,7 -19,7 -53,8 3,0 5,1 0,6 19 9   

 
Esp. Ret. Retracção linear Ader E din Tracção Compressão Carb Pab C.C. V.Ass. Sd Cloret.ret. Var.mas.cloretos(%) Var.massa sulfatos(%) Condut Ca++

% % mm/m MPa MPa MPa MPa % % kg/m2.s1/2 kg/m2 m % 30c 50c 30c 50c c.5 c.15 c.25 µS/cm mg/l

Desenv.  
CSH Argam.    

B 
fresca fresca 2d 7d 28d 60d 60d 60d 90d 60d 90d 60d 90d 180d 90d 60d 60d >365d >120d 60d 180d 60d 180d 60d >75d >75d >365d 

ca 0 67 93 -1,97 -3,39 -3,58 -3,58 0,06 2070 2120 0,33 0,32 0,70 0,75 0,76   34 0,43 20,7 0,101 4,4 4,4 -13,9 -33,4 -20,4 -42,2 -3,0 -100(8º)   23 10   

cau600 1H 71 90   -1,80 -2,39 -3,05 0,12 2780 2990 0,30 0,56 1,38 1,84     36 0,33 25,2   6,5 4,1 -2,1 -3,4 -12,6 -23,9 -6,5 -100(9º)   30 10   

cau600 2H 72 88   0,21 -0,58 -0,81 0,13 3670 3120 0,80 0,67 6,98 6,41 4,44 42 34 0,10 24,5 0,212 5,1   5,6 4,2     -12,7 -100(11º)   25 12   

cau600 3H 73 88   0,14 -0,50 -0,73 0,03 2640 2330 0,74 0,53 4,93 2,72 2,26 78 34 0,13 22,9 0,153 6,8   -8,0 -16,2     -66,6 -100(6º)   27 15   

cau800 1H 71 88   -1,56 -1,88 -1,71 0,12 1900 2830 0,52 0,55 3,01 1,90     35 0,24 24,4   5,2 4,3 -0,4 -8,4 -9,4 -20,5 -9,8 -100(13º)   23 10   

cau800 2H 71 86   -0,09 -1,12 -0,83 0,05 5230 1690 1,07 0,33 8,00 2,20 1,84 88 33 0,08 23,3 0,115 4,9   5,0 4,1     -100,0     27 12 ++++ 

cau800 3H 73 87   0,15 -0,34 -0,53 0,06 4380 1040 1,18 0,22 7,34 1,36 1,10 46 35 0,11 24,3 0,129 7,5   -6,4 -15,2     -100(4º)     26 11   

cau600"1H 69 89   -0,70 -1,53 -1,62 0,06 1140 1040 0,11 0,14 0,43 0,58 0,69 77 34 0,41 23,6 0,151 4,8 5,0 1,6 0,8 -25,2 -59,1 4,4 6,4 -12,1 24 8   

cau600"2H 68 89   -1,11 -1,83 -1,73 0,07 1815 2850 0,09 0,27 0,58 1,72 1,05 69 35 0,47 23,7 0,163 4,8 5,0 1,8 1,7 -24,0 -59,5 4,9 -8,1 -64,5 21 7   

cau600"3H 68 88   -0,63 -0,90 -1,02 0,04   1700 0,08 0,20 0,66 1,85 1,08 70 35 0,45 24,6 0,160 4,9 5,1 1,9 2,0 -30,8 -76,3 4,0 -70,5 -89,0 22 9   

cau800"1H 69 89   0,28 0,73 0,69 0,11 2360 3235 0,21 0,36 1,65 2,30 1,96 90 36 0,32 24,2 0,209 5,0 4,8 0,1 -0,2 -15,0 -45,3 5,0 -40,3 -63,7 38 10   

cau800"2H 67 94   0,24 1,61 1,24 0,15 2110 2330 0,49 0,46 4,20 4,00 3,05 85 35 0,19 24,3 0,215 5,9 5,5 -3,5 -10,2 -7,9 -22,3 3,6 -100(14º)   28 11   

cau800"3H 72 89   0,95 2,29 1,80 0,09 4070 6450 0,92 1,57 6,68 7,91 6,16 74 36 0,09 24,7 0,224 6,5 5,3 -9,3 -17,9 -13,0 -27,7 4,2 -100(11º)   28 9   
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- Argamassas de cal aérea com pozolana natural de Stº. Antão 

Procedendo a uma análise global das características obtidas com as argamassas com pozolana 

natural, comparativamente à argamassa padrão de cal aérea, sobressai uma ligeira redução da 

retenção de água com a diminuição do traço em cal e subsequente aumento da dosagem em 

pozolana, tal como seria expectável devido à característica de alta retenção de água que a cal aérea 

confere às argamassas. No entanto, mesmo as argamassas com maior dosagem em pozolana 

registam boa retenção de água. 

Em termos de retracção linear, todas as argamassas com incorporação de pozolana natural 

analisadas apresentam valores inferiores aos registados pela argamassa de cal aérea. A melhoria de 

comportamento observada é, de um modo geral, crescente com o teor em pozolana e com o grau 

de humidade da cura a que as argamassas são sujeitas. 

Relativamente à tensão de aderência, enquanto as argamassas sujeitas a cura seca apresentam 

apenas indícios de valores mais elevados, já o acréscimo ocorrido nas argamassas idênticas mas 

submetidas a cura húmida é mais substancial, especialmente para traços fraco e médio em 

pozolana. 

No que se refere ao módulo de elasticidade dinâmico é indiciado um decréscimo mais ou menos 

ligeiro com o aumento do teor em pozolana. Excepto no caso das argamassas sujeitas a cura seca 

e ensaiadas a dois meses de idade, os valores do módulo de elasticidade dinâmico obtidos não se 

afastam muito do registado pela argamassa padrão de cal aérea. 

Quanto à resistência à tracção por flexão também ocorrem indícios de redução com o aumento 

do teor em pozolana, sendo o acréscimo com a idade da argamassa, de um modo geral, 

significativo, o que revela a lentidão com que ocorre a reacção pozolânica.  

Relativamente à resistência à compressão, os valores registados pelas argamassas são sempre 

superiores aos apresentados pela argamassa de cal aérea e entre as argamassas de cal e 

componente pozolânico decrescem com o teor em pozolana. Enquanto as argamassas sujeitas a 

cura seca apresentam valores da ordem dos registados com a argamassa de cal aérea ou não muito 

superiores, no caso das argamassas submetidas a cura húmida, já os valores apresentam 

tendências de acréscimos muito superiores, chegando a atingir mais do dobro do registado para a 

argamassa de cal aérea. 

Em termos de evolução da resistência à compressão com a idade das argamassas (tanto com 

pozolana natural como com qualquer outro dos componentes pozolânicos) convém referir que as 

argamassas ensaiadas aos dois meses de idade resultaram de amassaduras semelhantes mas 
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distintas das que foram ensaiadas aos três e seis meses de idade. Por outro lado, as argamassas 

resultantes das mesmas amassaduras ensaiadas aos três e seis meses de idade sofreram por vezes 

secagens ligeiramente diferentes, podendo ter sido ensaiadas com teores em humidade 

ligeiramente diferentes, aos quais se podem atribuir algumas variações na evolução das 

resistências com a idade das argamassas. 

Relativamente às determinações da carbonatação realizadas aos 90 dias de idade, enquanto as 

argamassas sujeitas a cura seca se apresentavam totalmente carbonatadas, as submetidas a cura 

húmida apresentavam carbonatação crescente com a redução do teor em cal aérea do respectivo 

traço e que andava pela ordem dos 50%.  

Em qualquer das argamassas de cal aérea com diferentes componentes pozolânicos, muito 

provavelmente a evolução da carbonatação para além dos períodos em análise conduzirá ainda a 

uma redução da porosidade aberta (com consequente maior compacidade das argamassas devido 

à deposição do carbonato de cálcio que se vai formando nos poros das argamassas), aumento das 

resistências mecânicas, diminuição da capilaridade, da permeabilidade ao vapor e da resistência 

aos cloretos. 

Considera-se a porosidade aberta como uma expressão parcial da microestrutura interna e com 

influência directa em muitos dos parâmetros (tais como resistências mecânicas, aos cloretos e 

relativas à capilaridade e permeabilidade). De um modo geral constata-se que a porosidade aberta 

das argamassas de cal aérea e pozolana é superior à da argamassa só de cal aérea mas que entre as 

argamassas de cal e componente pozolânico diminui com o teor deste componente. Entre os dois 

tipos de curas analisadas, as argamassas sujeitas a cura húmida apresentam porosidade aberta 

superior a argamassas idênticas mas sujeitas a cura seca. 

No que se refere à velocidade de absorção capilar inicial, expressa pelo coeficiente de 

capilaridade, verifica-se que todas as argamassas com pozolana apresentam valores superiores ao 

da argamassa padrão só de cal aérea. Enquanto nas argamassas sujeitas a cura seca o coeficiente 

de capilaridade diminui com o teor em pozolana até atingir valores da ordem dos registados pela 

argamassa ca0 (para a argamassa com traço superior em pozolana), relativamente às argamassas 

sujeitas a cura húmida os valores apresentados são sempre superiores ao da argamassa de 

referência. As argamassas de cal aérea e pozolana sujeitas a cura húmida apresentam, assim, 

valores superiores aos das argamassas idênticas sujeitas a cura seca. 

No que respeita à quantidade total de água absorvida por capilaridade, expressa pelo valor 

assintótico do gráfico que traduz o ensaio de capilaridade (vd. 8.5.9), a apreciação sobre as 

argamassas sujeitas a curas seca e húmida é idêntica à realizada relativamente ao coeficiente de 
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capilaridade. Entre as argamassas sujeitas a cura seca, o valor assintótico diminui com o teor em 

pozolana, até atingir valores da ordem dos registados pela argamassa ca0 (para a argamassa com 

traço superior em pozolana), enquanto entre as argamassas idênticas sujeitas a cura húmida os 

valores apresentados são sempre superiores ao da argamassa de referência sendo, no entanto, 

também indiciado um decréscimo com o aumento do teor em pozolana da argamassa. As 

argamassas de cal aérea e pozolana natural sujeitas a cura húmida apresentam, assim, valores 

superiores aos das argamassas idênticas sujeitas a cura seca. 

Relativamente à permeabilidade ao vapor de água, inversamente proporcional à espessura da 

camada de ar de difusão equivalente, entre as argamassas sujeitas a cada tipo de cura parece 

indiciar-se uma menor permeabilidade ao vapor de água por parte das constituídas por traço 

intermédio em pozolana e uma maior permeabilidade das sujeitas a cura seca, comparativamente 

a argamassas idênticas submetidas a cura húmida. Enquanto as argamassas sujeitas a cura seca 

apresentam valores de permeabilidade ao vapor de água da mesma ordem de grandeza dos 

registados para a argamassa só de cal aérea, as argamassas curadas em ambiente húmido já 

apresentam valores de Sd superiores, correspondendo a menor permeabilidade ao vapor de água. 

Em termos de percentagem de cloretos retidos pelas argamassas de cal aérea e componentes 

pozolânicos constata-se uma maior retenção por parte das constituídas por cal aérea e pozolana 

sujeitas a cura húmida, comparativamente a argamassas idênticas submetidas a cura seca, o que é 

concordante com a maior porosidade aberta apresentada pelas argamassas curadas em ambiente 

húmido. 

Quanto à resistência à acção de cloretos, as argamassas curadas em ambiente húmido e ensaiadas 

aos 60 dias apresentam resistência superior à registada por parte de argamassas idênticas sujeitas a 

cura seca, aferida através das perdas de massa ocorridas ao longo dos ciclos de ensaio. Enquanto 

no caso das argamassas sujeitas a cura húmida a resistência aos cloretos é sempre superior à 

apresentada pela argamassa de cal aérea de referência, já entre as argamassas curadas em ambiente 

seco, a argamassa com dosagem mais baixa em pozolana apresenta resistência aos cloretos 

superior à da argamassa padrão mas as argamassas resultantes de traços médio e superior em 

pozolana registam resistência inferior, com maiores perdas de massa. Em ambas as curas, as 

argamassas com dosagem inferior em pozolana natural, a que correspondiam as maiores 

porosidades abertas, apresentam as maiores resistências aos cloretos, o que se atribui ao facto de, 

muito possivelmente, possuírem dimensões de poros tais que permitam a cristalização dos sais de 

cloreto de sódio, com consequente aumento de volume, dentro do volume do poro, sem 

produzir danos na estrutura envolvente. 
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Verifica-se um aumento da perda de massa por acção dos cloretos (a que corresponde uma 

diminuição da resistência à acção destes sais) entre as argamassas ensaiadas aos dois meses e aos 6 

meses de idade, não só com pozolana natural mas com qualquer outro dos componentes 

pozolânicos analisados. Por um lado estas argamassas poderão não ser directamente comparáveis 

por serem resultantes de amassaduras distintas, que foram sujeitas a ensaios prévios também 

diferentes (vd. 8.5.10 – argamassas previamente sujeitas a ensaio de capilaridade ou não). Por 

outro lado, dos dois para os seis meses de idade das argamassas continua a decorrer a sua 

carbonatação, com formação de cristais de carbonato de cálcio e sua deposição nos poros do 

material, alterando o volume livre desses poros e a microestrutura interna das argamassas. Essa 

diminuição do volume livre dos poros (que passam a ter menos espaço para permitirem a 

cristalização dos cloretos, com consequente aumento de volume) pode provocar danos na 

microestrutura da argamassa, por deixar de haver espaço para a cristalização/dissolução da halite 

ocorrer, contribuindo para a diminuição da resistência aos cloretos.  

Relativamente à resistência à acção de sulfatos, em ambas as curas as argamassas com traço mais 

fraco em pozolana apresentam resistência aos sulfatos comparável à registada pela argamassa só 

de cal aérea e resistência superior nos traços com teor médio e superior em pozolana. Ainda em 

ambas as curas, o traço com teor médio em pozolana surge como conduzindo a argamassas mais 

resistentes aos sulfatos. As argamassas curadas em ambiente húmido apresentam ligeira melhoria 

na resistência aos sulfatos comparativamente às correspondentes argamassas sujeitas a cura seca. 

Em termos de condutividade e de concentração em ião cálcio sobressaem os valores elevados do 

teor em Ca++ apresentados pelas argamassas de cal aérea e pozolana natural sujeitas a cura seca, 

que se reflectem na correspondente leitura da condutividade. Entre estas argamassas, a argamassa 

com traço mais fraco em pozolana apresenta valores elevados, que podem indiciar uma fraca 

ligação entre o hidróxido de cálcio da cal e a sílica e a alumina da pozolana (devido à cura seca 

proporcionar um rápido desaparecimento da água e, juntamente com o baixo teor em pozolana 

existente, as condições poderem ser insuficientes para combinação com o hidróxido de cálcio da 

cal, que fica livre, libertando iões). Pelo contrário, entre as argamassas sujeitas a cura húmida, os 

teores em ião cálcio são semelhantes aos registados pela argamassa só de cal aérea, ocorrendo um 

aumento da condutividade com o teor em pozolana das argamassas. Este acréscimo da 

condutividade pode ficar a dever-se a uma crescente combinação por reacção pozolânica entre o 

hidróxido de cálcio da cal e a sílica e alumina da pozolana que, em meio húmido, têm tempo e 

condições para reagirem entre si, resultando no desenvolvimento de maior quantidade de 

compostos hidráulicos. 
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Entre estes compostos, os que se apresentam na forma de cristais de silicato de cálcio hidratado 

(CSH) foram identificados por análises térmicas e por SEM para a argamassa com traço 

intermédio em pozolana, sujeita a cura húmida. 

Durante a manipulação dos provetes detectou-se que os constituídos por argamassas de cal aérea 

e pozolana natural se apresentavam muito friáveis, especialmente os que tinham sido sujeitos a 

cura seca. Considera-se que este facto pode encontrar justificação na relativa baixa pozolanicidade 

da pozolana natural (comparativamente aos outros componentes pozolânicos analisados), o que, 

em situações de cura pouco propícias (vd. 4.3.1), pode conduzir a que parte do material 

pozolânico acabe por não reagir com a cal aérea, actuando parcialmente como inerte, diminuindo 

o traço efectivo em ligante da argamassa.  

- Argamassas de cal aérea com cinzas volantes 

Procedendo a uma análise global das características obtidas com as argamassas com cinzas 

volantes, comparativamente à argamassa padrão de cal aérea, sobressai uma ligeira redução da 

retenção de água com a diminuição do traço em cal e subsequente aumento da dosagem em 

cinzas volantes, tal como seria expectável devido à característica de alta retenção de água que as 

argamassas de cal aérea apresentam. No entanto, mesmo as argamassas com maior dosagem em 

cinzas volantes registam boa retenção de água, da ordem de grandeza da registada com as 

argamassas com pozolana natural. 

Em termos de retracção linear, todas as argamassas com incorporação de cinzas volantes 

analisadas apresentam valores de retracção inferiores aos registados pela argamassa de cal aérea, 

melhorando essa característica.  

Relativamente à tensão de aderência, enquanto as argamassas sujeitas a cura seca apresentam 

indícios de menor tensão de aderência, as argamassas idênticas mas submetidas a cura húmida 

aparentam ligeiro acréscimo com o aumento do teor em cinzas das argamassas. 

No que se refere ao módulo de elasticidade dinâmico, de um modo geral, este é crescente com o 

aumento do teor em cinzas volantes no traço da argamassa, com a idade das argamassas à data de 

ensaio e com o grau de humidade da cura. Os valores do módulo de elasticidade dinâmico 

obtidos são superiores aos registados pela argamassa padrão e genericamente superiores aos 

apresentados pelas argamassas de cal aérea e pozolana natural.  

Quanto à resistência à tracção por flexão, estas argamassas apresentam valores crescentes com a 

idade de ensaio e o teor em cinzas das argamassas. Enquanto as argamassas sujeitas a cura seca 

apresentam valores sensivelmente da mesma ordem de grandeza (ligeiramente inferiores) do 
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registado pela argamassa de cal aérea padrão, as argamassas curadas em ambiente húmido 

apresentam acréscimo de resistência à tracção mais substancial, comparativamente à argamassa 

ca0, com valores bastante superiores aos das correspondentes argamassas sujeitas a cura seca. Os 

valores obtidos com as argamassas com cinzas volantes são superiores aos apresentados pelas 

argamassas de cal aérea e pozolana natural. 

Relativamente à resistência à compressão, novamente os valores registados pelas argamassas 

sujeitas a cura seca são da mesma ordem de grandeza do apresentado pela argamassa de cal aérea, 

crescendo ligeiramente com o teor em cinzas volantes. As argamassas sujeitas a cura húmida 

apresentam resistências à compressão muito superiores às registadas pelas argamassas de cal aérea 

e também crescentes com o teor em cinzas das argamassas. Enquanto os valores registados com 

as argamassas com cinzas volantes sujeitas a cura seca são inferiores aos das argamassas 

correspondentes com pozolana natural, já os obtidos a partir de argamassas com cinzas curadas 

em ambiente húmido apresentam valores genericamente superiores aos das argamassas 

equivalentes com pozolana natural. 

Em relação às determinações da carbonatação realizadas aos 90 dias de idade, enquanto as 

argamassas sujeitas a cura seca se apresentavam totalmente carbonatadas, as submetidas a cura 

húmida apresentavam carbonatação bem inferior (da ordem dos 35%), sendo ainda de esperar 

uma alteração da microestrutura interna e, consequentemente, de algumas das características das 

argamassas (como referido no caso das argamassas com pozolana natural). 

Em termos de porosidades abertas, constata-se que são inferiores à da argamassa só de cal aérea, 

que diminuem com o aumento do teor em cinzas volantes e que são ligeiramente mais baixas nas 

argamassas de cal aérea e cinzas volantes sujeitas a cura seca comparativamente a argamassas 

idênticas submetidas a cura húmida. Entre todas as argamassas de cal aérea com diferente 

componente pozolânico, as argamassas com cinzas volantes apresentam as porosidades abertas 

mais reduzidas, resultando em argamassas de maior compacidade. No entanto, nomeadamente no 

que respeita às resistências à compressão das argamassas com cinzas volantes sujeitas a cura seca, 

essa maior compacidade não se traduziu em acréscimo de resistência, pelo menos por 

comparação com as argamassas de cal aérea de referência e com as correspondentes de cal aérea e 

pozolana natural analisadas antes.  

No que se refere à velocidade de absorção capilar inicial (expressa pelo coeficiente de 

capilaridade) verifica-se que todas as argamassas com cinzas volantes apresentam valores 

inferiores ao da argamassa padrão só de cal aérea, que diminuem com o aumento do teor em 

cinzas. Entre as argamassas sujeitas a ambas as curas verifica-se que o coeficiente de capilaridade 

é ligeiramente inferior no caso da cura seca comparativamente às situações sujeitas a cura húmida.  
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Em termos da quantidade total de água absorvida por capilaridade (expressa pelo valor 

assintótico do gráfico que traduz o ensaio de capilaridade), a apreciação sobre as argamassas 

sujeitas a curas seca e húmida é semelhante à realizada relativamente ao coeficiente de 

capilaridade. A absorção total por capilaridade diminui com o acréscimo do teor em cinzas das 

argamassas sujeitas a ambas as curas. As argamassas de cal aérea e cinzas volantes sujeitas a cura 

seca apresentam valores mais eficientes, sendo inferiores aos das argamassas idênticas sujeitas a 

cura húmida. As argamassas curadas em ambiente húmido apresentam valores superiores ou 

semelhantes aos registados pela argamassa só de cal aérea, enquanto as argamassas sujeitas a cura 

seca apresentam valores inferiores ao da mesma argamassa de referência.  

As características de capilaridade mais reduzidas apresentadas pelas argamassas de cal aérea e 

cinzas volantes, sujeitas a cura seca, estão de acordo com as respectivas baixas porosidades 

abertas. A melhoria das características relativas à capilaridade surge associada ao teor crescente 

em cinzas volantes das argamassas. 

As argamassas com cinzas volantes apresentam características de capilaridade, quer em termos de 

velocidade de absorção inicial, quer em termos de absorção total, muito eficientes, 

comparativamente não só com a argamassa só de cal aérea tomada como padrão mas também 

com as argamassas com pozolana natural já analisadas. 

Relativamente à permeabilidade ao vapor de água, entre as argamassas sujeitas a cada tipo de cura 

parece indiciar-se uma menor permeabilidade ao vapor de água por parte das argamassas com 

traço intermédio em cinzas volantes e uma maior permeabilidade das argamassas sujeitas a cura 

seca, comparativamente a argamassas idênticas submetidas a cura húmida. Enquanto as 

argamassas sujeitas a cura seca apresentam valores de permeabilidade ao vapor de água 

ligeiramente superiores aos registados para a argamassa só de cal aérea, as argamassas curadas em 

ambiente húmido já apresentam valores de Sd bastante superiores, correspondendo a menor 

permeabilidade ao vapor de água. 

No entanto, esta situação não pode ser explicada pela porosidade aberta das respectivas 

argamassas, uma vez que, à partida, a maior porosidade aberta registada pelas argamassas de cal 

aérea e cinzas volantes sujeitas a cura húmida deveria indiciar maior permeabilidade ao vapor, e o 

que se quantificou revela comportamento oposto entre argamassas sujeitas a curas distintas. Por 

comparação com as argamassas de cal aérea e pozolana natural analisadas antes (que apresentam 

valores correspondentes de permeabilidade ao vapor de água inferiores) verifica-se que devem 

ocorrer alterações na microestrutura interna das argamassas, muito condicionadas pelo tipo de 

cura, que têm grande influência na permeabilidade ao vapor de água e que não podem ser aferidas 

pela determinação efectuada da porosidade aberta (comparar, por exemplo, valores de Sd 
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semelhantes entre argamassas com pozolana natural sujeitas a cura húmida e argamassas com 

cinzas volantes submetidas a cura seca e respectivos valores distintos de porosidade aberta). 

Em termos de percentagem de cloretos retidos pelas argamassas de cal aérea e cinzas volantes 

constata-se uma maior retenção por parte das argamassas com cinzas sujeitas a cura húmida 

comparativamente a argamassas idênticas submetidas a cura seca, o que é concordante com a 

maior porosidade aberta apresentada pelas argamassas curadas em ambiente húmido. As 

argamassas com cinzas, que registam baixos valores de porosidade aberta, apresentam 

proporcionalmente reduzida percentagem de cloretos retidos. 

Quanto à resistência à acção de cloretos, de um modo geral todas estas argamassas, 

independentemente do traço e do tipo de cura a que foram sujeitas, apresentam muito bom 

comportamento face à acção dos cloretos, praticamente sem que ocorram quaisquer perdas de 

massa ao longo dos 50 ciclos de ensaio. As argamassas curadas em ambiente húmido apresentam 

resistência superior à registada por parte de argamassas idênticas sujeitas a cura seca. No caso 

específico das argamassas analisadas aos dois meses de idade, em todas as argamassa com cinzas 

volantes, sujeitas a qualquer das curas, a resistência aos cloretos é sempre muito superior à 

apresentada pela argamassa de cal aérea de referência, sendo a resistência aos cloretos 

ligeiramente decrescente com o aumento do teor em cinzas das argamassas. As variações de 

massa ocorridas são geralmente positivas, revelando um acréscimo de massa possivelmente por 

aumento da higroscopicidade/cristalização dos sais resultantes do ataque pelo cloreto de sódio. 

O comportamento apresentado pelas argamassas com cinzas volantes relativamente à acção dos 

cloretos é muito bom, comparativamente ao registado pelas argamassas só de cal aérea ou de cal 

aérea e pozolana natural, anteriormente analisadas. Como estas argamassas com cinzas volantes 

apresentam reduzida porosidade aberta, especialmente no caso das argamassas sujeitas a cura 

seca, a que correspondem valores de resistências mecânicas da ordem de grandeza das argamassas 

de cal aérea, dificilmente se poderá atribuir a qualquer um destes factores a justificação para o 

bom comportamento face à acção de cloretos apresentado. No entanto, e muito possivelmente 

devido à sua baixa porosidade aberta, estas argamassas registam uma baixa percentagem de 

cloretos retidos, comparativamente a outras argamassas analisadas, o que pode justificar o seu 

bom comportamento face ao ensaio de cloretos efectuado. 

Relativamente à resistência à acção de sulfatos, em ambas as curas, as argamassas com traço mais 

fraco em cinzas volantes apresentam resistência aos sulfatos melhor (caso da cura húmida) a 

comparável (mas mesmo assim superior, no caso da cura seca) à registada pela argamassa só de 

cal aérea e resistência muito superior nos traços com teor médio e superior em cinzas volantes. 

Em ambas as curas, os traços com teor médio e elevado em cinzas volantes surgem como 



378 

conduzindo a argamassas mais resistentes aos sulfatos, que atingem o termino do ensaio sem 

apresentar qualquer perda de massa. De qualquer modo, as argamassas curadas em ambiente 

húmido apresentam resistência aos sulfatos superior às correspondentes argamassas sujeitas a 

cura seca. Comparativamente às argamassas de cal aérea e pozolana natural antes analisadas, as 

argamassas com cinzas volantes registam resistência aos sulfatos muito superior.  

Enquanto a elevada resistência aos sulfatos das argamassas com cinzas volantes sujeitas a cura em 

ambiente húmido poderia encontrar justificação nas também relativamente boas resistências 

mecânicas observadas, já a alta resistência a estes sais apresentada pelas argamassas 

correspondentes mas sujeitas a condições de cura seca não pode encontrar justificação nas 

resistências mecânicas, uma vez que estas apresentam valores da ordem de grandeza da argamassa 

só de cal aérea e até inferiores aos das argamassas com pozolana natural. Pela análise por SEM 

efectuada sobre argamassa com cinzas volantes com traço 2 (médio em componente pozolânico) 

e sujeita a ambas as condições de cura, verifica-se um desenvolvimento muito diferenciado de 

cristais CSH entre argamassas, pelo que, muito provavelmente, por reacção com a cal aérea em 

condições de cura seca, este tipo de componente pozolânico produz menor quantidade de 

compostos susceptíveis de ataque expansivo por sulfatos. Por outro lado, a baixa porosidade 

aberta das argamassas com cinzas volantes comparativamente à das restantes argamassas 

analisadas pode indiciar uma menor retenção de sulfato de sódio nas condições de ensaio, facto 

que também pode justificar a boa resistência à acção deste sal apresentada. Finalmente, em 

termos da análise da pozolanicidade efectuada, os resultados indiciam que as cinzas volantes se 

posicionam numa situação intermédia entre a pozolanicidade baixa da pozolana natural e elevada 

das pozolanas artificiais (sujeitas a forte tratamento térmico) analisadas, o que pode indiciar uma 

quantidade moderada de silicatos e aluminatos na própria matéria-prima. 

Em termos de condutividade e de concentração em ião cálcio sobressaem os mais altos valores 

do teor em Ca++ apresentados pelas argamassas de cal aérea e cinzas volantes sujeitas a cura seca, 

que se reflectem na correspondente leitura da condutividade. Entre estas, a argamassa com traço 

mais fraco em cinzas volantes apresenta valores altos, que podem indiciar uma fraca ligação entre 

o hidróxido de cálcio da cal e a sílica e alumina das cinzas. Pelo contrário, entre as argamassas 

sujeitas a cura húmida, os teores em ião cálcio são semelhantes aos registados pela argamassa só 

de cal aérea.  

Nas análises térmica e por SEM efectuadas sobre as argamassas de cal aérea e cinzas volantes 

com traço intermédio em componente pozolânico foram identificados compostos, na forma de 

cristais de silicato de cálcio hidratado (CSH). Enquanto na argamassa sujeita a cura seca a 

presença de CSH foi identificada mas de forma não muito expressiva, já na argamassa submetida 
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a cura húmida o desenvolvimento dos silicatos de cálcio hidratados surgiu de forma importante 

em termos de quantidade e com a presença de grande percentagem de cristais longos, que não 

tinha sido identificada na argamassa correspondente mas contendo pozolana natural em vez de 

cinzas volantes. 

- Argamassas de cal aérea com barro vermelho cozido 

Procedendo a uma análise global das características obtidas com as argamassas de cal aérea e 

barros vermelhos tratados termicamente, comparativamente à argamassa padrão de cal aérea, 

sobressai uma ligeira redução da retenção de água com a diminuição do traço em cal e 

subsequente aumento da dosagem em componente pozolânico, tal como seria expectável devido 

à característica de alta retenção de água que a cal aérea confere às argamassas. No entanto, 

mesmo as argamassas com maior dosagem em barros vermelhos cozidos (e subsequente menor 

dosagem em cal aérea) registam boa retenção de água. Comparativamente às argamassas com 

pozolana natural e cinzas volantes já analisadas, as argamassas com barros vermelhos cozidos 

aparentam ligeira melhoria em termos de retenção de água. No que respeita aos diferentes 

tratamentos térmicos a que o barro vermelho cru foi sujeito (de que resultaram os materiais 

designados por bv600, bv800 e bv700”) surgem ligeiros indícios de retenção de água crescente de 

argamassas com barro vermelho sujeito a tratamento térmico mais prolongado e a temperatura 

mais elevada. 

Em termos de retracção linear, todas as argamassas com incorporação de barros vermelhos 

sujeitas a cura seca analisadas apresentam valores de retracção inferiores aos registados pela 

argamassa de cal aérea. A melhoria registada é de um modo geral crescente com o teor em barro 

vermelho das argamassas. No que respeita às argamassas sujeitas a cura húmida, na generalidade 

também registam valores inferiores aos apresentados pela argamassa só de cal aérea (excepto no 

caso das argamassas bv800 1H e bv700”1H). 

Relativamente à tensão de aderência, enquanto as argamassas sujeitas a cura seca apresentam 

indícios de valores inferiores aos registados pela argamassa de referência ca0, já o acréscimo 

ocorrido nas argamassas idênticas mas submetidas a cura húmida é mais substancial, 

especialmente para traços fraco e médio em barro vermelho. 

No que se refere ao módulo de elasticidade dinâmico, é indiciado um decréscimo mais ou menos 

ligeiro com o aumento do teor em barro vermelho. De um modo geral, os valores do módulo de 

elasticidade dinâmico obtidos não se afastam muito do registado pela argamassa padrão de cal 

aérea, apresentando valores semelhantes aos das argamassas com pozolana natural. 
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Quanto à resistência à tracção por flexão também ocorrem indícios de redução com o aumento 

do teor em barros vermelhos cozidos e de ligeiro aumento com a duração e intensidade do 

tratamento térmico a que os barros vermelhos constituintes das argamassas foram submetidos.  

Relativamente à resistência à compressão, os valores registados pelas argamassas com barros 

vermelhos cozidos, sujeitas a cura seca, são genericamente inferiores aos apresentados pela 

argamassa de cal aérea. Aqueles valores crescem com a duração e a intensidade do tratamento 

térmico a que os barros vermelhos foram submetidos, apresentando as argamassas bv700”S os 

valores mais baixos. No caso das argamassas submetidas a cura húmida, já os valores registados 

pelas argamassas com barros vermelhos cozidos durante 3,5 horas apresentam tendências de 

acréscimos relativamente à argamassa padrão de cal aérea (embora inferiores aos registados pelas 

argamassas correspondentes com cinzas volantes), enquanto apenas as argamassas bv700”H 

registam valores de resistência à compressão inferiores. 

Em relação às determinações da carbonatação realizadas aos 90 dias de idade, enquanto as 

argamassas sujeitas a cura seca se apresentam totalmente carbonatadas, as submetidas a cura 

húmida registam carbonatação ainda em fase de desenvolvimento, sendo de esperar alterações de 

algumas das caracterísiticas directamente ligadas à microestrutura interna. 

Em termos de porosidade aberta constata-se, de um modo geral, que a destas argamassas sujeitas 

a cura seca é da mesma ordem de grandeza da argamassa só de cal aérea. Entre os dois tipos de 

curas analisadas, as argamassas sujeitas a cura húmida apresentam porosidade aberta ligeiramente 

superior a argamassas idênticas mas sujeitas a cura seca (excepto a argamassa bv800 3H). Por não 

se verificar concordância entre as resistências mecânicas e a porosidade aberta das argamassas 

correspondentes, entre argamassas semelhantes mas sujeitas a curas distintas, pode aferir-se a 

existência de outros factores intervenientes, como sejam o desenvolvimento de compostos 

hidráulicos (vidé 8.5.14). 

No que se refere à velocidade de absorção capilar inicial (expressa pelo coeficiente de 

capilaridade), verifica-se que todas as argamassas com barros vermelhos cozidos sujeitas a cura 

seca apresentam valores inferiores ao da argamassa padrão só de cal aérea (excepto a argamassa 

bv600 3S) e que o coeficiente de capilaridade aumenta com o teor em barro vermelho das 

argamassas. Relativamente às argamassas sujeitas a cura húmida, os valores apresentados são 

quase sempre superiores ao da argamassa de referência. No caso das argamassas com barros 

vermelhos cozidos durante 3,5 horas, as argamassas com traço intermédio em componente 

pozolânico registam absorções capilares mais baixas e inferiores às da argamassa padrão. As 

argamassas sujeitas a cura húmida apresentam valores superiores aos das argamassas idênticas 

sujeitas a cura seca. No entanto, mesmo os valores das argamassas com barros vermelhos sujeitas 
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a cura húmida são inferiores aos correspondentes valores de argamassas com pozolana natural, 

que continuam a apresentar os valores mais elevados. 

Em termos da quantidade total de água absorvida por capilaridade, expressa pelo valor 

assintótico do gráfico que traduz o ensaio de capilaridade, a apreciação sobre as argamassas 

sujeitas a curas seca e húmida é semelhante à realizada relativamente ao coeficiente de 

capilaridade. Entre as argamassas sujeitas a cura seca, o valor assintótico é sempre inferior ao 

registado pela argamassa ca0 e diminui com o teor em barro vermelho cozido das argamassas. As 

argamassas com barros vermelhos, sujeitos a cozedura durante apenas 30 minutos, apresentam as 

absorções capilares mais baixas, perto das registadas pelas argamassas correspondentes com 

cinzas volantes. Entre as argamassas idênticas, sujeitas a cura húmida, os valores apresentados são 

sempre superiores ao da argamassa de referência, sendo sensivelmente da mesma ordem de 

grandeza das correspondentes argamassas com pozolana natural. As argamassas de cal aérea e 

barros vermelhos cozidos, sujeitas a cura húmida, apresentam, assim, valores superiores aos das 

argamassas idênticas sujeitas a cura seca. 

Relativamente à permeabilidade ao vapor de água, entre as argamassas sujeitas a cada tipo de cura 

parece indiciar-se uma menor permeabilidade ao vapor de água por parte das argamassas com 

traço intermédio em barros vermelhos cozidos e uma maior permeabilidade das argamassas 

sujeitas a cura seca, comparativamente a argamassas idênticas submetidas a cura húmida. 

Enquanto as argamassas sujeitas a cura seca apresentam valores de permeabilidade ao vapor de 

água sensivelmente da  mesma ordem de grandeza dos registados para a argamassa só de cal 

aérea, as argamassas curadas em ambiente húmido já apresentam valores de Sd superiores, 

correspondendo a menor permeabilidade ao vapor de água. Entre estas argamassas sujeitas a cura 

húmida, as argamassas com barro vermelho cozido durante 30 minutos apresentam maior 

permeabilidade ao vapor de água. A permeabilidade ao vapor de água apresentada pelas 

argamassas com barros vermelhos cozidos será da ordem de grandeza da registada pelas 

argamassas com pozolana natural e bastante superior à das argamassas com cinzas volantes. 

Em termos de percentagem de cloretos retidos constata-se uma maior retenção por parte das 

argamassas sujeitas a cura húmida, comparativamente a argamassas idênticas submetidas a cura 

seca, o que é concordante com a maior porosidade aberta apresentada pelas argamassas curadas 

em ambiente húmido.  

Quanto à resistência à acção de cloretos de argamassas ensaiadas aos dois meses de idade, as 

argamassas curadas em ambiente húmido apresentam, na maior parte dos casos, resistência 

superior à registada por parte de argamassas idênticas sujeitas a cura seca, aferida através das 

perdas de massa ocorridas ao longo dos ciclos de ensaio. Entre as argamassas sujeitas a cura 
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húmida, todas apresentam resistência aos cloretos superior à registada pela argamassa de 

referência, com perdas de massa geralmente crescentes com o traço em barro vermelho cozido e 

maiores nas argamassas com barro vermelho sujeito a tratamento térmico mais reduzido. Entre as 

argamassas sujeitas a cura seca, apenas as argamassas bv600 3S e bv800 3S registam resistência 

aos cloretos inferior à da argamassa de referência.  

Entre as argamassas ensaiadas ao fim de seis meses sujeitas a cura seca, já as perdas de massa 

parecem ser crescentes com a diminuição do tratamento térmico dos barros vermelhos, 

apresentando menor resistência aos cloretos as argamassas com barro vermelho submetido a 

cozedura apenas durante 30 minutos e tanto mais quanto maior a incorporação de componente 

pozolânico.  

A maior resistência aos cloretos das argamassas sujeitas a cura húmida pode encontrar justificação 

na maior porosidade aberta registada por estas argamassas comparativamente às argamassas 

sujeitas a cura seca. 

As características de resistência à acção de cloretos apresentadas pelas argamassas de cal aérea e 

barros vermelhos cozidos surgem como intermédias entre as apresentadas pelas argamassas com 

pozolana natural (menos resistentes) e as com cinzas volantes (mais resistentes), anteriormente 

analisadas. 

A argamassa bv700”3S ensaiada aos 180 dias regista resistência aos cloretos ligeiramente inferior 

à da argamassa padrão só de cal aérea. Sensivelmente a mesma situação é identificada nas 

argamassas sujeitas a cura húmida ensaiadas ao fim de seis meses de idade, casos em que todas as 

argamassas com barro vermelho cozido apenas durante 30 minutos registam perdas de massa 

superiores às da argamassa ca0.  

Relativamente à resistência à acção de sulfatos, em ambas as curas, as argamassas com traço mais 

fraco em barros vermelhos cozidos durante 3,5 horas apresentam resistência aos sulfatos 

comparável à registada pela argamassa só de cal aérea e resistência superior nos traços com teor 

médio e superior em pozolana. Em ambas as curas, o traço com teor médio em barros vermelhos 

cozidos durante 3,5 horas surge como conduzindo a argamassas mais resistentes aos sulfatos.  

Entre as argamassas com barro vermelho cozido durante 3,5 horas, as curadas em ambiente 

húmido apresentam resistência aos sulfatos superior às correspondentes argamassas sujeitas a 

cura seca. Já as argamassas com barro vermelho cozido durante 30 minutos sujeitas a cura seca 

apresentam maior resistência comparativamente às argamassas idênticas sujeitas a cura húmida e 

essa resistência é decrescente com o aumento do teor em barro vermelho. Atribui-se este facto à 

presença de constituintes (nomeadamente silicatos e aluminatos de cálcio) que, por acção dos 
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sulfatos e em presença da água, têm condições para produzirem maior quantidade de sulfo- 

-silicatos e sulfo-aluminatos de cálcio expansivos. 

Comparativamente às argamassas de cal aérea e pozolana natural ou cinzas volantes, antes 

analisadas, também no que respeita às resistências aos sulfatos, as argamassas de cal aérea e 

barros vermelhos surgem como intermédias entre as de pozolana (pouco resistentes) e as de 

cinzas volantes (com elevada resistência a esta acção). 

Em termos de condutividade e de concentração em ião cálcio sobressaem os altos valores de 

condutividade apresentados pelas argamassas bv700”1S e H. No primeiro caso (argamassa sujeita 

a cura seca, com baixo teor de barro vermelho, sujeito a fraco tratamento térmico) a alta 

condutividade pode ser explicada pela elevada concentração em Ca++, devido à cal que não se 

conseguiu combinar com a sílica e a alumina do barro vermelho cozido, através da reacção 

pozolânica.  

Os compostos hidráulicos que se desenvolvem pela reacção pozolânica e que surgem na forma 

de cristais de silicato de cálcio hidratado (CSH) foram identificados por análises térmica e por 

SEM para a argamassa com traço intermédio em barro vermelho cozido a 800ºC durante 3,5 

horas, sujeita a cura húmida, em quantidade semelhante à encontrada nas argamassas 

correspondentes realizadas com pozolana natural e com cinzas volantes apresentando, no 

entanto, cristais mais longos que os identificados no caso da argamassa com pozolana e não tão 

longos como os referenciados na argamassa com cinzas volantes. Para este traço e condições de 

cura é indiciada uma maior hidraulicidade da argamassa bv800 2H comparativamente à 

argamassa poz 2H e menor relativamente à cz 2H. 

- Argamassas de cal aérea com caulino cozido 

Procedendo a uma análise global das características obtidas com as argamassas com caulinos 

cozidos, comparativamente à argamassa padrão de cal aérea, sobressai uma ligeira redução da 

retenção de água com a diminuição do traço em cal e subsequente aumento da dosagem em 

componente pozolânico, tal como seria expectável devido à característica de alta retenção de água 

que a cal aérea confere às argamassas. No entanto, mesmo as argamassas com maior dosagem em 

caulinos cozidos registam boa retenção de água. 

Em termos de retracção linear, todas as argamassas com incorporação de caulinos cozidos 

analisadas apresentam valores de retracção inferiores aos registados pela argamassa de cal aérea. 

A melhoria registada é, de um modo geral, crescente com o teor em caulinos cozidos e com o 

grau de humidade da cura a que as argamassas são sujeitas (uma vez que nas argamassas sujeitas a 

cura seca parte da retracção inicial de secagem já tinha ocorrido ao fim de 24 horas, não tendo 
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sido quantificada). Entre as argamassas analisadas com os diferentes tipos de componentes 

pozolânicos, estas indiciam ser as que apresentam retracção linear mais reduzida. 

Relativamente à tensão de aderência, enquanto as argamassas sujeitas a cura seca apresentam 

valores sensivelmente da mesma ordem de grandeza da argamassa só de cal aérea, já o acréscimo 

ocorrido em algumas das argamassas idênticas mas submetidas a cura húmida é, por vezes, mais 

substancial, especialmente para traços fraco e médio em caulinos cozidos. 

No que se refere ao módulo de elasticidade dinâmico, as argamassas com caulinos cozidos 

apresentam, de um modo geral, valores que são da mesma ordem ou algo superiores aos 

registados pela argamassa de referência.  

Quanto à resistência à tracção por flexão, excepto no que se refere às argamassas com caulino 

sujeito a fraco tratamento térmico (cau600”), as argamassas sujeitas a cura húmida registam 

valores superiores aos apresentados pelas correspondentes argamassas sujeitas a cura seca e pela 

argamassa padrão só de cal aérea. As resistências à tracção crescem com a intensidade e duração 

do tratamento térmico efectuado aos caulinos e geralmente são superiores para o traço médio ou 

superior de cada tipo de caulino. Os valores apresentados são sensivelmente semelhantes aos 

registados pelas argamassas com cinzas volantes e superiores aos das restantes argamassas 

analisadas. 

Relativamente à resistência à compressão, os valores registados pelas argamassas são sempre 

superiores aos apresentados pela argamassa de cal aérea (excepto no que se refere às argamassas 

cau600”) e geralmente crescem com o teor em caulinos cozidos (traço médio ou superior 

apresentam valores máximos). Apenas as argamassas cau600" sujeitas a curas seca ou húmida 

apresentam valores sensivelmente inferiores aos registados com a argamassa de cal aérea, 

apresentando todas as restantes resultados superiores. As argamassas submetidas a cura húmida 

apresentam resistências à compressão superiores às das correspondentes argamassas sujeitas a 

cura seca. Os valores das características de resistência à compressão destas argamassas são 

semelhantes aos das argamassas com cinzas volantes e superiores às restantes argamassas 

analisadas. 

Em relação às determinações da carbonatação realizadas aos 90 dias de idade, todas as argamassas 

sujeitas a cura seca se apresentam totalmente carbonatadas, excepto as argamassas cau800 3S, 

com uma carbonatação ainda muito inicial, permitindo antever uma alteração das características 
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com a idade e a evolução da carbonatação da argamassa102. As argamassas correspondentes 

submetidas a cura húmida apresentam carbonatação ainda crescente, indiciando uma eventual 

alteração das características relacionadas fundamentalmente com a microestrutura interna da 

argamassa, com o desenvolvimento da carbonatação.  

Em termos de porosidade aberta constata-se, de um modo geral, que a destas argamassas sujeitas 

a cura seca é da mesma ordem de grandeza da argamassa só de cal aérea, sendo ligeiramente 

superior para as argamassas correspondentes sujeitas a cura húmida. Entre as argamassas de cal 

aérea e caulinos cozidos, a porosidade aberta é ligeiramente inferior nos traços intermédios em 

caulino (excepto nas argamassas cau800”H).  

No que se refere à velocidade de absorção capilar inicial (expressa pelo coeficiente de 

capilaridade), verifica-se que todas as argamassas sujeitas a cura seca apresentam valores inferiores 

ao da argamassa padrão só de cal aérea, e que entre as argamassas sujeitas a cura húmida, apenas 

as argamassas cau600”H surgem com valores da mesma ordem de grandeza. Excepto as 

argamassa com cau600”, todas as restantes argamassas apresentam absorção capilar inicial 

inferior quando sujeitas a cura húmida comparativamente a argamassas idênticas sujeitas a cura 

seca, o que contraria a tendência que tinha vindo a ser observada nas restantes argamassas com 

outros componentes pozolânicos. Os valores apresentados relativamente à absorção capilar 

inicial são semelhantes aos registados pelas argamassas com cinzas volantes e mais eficientes que 

os apresentados pelas restantes argamassas. 

Em termos da quantidade total de água absorvida por capilaridade, expressa pelo valor 

assintótico do gráfico que traduz o ensaio de capilaridade, a apreciação sobre as argamassas 

sujeitas a curas seca e húmida é idêntica à realizada relativamente ao coeficiente de capilaridade. 

Entre as argamassas sujeitas a cura seca, o valor assintótico diminui com o acréscimo do teor em 

caulinos cozidos até valores da ordem ou mesmo inferiores aos registados pela argamassa ca0, 

enquanto entre as argamassas idênticas sujeitas a cura húmida os valores apresentados são sempre 

superiores ao da argamassa de referência. As argamassas de cal aérea e caulinos cozidos sujeitas a 

cura húmida apresentam, assim, valores de absorção capilar superiores aos das argamassas 

idênticas sujeitas a cura seca. Estes valores são mais gravosos que os registados pelas argamassas 

com cinzas volantes especialmente nas argamassas sujeitas a cura húmida, sendo da mesma 

ordem de grandeza das argamassas com os restantes componentes pozolânicos analisados. 

                                                 

102 Por se tratar de uma argamassa com componente pozolânico de elevado grau de pozolanicidade, e embora não se tenha 
conseguido aferir através da determinação do pH (vd.8.5.7), poderá admitir-se a hipótese de desenvolvimento de compostos que 
alterem o pH e mascarem o ensaio de carbonatação. 
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Relativamente à permeabilidade ao vapor de água, entre as argamassas sujeitas a cada tipo de cura 

parece indiciar-se uma menor permeabilidade ao vapor de água por parte das argamassas com 

traço intermédio ou superior em caulino cozido e uma maior permeabilidade das argamassas 

sujeitas a cura seca, comparativamente a argamassas idênticas submetidas a cura húmida. 

Enquanto as argamassas sujeitas a cura seca apresentam valores de permeabilidade ao vapor de 

água da mesma ordem de grandeza ou ligeiramente superiores aos registados para a argamassa só 

de cal aérea, as argamassas curadas em ambiente húmido já apresentam valores de Sd superiores, 

correspondendo a menor permeabilidade ao vapor de água. Os valores de permeabilidade ao 

vapor de água registados pelas argamassas com caulinos cozidos são mais elevados que os 

apresentados pelas argamassas com cinzas volantes e semelhantes aos das restantes argamassas 

com diferentes componentes pozolânicos.  

Em termos de percentagem de cloretos retidos pelas argamassas de cal aérea e caulinos cozidos 

constata-se uma maior retenção por parte das argamassas de cal aérea e caulinos cozidos sujeitas a 

cura húmida, comparativamente a argamassas idênticas submetidas a cura seca, o que é 

concordante com a maior porosidade aberta apresentada pelas argamassas curadas em ambiente 

húmido. 

Quanto à resistência à acção de cloretos, as argamassas curadas em ambiente húmido analisadas 

aos dois meses de idade apresentam resistência superior à registada por parte de argamassas 

idênticas sujeitas a cura seca, aferida através das perdas de massa ocorridas ao longo dos ciclos de 

ensaio. Enquanto no caso das argamassas sujeitas a cura húmida a resistência aos cloretos é 

sempre superior à apresentada pela argamassa de cal aérea de referência, já entre as argamassas 

curadas em ambiente seco a argamassa cau600”3S (com dosagem mais forte em caulino sujeito 

ao mais fraco tratamento térmico) apresenta resistência aos cloretos inferior à da argamassa 

padrão. Enquanto entre as argamassas sujeitas a cura seca com caulino cozido durante 3,5 horas, 

são as argamassas com traço intermédio em caulino que apresentam menor resistência aos 

cloretos, entre as argamassas sujeitas à mesma cura mas com caulino cozido durante apenas 30 

minutos já são as dosagens mais fortes em caulino que apresentam as menores resistências. No 

que respeita às argamassas sujeitas a cura húmida, entre as argamassas com caulino cozido 

durante 3,5 horas, as argamassas com traço intermédio em caulino apresentam os melhores 

comportamentos, sendo as argamassas com traço mais fraco em caulino cozido durante 30 

minutos que, de entre estas, apresentam as maiores resistências aos dois meses de cura. 

No que se refere à resistência aos cloretos aos seis meses de idade, entre as argamassas sujeitas a 

cura seca, a argamassa cau800”3H regista perda de massa superior à da argamassa só de cal 

aérea; entre as argamassas submetidas a cura húmida, as argamassas com caulino cozido a 600ºC 
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durante 30 minutos apresentam perda de massa superior à da argamassa de cal aérea. Considera- 

-se como hipótese mais plausível da redução da resistência aos cloretos com a idade das 

argamassas a diminuição do volume livre dos poros devido à deposição de carbonato de cálcio. 

Relativamente à resistência à acção de sulfatos, relativamente à cura seca, as argamassas com 

traço médio e superior em caulinos cozidos durante 3,5 horas apresentam resistência aos sulfatos 

superior, relativamente ao traço mais baixo em caulinos. Quanto às argamassas com caulinos 

cozidos durante 30 minutos sujeitas a cura húmida, de um modo geral todas as argamassas 

apresentam comportamento eficiente, apenas apresentando perda de massa a argamassa 

cau600”3S. No que respeita à cura húmida, as argamassas com caulinos cozidos durante 3,5 

horas apresentam comportamento muito deficiente em termos de resistência aos sulfatos, tanto 

pior quanto mais elevada a temperatura a que o caulino foi tratado e maior a sua dosagem nas 

argamassas. As argamassas também sujeitas a cura húmida mas com caulinos cozidos apenas 

durante 30 minutos apresentam comportamento ligeiramente melhor mas apresentando a mesma 

tendência (pior resistência aos sulfatos de argamassas com caulino sujeito a temperatura mais 

elevada e com dosagem crescente em caulino). No entanto estas argamassas já apresentam 

comportamento sensivelmente melhor que o registado pelas argamassas com caulino cozido 

durante mais tempo e mesmo relativamente à argamassa de cal aérea. 

Atribui-se este pior comportamento aos sulfatos de argamassas com caulinos sujeitos a maior 

tratamento térmico e com traço crescente em caulino ao facto de se tratarem de componentes 

pozolânicos de elevada reactividade (que desenvolvem grande reacção pozolânica entre o 

hidróxido de cálcio da cal e a sílica e a alumina presente nos caulinos cozidos), criando elevado 

teor em compostos hidráulicos do tipo dos silicatos e/ou aluminatos de cálcio hidratados (CSH, 

CAH ou CASH) que, por ataque pelo sulfato de sódio da solução do ensaio, reproduzem o efeito 

de produtos de deterioração expansivos do tipo da etringie e da taumasite, conduzindo à rotura 

dos provetes de argamassa. 

Em termos de condutividade e de concentração em ião cálcio sobressaem os valores altos da 

condutividade apresentados por algumas das argamassas de cal aérea e caulinos cozidos sujeitas a 

cura seca. São os casos das argamassas cau600”1S e cau800”1S, às quais correspondem 

concentrações em Ca++ também altas, que podem indiciar uma fraca ligação entre o hidróxido de 

cálcio da cal e a sílica e alumina da pozolana (devido à cura seca proporcionar um rápido 

desaparecimento da água e ao baixo teor em pozolana poder ser insuficiente para combinação 

com a cal, que fica livre, libertando iões).  

Pelo contrário, entre as argamassas sujeitas a cura húmida, os teores em ião cálcio são 

semelhantes aos registados pela argamassa só de cal aérea. Nestas argamassas sujeitas a cura 
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húmida, e excepto no caso das argamassas referidas anteriormente (cau600”1S e H e cau800”1S 

e H), a condutividade é geralmente superior à das argamassas correspondentes sujeitas a cura 

seca. Este acréscimo da condutividade pode ficar a dever-se a uma maior combinação por 

reacção pozolânica entre o hidróxido de cálcio da cal e a sílica e alumina da pozolana que, em 

meio húmido, têm tempo e condições de transporte para reagirem entre si, resultando no 

desenvolvimento de maior quantidade de compostos hidráulicos ( silicatos e aluminatos de cálcio 

hidratados). 

Alguns destes compostos, na forma de silicatos de cálcio hidratado (CSH) foram identificados 

por análises térmicas e por SEM para a argamassa com traço intermédio em caulino cozido a 

800ºC durante 3,5 horas, sujeita a cura húmida, aparentando grande desenvolvimento de cristais, 

em quantidade superior à das restantes argamassas analisadas, embora sem o aparecimento de 

cristais tão longos como no caso das correspondentes argamassas com cinzas volantes ou com 

barros vermelhos. 

8.8 Análise global 

Pela análise realizada por géneros de argamassas, em função do tipo de componente pozolânico 

constituinte, pode observar-se individualmente o comportamento das diferentes argamassas 

relativamente às características analisadas. Entre as argamassas com o mesmo tipo de 

componente pozolânico e diferentes proporções de ligante, verifica-se que, de um modo geral, 

são as argamassas com traço 2 (de teor médio em componente pozolânico) que apresentam as 

melhores características - nomeadamente em termos de estabilidade dimensional, compatibilidade 

mecânica com eventuais suportes antigos, comportamento face à absorção capilar e à 

permeabilidade ao vapor de água, resistência aos sais (cloretos e sulfatos) e libertação de sais 

solúveis – por atingirem um melhor compromisso entre os diversos parâmetros em análise. 

Podem ainda considerar-se as argamassas com este traço intermédio como representativas, grosso 

modo, das argamassas constituídas por traços distintos com os mesmos componentes 

pozolânicos. 

Apresenta-se no quadro 8.27 o resumo qualitativo da análise global efectuada103, através das 

características obtidas com a argamassa padrão ca0 e com as de cal aérea com diferentes tipos de 

componentes pozolânicos, com traço 2 (1:1:4 de cal aérea, componente pozolânico e areia de 

rio). Neste quadro identificam-se as argamassas com traço 2 utilizando diferentes materiais 

pozolânicos, alguns deles originários da mesma matéria-prima de base mas sujeitos a tratamentos 

                                                 

103 Relativamente a caracterizações efectuadas a idades distintas, a análise incidiu essencialmente sobre os resultados obtidos aos 
dois meses de idade das argamassas, servindo os dados obtidos a outras idades basicamente para aferição dos resultados. 
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térmicos distintos em termos de temperatura e duração, resultando em produtos com 

características também diferentes entre si. Particularizam-se as situações de curas em ambiente 

seco ou húmido. Distinguem-se qualitativamente as características obtidas relativamente à 

retenção de água, retracção linear, tensão de aderência, módulo de elasticidade dinâmico, 

resistência à tracção por flexão, resistência à compressão, carbonatação, porosidade aberta, 

coeficiente de capilaridade, correspondente valor assintótico, permeabilidade ao vapor de água, 

percentagem de cloretos retidos, variações de massa por acção dos cloretos e dos sulfatos, 

condutividade, concentração em ião cálcio e desenvolvimento de cristais CSH. A maior ou menor 

quantidade de símbolos (de ++++ a +) indica a maior ou menor intensidade comparativa que se 

verifica relativamente à característica em análise. Tal como anteriormente, a presença de 

parêntesis curvos indica a existência de cristais de CSH mais longos. 

Quadro 8.27 - Caracterização qualitativa das argamassas com componente pozolânico sujeitas a diferentes 
curas 

Argam. Cura 
Ret. 

água 
Ret. 
Lin. Ader Edin Rt Rc Carb. Pab C.C. V.Ass.

Perm.
Vap.

% 
clor. 

V.m 
Clor. 

V.m.
Sulf. Cond Ca++ CSH 

ca0 S ++++ +++ + ++ ++ ++ - +++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ ++ ++  

S ++ + + ++ ++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ + ++++ ++ +++ ++  
poz 2 

H ++ ++ ++ ++ + +++ + ++++ ++++ +++ ++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ 

S ++ + + ++ ++ ++ +++ + + + ++ + + + ++ +++ + 
cz 2 

H ++ + + +++ +++ ++++ + ++ + + + ++ + + +++ ++ (++)+

S ++ + + ++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ +++ ++ ++ ++  
bv600 2 

H ++ ++ + ++ + ++ ++ ++++ ++ +++ +++ ++ + + ++ ++  

S ++ + + ++ + ++ +++ +++ + ++ ++ + +++ ++ ++ ++  
bv800 2 

H ++ + ++ ++ + +++ ++ +++ + +++ +++ ++ + + ++ ++ (+)++

S ++ ++ + + + + +++ +++ + + ++ + ++ + ++ ++  
bv700”2 

H ++ ++ + ++ + ++ + +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ +  

S +++ + + +++ ++ +++ +++ +++ + ++ +++ ++ +++ ++ ++ ++  
cau600 2 

H ++ + ++ +++ +++ ++++ + +++ + +++ + +++ + +++ ++ ++  

S ++ ++ + ++ ++ +++ +++ +++ + ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++  
cau800 2 

H ++ + + +++ +++ ++++ ++ +++ + +++ +++ ++ + +++ ++ ++ ++++

S +++ + + ++ ++ ++ +++ +++ + + +++ + + + +++ ++  
cau600”2 

H +++ + + ++ + +++ ++ +++ +++ +++ ++ + ++ ++ ++ +  

S ++++ ++ + +++ ++ +++ +++ +++ + ++ +++ + ++ + ++ +  
cau800”2 

H ++++ + ++ ++ +++ ++++ ++ +++ + +++ + +++ ++ ++ ++ ++  

 
Relativamente à retenção de água, todas as argamassas com traço 1:2 constituídas por um volume 

de cal aérea e componente pozolânico e dois volumes de areia de rio, com diferentes proporções 

entre a cal aérea e o componente pozolânico, contêm sempre menor teor em cal que a argamassa 

só de cal aérea e areia considerada como referência. Como a retenção de água é uma das 

características benéficas que a utilização de cal aérea confere às argamassas, seria expectável a 

redução da retenção de água das argamassas, com a redução do teor em cal aérea.  
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Em termos da retracção linear verifica-se que todas as argamassas apresentam menor retracção 

linear que a registada pela argamassa de cal aérea, considerada como padrão. A melhoria 

apresentada varia com o tipo de constituintes pozolânicos da argamassa e é crescente com o 

aumento da humidade relativa da cura. As argamassas com caulinos cozidos indiciam ser as que, 

de entre as analisadas, apresentam retracção linear mais reduzida. 

No que respeita à tensão de aderência verifica-se que as argamassas com componentes 

pozolânicos mantêm ou melhoram as características apresentadas pela argamassa só de cal aérea. 

Em face dos resultados expressos qualitativamente, mas tendo por base os valores apresentados 

anteriormente, considera-se que, de um modo geral, todas as argamassas apresentam 

características mecânicas (englobando nestas o módulo de elasticidade dinâmico e as resistências 

à tracção por flexão e à compressão propriamente ditas) que permitem considerar estes tipos de 

argamassas como adequadas para aplicação em edifícios antigos. No entanto, são de salientar 

alguns cuidados que se terá de ter ao nível das argamassas com barro vermelho cozido durante 30 

minutos, no que respeita aos reduzidos valores de resistências mecânicas apresentados, assim 

como relativamente às argamassas com cinzas volantes e com caulinos sujeitos a tratamento 

térmico a temperatura elevada ou durante período prolongado, sujeitas a cura em ambiente 

húmido, no que concerne aos altos valores de resistências mecânicas atingidos.  

A carbonatação foi praticamente total nas argamassas sujeitas a três meses de cura seca, enquanto 

à mesma idade, as argamassas submetidas a cura em ambiente húmido apresentam ainda grande 

percentagem por carbonatar, o que permite antever condições para o prolongamento da alteração 

da microestrutura interna das argamassas e de outras caracterísiticas com ela directamente 

correlacionadas (casos das resistências mecânicas e a sais solúveis – como é o caso dos cloretos) e 

do comportamento face à acção da água (em termos de capilaridade e permeabilidade ao vapor). 

Relativamente à acção da capilaridade verifica-se que as argamassas com pozolana natural, com 

barro vermelho cozido a 700ºC e com caulino cozido a 600ºC durante 30 minutos, sujeitas a cura 

húmida, conduzem a valores mais altos comparativamente à argamassa só de cal aérea; pelo 

contrário, as argamassas com cinzas volantes melhoram substancialmente o comportamento face 

à capilaridade, comparativamente à argamassa de referência. As argamassas com barros 

vermelhos cozidos sujeitas a cura seca apresentam-se como mais eficientes relativamente à 

capilaridade, comparativamente à argamassa só de cal aérea, enquanto as respectivas argamassas 

sujeitas a cura húmida já registam um pior comportamento. As argamassas com caulinos cozidos 

apresentam um comportamento muito melhor face à velocidade de absorção capilar inicial 

comparativamente à respectiva absorção capilar total. Enquanto relativamente à capilaridade 

inicial, todas as argamassas com caulinos, independentemente da sua cura, registam 
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comportamentos mais eficientes que a argamassa padrão só de cal aérea, já no que se refere à 

absorção capilar total, as argamassas sujeitas a cura seca com caulinos cozidos durante 3,5 horas 

apresentam comportamento semelhante ao registado pela argamassa de cal aérea e as resultantes 

de caulinos cozidos durante  30 minutos optimizam esse comportamento.  

Esta diferença de comportamentos relativamente à capilaridade entre as distintas argamassas 

encontra explicação no caso das argamassas com pozolana natural sujeitas a cura húmida (mais 

capilares) devido à mais elevada porosidade aberta registada por estas argamassas e na situação 

das argamassas com cinzas volantes (no extremo oposto, menos capilares) com reduzidas 

porosidades abertas. 

Em termos da permeabilidade ao vapor de água regista-se uma diminuição genérica nas 

argamassas sujeitas a cura húmida, comparativamente a argamassas idênticas sujeitas a cura seca. 

Enquanto a generalidade das argamassas sujeitas a cura seca apresenta comportamento 

semelhante ao registado pela argamassa de cal aérea, já as argamassas sujeitas a cura húmida 

apresentam permeabilidades inferiores à da argamassa só de cal aérea (excepto relativamente às 

argamassas com barros vermelhos cozidos). Esta situação não encontra explicação na porosidade 

aberta determinada para as respectivas argamassas, pelo que se considera que poderá haver 

influência dos compostos formados nas argamassas, durante as suas curas húmidas, que tornem 

as argamassas mais resistentes à passagem do fluxo de vapor de água. 

Quanto à percentagem de cloretos retidos nas diferentes argamassas sobressai que entre 

argamassas similares mas sujeitas a curas distintas, as resultantes de curas húmidas conduzem 

sempre a maior percentagem de cloretos retidos (semelhante ou superior à quantidade retida pela 

argamassa só de cal aérea), o que poderá revelar-se como prejudicial. As correspondentes 

argamassas sujeitas a cura seca retêm cloretos em quantidade inferior ou semelhante à da 

argamassa de cal aérea. 

Quanto à resistênica aos cloretos, de um modo geral, as argamassas sujeitas a cura húmida 

apresentam tendência para registarem comportamento melhor que as correspondentes 

argamassas submetidas a cura seca (contrariamente ao que indiciaria a quantidade de cloretos 

retidos), e sempre mais eficiente que o registado pela argamassa de referência. Por seu lado, entre 

as argamassas sujeitas a cura seca, apenas a argamassa com pozolana natural apresenta 

comportamento à acção dos cloretos mais deficiente, registando todas as outras argamassas um 

comportamento melhor face ao apresentado pela argamassa de cal aérea. As argamassas com 

cinzas volantes, sujeitas a ambas as curas, apresentam um excelente comportamento aos cloretos 

e, genericamente, todas as argamassas submetidas a cura húmida apresentam comportamentos 

muito aceitáveis, comparativamente aos registados pela argamassa de cal aérea. 
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Do ponto de vista da resistência aos sulfatos surgem as argamassas sujeitas a cura seca como 

apresentando características geralmente mais eficientes que as correspondentes argamassas 

sujeitas a cura húmida (excepto argamassas com barros vermelhos cozidos durante 3,5 horas) e 

muito optimizadas comparativamente à argamassa padrão. Mesmo as argamassas sujeitas a cura 

húmida apresentam resistências aos sulfatos bastante melhores que as da argamassa só de cal 

aérea, excepção para as argamassas com caulinos cozidos durante 3,5 horas, que registam 

comportamento aos sulfatos semelhante ao da argamassa de referência. 

Os valores da condutividade observada nas argamassas foi, de um modo geral, semelhante à 

registada com a argamassa de cal aérea. Alguns casos de argamassas104 acusam valores de 

condutividade elevados mas que se devem à identificação de altas concentrações em Ca++, 

possivelmente devido a reduzida reacção pozolânica entre a sílica e a alumina do componente 

pozolânico e o hidróxido de cálcio da cal, de que resultaram iões cálcio livres em percentagem 

significativa. A introdução de componentes pozolânicos não aparenta contribuir 

significativamente para a libertação de outros sais solúveis. 

A determinação do desenvolvimento de cristais de silicatos de cálcio hidratados (CSH) em 

algumas das argamassas permite correlacionar a quantidade formada destes compostos (e 

eventual maior dimensão dos respectivos cristais), com o incremento registado ao nível das 

resistências mecânicas, alterações ocorridas ao nível da capilaridade e da permeabilidade ao vapor 

de água e, eventualmente, reproduzir o desenvolvimento de compostos expansivos (por ataque 

acelerado por sulfatos) do tipo da etringite e da taumasite – sulfo-aluminatos e sulfo-silicatos de 

cálcio hidratados -, que podem conduzir à rotura das argamassas.  

Observando o caso de uma argamassa com caulino cozido a 800ºC durante 3,5 horas sujeita a 

cura húmida (cau800 2H), verifica-se que esta argamassa apresenta as características mecânicas 

mais elevadas de entre as analisadas com base em cal aérea e componente pozolânico, porosidade 

aberta semelhante à argamassa só de cal aérea, boa resistência aos cloretos e má resistência aos 

sulfatos. Simultaneamente foi-lhe identificado um grande desenvolvimento de cristais CSH, que 

indiciam a possibilidade de o ataque acelerado por sulfatos ter reproduzido compostos 

expansivos do tipo dos sulfo-silicatos e/ou sulfo-aluminatos de cálcio hidratados mencionados, 

que podem conduzir à referida rotura da argamassa. 

Admitindo a possibilidade de existência de condições de cura intermédias entre as analisadas 

(cura seca a 23ºC e 50% de humidade relativa; cura húmida à temperatura ambiente e humidade 

                                                 

104 Especialmente com traços de menor incorporação de componente pozolânico (que não são objecto de análise no quadro 8.27) 
relativos a argamassas com pozolanas artificiais resultantes de fraco tratamento térmico – casos de barro vermelho ou caulino 
cozidos durante 30 minutos. 
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relativa de cerca de 95%), quer em termos de estações do ano, quer em termos de diferentes 

horas do dia, vão generalizar-se as abordagens anteriores, considerando como prováveis para 

cada argamassa com determinado tipo de componente pozolânico, resultados intermédios entre 

os obtidos com ambas as curas. Esta análise é apresentada no quadro 8.28, agrupando algumas 

características, e possibilitando a comparação com a argamassa de cal aérea considerada como 

padrão. Embora com valorizações distintas, comparam-se a capacidade de retenção de água, a 

susceptibilidade à retracção linear, as resistências mecânicas, a velocidade de absorção capilar 

inicial, a absorção capilar total, a permeabilidade ao vapor de água, as resistências aos cloretos e 

aos sulfatos e a libertação de sais solúveis105. 

Quadro 8.28 - Caracterização comparativa das argamassas com componentes pozolânicos 

Argamassa Ret.água Retr.linear Resist.mec Veloc.abs.cap Abs.cap.total Perm.vap Resist.cloret Resist.sulf Libert.sais

ca0 B D M D M B D D B 

poz 2 M M B D D B D M M 

cz 2 M B B B B M B B M 

bv600 2 M M M M D B M B B 

bv800 2 M B M B D B M B B 

bv700”2 M M D M M B M B B 

cau600 2 M B B B D M M M B 

cau800 2 M M B B D B B M B 

cau600”2 B B M M M B B B B 

cau800”2 B M B B D M M B B 

B – bom; M – médio; D – deficiente 

 
Para se proceder a uma análise quanto ao fim a que se destinam as argamassas para aplicação em 

edifícios antigos e quais as características requeridas para a obtenção de aplicações satisfatórias, 

podem relembrar-se as características consideradas como fundamentais apresentadas em 6.7: 

- absorção e evaporação de água, analisadas através da capilaridade e da permeabilidade 
ao vapor de água; 

- resistências mecânicas, incluindo também o módulo de elasticidade dinâmico e a 
aderência; 

- resistência à acção de sais solúveis, tendo sido avaliada a resistência a cloretos e a 
sulfatos; 

                                                 

105 O agrupamento de características foi realizado relativamente às resistências mecânicas e aos parâmetros indicadores da 
libertação de sais solúveis devido às determinações efectuadas apresentarem tendência semelhante e conduzirem a apreciação 
conjunta; as características relativas à capilaridade (em termos de velocidade de absorção inicial, aferida através do coeficiente de 
capilaridade e da absorção capilar total, determinada a partir do valor assintótico) e à resistência aos sais solúveis (cloretos e 
sulfatos) foram individualizadas por registarem tendências distintas. 



394 

- libertação de sais solúveis, avaliada através da condutividade e concentração em Ca++. 

Estas características podem ser consideradas através de duas vias alternativas: 

A – Características pretendidas para a protecção das paredes nas quais a argamassa é 

aplicada (evitando processos que conduzam à degradação da parede) 

Deste ponto de vista são fundamentais as características relativas a: 

- absorção e evaporação da água, em que a primeira deve ser minimizada e a segunda 
optimizada; 

- resistências mecânicas, que não devem exceder as apresentadas pelos suportes; 

- libertação de sais solúveis, que deve ser minorada. 

Do ponto de vista das características mais condicionantes face à protecção das paredes que as 

argamasssas aplicadas como rebocos pretendem proteger, os requisitos relativos à absorção de 

água são fundamentais. De um modo geral todas as argamassas apresentam comportamento mais 

eficiente que a argamassa de cal aérea, muitas vezes equilibrando uma alta absorção capilar total 

por uma reduzida velocidade de absorção capilar inicial. Em termos de absorção de água por 

capilaridade, de entre as argamassas de cal aérea e componente pozolânico analisadas, as 

argamassas com pozolana natural indiciam a possibilidade de absorverem rapidamente elevados 

teores de água, pelo que a sua utilização seria colocada com restrições. Do mesmo modo a 

argamassa com barro vermelho cozido a 600ºC também apresenta comportamento menos 

satisfatório.  

No que se refere à facilidade de secagem da água por evaporação, avaliada através da 

permeabilidade ao vapor de água, também é verificado um comportamento eficiente por parte da 

generalidade das argamassas, verificando-se que apenas as argamassas com cinzas volantes e 

algumas das argamassas com caulinos cozidos indiciam argamassas menos permeáveis que a 

argamassa de referência. 

Do ponto de vista da compatibilidade com paredes antigas (que registam baixas resistências 

mecânicas e altas deformações), interessam argamassas de resistências mecânicas e, 

particularmente, módulos de elasticidades compatíveis. Todas as argamassas com traço 2, 

considerando condições de cura intermédias, indiciam a obtenção de resistências mecânicas que 

não põem em causa a compatibilidade com os suportes. No entanto, a argamassa com barro 

vermelho cozido a 700ºC indicia resistências mecânicas inferiores à da argamassa de cal aérea, 

podendo não possibilitar uma aplicação eficiente. 
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Relativamente à libertação de sais solúveis verifica-se que, de um modo geral, as argamassas de 

cal aérea e componente pozolânico não indiciam libertação de altos teores em sais solúveis, uma 

vez que os valores da condutividade registados são semelhantes aos apresentados pela argamassa 

de referência ou o seu incremento é justificado por maior libertação de iões cálcio. No entanto, as 

argamassas com pozolana natural e com cinzas volantes indiciam comportamento mais 

deficiente. 

Em termos de protecção das paredes surgem asssim como mais vantajosas, de entre as analisadas 

e comparativamente à argamassa de cal aérea considerada como padrão, as argamassas (com traço 

2) com barro vermelho cozido a 800ºC e com caulinos cozidos a 800ºC durante 3,5 horas e a 

600ºC durante 30 minutos. 

B – Características necessárias para prevenir a degradação de argamassas  

(incrementando a sua durabilidade) 

Deste ponto de vista são fundamentais as características relativas a: 

- resistência à acção dos sais solúveis; 

- evaporação da água; 

- resistências mecânicas. 

Para resistir à acção dos cloretos (essencialmente mecânica), interessam altas resistências 

mecânicas iniciais e alta porosidade e porometria; para resistir à acção dos sulfatos 

(essencialmente química) já a composição química da argamassa terá grande importância. As 

argamassas com caulinos cozidos a 800ºC durante 3,5 horas e a 600ºC durante 30 minutos e com 

cinzas volantes apresentam as maiores resistências aos cloretos enquanto as argamassas com 

pozolana natural registam resistência a estes sais mais deficiente (da ordem do apresentado pela 

argamassa só de cal aérea). Quanto ao comportamento face aos sulfatos, todas as argamassas 

apresentam resistência superior à da argamassa padrão. As resistências mais elevadas são 

apresentadas pelas argamassas com cinzas volantes, com barros vermelhos e com caulinos 

cozidos durante 30 minutos. 

No que se refere à facilidade de evaporação e secagem da água, avaliada através da 

permeabilidade ao vapor de água e já referida na abordagem anterior (A), verifica-se que apenas 

as argamassas com cinzas volantes e algumas das argamassas com caulinos cozidos (cau600 2 e 

cau800”2) indiciam argamassas menos permeáveis, comparativamente à argamassa de cal aérea. 
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As argamassas devem ter resistências mecânicas que lhe permitam resistir às agressões. Para tal, as 

suas resistências mecânicas não podem ser muito baixas e têm de ser atingidas num curto espaço 

de tempo. A generalidade das argamassas apresentam comportamento genericamente mais 

eficiente que as argamassas de cal aérea, registando resistências mecânicas mais baixas apenas a 

argamassa com barro vermelho cozido durante 30 minutos. Sob este ponto de vista, as 

argamassas referidas sujeitas a curas cuidadas poderão conduzir a resultados mais satisfatórios do 

que as de cal aérea.  

Assim, do ponto de vista da prevenção da degradação das argamassas, as que contêm barros 

vermelhos cozidos durante 3,5 horas, caulino cozido a 800ºC durante 3,5 horas e caulino cozido a 

600ºC durante 30 minutos apresentam características muito vantajosas comparativamente à 

argamassa padrão.  

Considerando que o objectivo final na utilização de argamassas de substituição deverá ser a 

conservação das paredes sobre as quais são aplicadas, a abordagem designada por A deve 

sobrepor-se à necessidade de preservação da argamassa, designada por B. Por esse motivo, das 

quatro argamassas que cumpriam os requisitos designados por B, a argamassa bv600 2 deve ser 

excluída devido ao seu comportamento face à capilaridade. Sobressaem como mais eficientes as 

argamassas bv800 2, cau800 2 e cau600”2. 

Mantendo em mente a exigência fundamental de protecção das paredes antigas por parte das 

argamassas que sobre elas são aplicadas, esta necessidade não pode simultaneamente ser 

dissociada do frequente ataque, nomeadamente por sais solúveis, que esse tipo de paredes 

acarreta. Esta situação implica que as argamassas de substituição a aplicar em edifícios antigos 

tenham de resistir às acções dos sais solúveis (sem porem em causa a função de camada de 

sacrifício que, no caso da aplicação em sistemas de reboco, devem constituir).  

Em situações em que se preveja a presença significativa de sulfatos, e na posse dos dados 

presentes, as argamassas bv800 2 e cau600”2 apresentam-se como mais indicadas. Por seu lado, 

quando for previsível o ataque por cloretos, as argamassas cau800 2 e cau600”2 parecem ser a 

melhor escolha. 

Surgem assim, de entre as argamassas analisadas, as argamassas com caulinos cozidos a 600ºC 

durante 30 minutos como as que simultaneamente parecem responder melhor a todas as 

solicitações e que resultam de uma preparação do caulino com menor gasto de energia. 



Conclusões                                                                                                                                                                                                              397 

Conclusões 

Apresenta-se de seguida uma síntese crítica do trabalho desenvolvido e dos resultados obtidos, 

propostas para desenvolvimentos futuros e as considerações finais da tese. 

- Síntese crítica do trabalho desenvolvido 

A fim de proceder a uma melhor avaliação crítica do trabalho desenvolvido optou-se por 

apresentar uma síntese individualizada, por tópicos mais relevantes, relativa a questões inerentes à 

análise bibliográfica, aos procedimentos de ensaio, e às análises sobre argamassas diversificadas 

(cap. 6), argamassas tradicionais de cal aérea (cap. 7) e  argamassas de cal aérea e componentes 

pozolânicos (cap. 8).  

 A – Relativamente à análise bibliográfica 

- No caso específico das argamassas com base em cal aérea, o processamento da matéria-prima, 

sua cozedura, extinção, amassadura, aplicação e cura influenciam a qualidade da cal obtida e 

das argamassas com ela efectuadas, pelo que um melhor conhecimento desses procedimentos 

fundamentam as opções que se tomem e podem conduzir à obtenção de argamassas mais 

optimizadas. 

- No que se refere à patologia em argamassas com base em cal aérea, os processos de 

deterioração das argamassas, aplicadas em paredes, devem ser analisados em conjunto com os 

suportes. 

- Vários estudos têm vindo a apontar que a durabilidade e muitas das características das 

argamassas estão fortemente relacionadas com a sua microestrutura interna, pelo que são 

fundamentais análises a este nível. 

- As análises (morfológica, microestrutural, química, física e mecânica) a argamassas antigas com 

base em cal fornecem informações e evidências arqueológicas, que fundamentam os trabalhos 

de conservação actuais; do mesmo modo, a comparação com o mesmo tipo de análises 

realizadas a argamassas mais recentes e a argamassas preparadas em laboratório podem 

fornecer informações importantes. No entanto, na triagem dos resultados obtidos nas análises 

realizadas sobre amostras de argamassas antigas têm sempre de ser tidos em consideração os 

processos de envelhecimento que decorreram nas argamassas e nos próprios suportes (nos 

quais ou junto aos quais elas são aplicadas). Do mesmo modo, os materiais e os 

procedimentos de fabrico actualmente existentes conduzem por vezes a materiais que, embora 
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designados pelo mesmo nome que antigamente, correspondem a outros que conduzem a 

características distintas, pelo que é necessária uma validação experimental. 

- É necessária a realização de vários tipos de trabalhos experimentais e estudos laboratoriais 

(com execução de análises morfológicas, microestrutural, química, física e mecânica) por 

investigadores de diferentes especialidades, para o estudo das matérias-primas tradicionais 

actualmente disponíveis, para a formulação de argamassas recentes com elas efectuadas, e para 

a avaliação das características obtidas. 

- Detecta-se um enorme desenvolvimento ao nível das técnicas de análise actualmente aplicadas 

ao estudo de argamassas, muitas delas com enorme potencial, decorrendo de outras 

especialidades (casos, por exemplo, das análises por NMR e por SEM de última geração). 

- A tendência actual vai no sentido de se evitarem ligantes modernos e aditivos orgânicos, e de 

se utilizarem argamassas semelhantes às anteriormente utilizadas, tentando explorar as 

capacidades dos materiais tradicionais actualmente existentes. Esta tendência traduz-se na 

aplicação de argamassas aéreas ou hidráulicas, sendo as argamassas de cal aérea e as de cal 

aérea e pozolanas as que indiciam comportamento mecânico, químico e físico mais adequado. 

Em consequência, uma área de investigação relevante para a avaliação das características de 

argamassas para conservação será o estudo da influência de componentes activos tradicionais, 

tais como as pozolanas naturais e componentes pozolânicos resultantes de subprodutos 

industriais  (como são os casos de cinzas volantes, caulinos rejeitados e resíduos de material 

cerâmico de barro vermelho). 

- Embora o desenvolvimento e a aplicação de argamassas pré-doseadas seja muito importante, 

especialmente para que possam ser resolvidos os problemas da necessária manutenção de 

edifícios correntes, há que ter em conta a sua necessária compatibilidade com o suporte, o seu 

geralmente elevado custo e o facto de a sua utilização de certo modo fazer desaparecer a 

autenticidade dos materiais e o resultado de técnicas de aplicação anteriormente existentes 

nesses edifícios, pelo que se considera que essa abordagem não deve ser implementada 

indiscriminadamente. 

B - Relativamente aos procedimentos de ensaio 

-  Salienta-se a necessidade de, dentro do possível, se uniformizarem todos os procedimentos 

laboratoriais, a fim de que os resultados obtidos possam ser comparáveis. Esta é uma tarefa 

enorme e muito difícil de levar a cabo, pois pormenores quase insignificantes adoptados por 

um operador em particular, podem alterar completamente as condições de uma argamassa em 

análise, deixando esta de poder ser comparável até no mesmo laboratório. Há, assim, 
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necessidade de se padronizarem e especificarem todos os procedimentos, desde os tipos ou 

estados das matérias-primas a serem utilizadas (teor em humidade, granulometria, baridade, 

entre outros), o seu traço na mistura (ponderal, volumétrico), o modo como se procede à 

mistura, a introdução da água, o tipo de amassadura, a duração da amassadura, o modo de 

preenchimento dos moldes, o tipo de moldes, a sua preparação prévia, a forma de 

compactação, as condições de cura, a idade de desmoldagem, a posição dos provetes após 

desmoldagem e durante a prossecução da cura, a idade à data de ensaio, as condições do 

provete a essa data (se foi sujeito a secagem prévia, se previamente foi submetido a outro tipo 

de ensaio, se foi submetido a ensaio com a sua geometria integral), os procedimentos de 

ensaio propriamente ditos, o equipamento de ensaio, as unidades em que são expressos os 

resultados. Se tudo estiver registado, poder-se-á pelo menos saber que os resultados podem 

não ser comparáveis; se houverem omissões, poder-se-ão estar a comparar argamassas 

distintas.  

-  Considera-se que a uniformização de procedimentos será a única via para se conseguirem unir 

esforços e proceder a um avanço mais significativo neste campo. A padronização de 

procedimentos terá de ser baseada na normalização existente mas, no caso português e de 

outros países, terá de ser feito um esforço suplementar no sentido de se estabelecerem 

protocolos de ensaio que complementem e uniformizem todas as áreas não cobertas relativas 

ao estudo deste tipo de argamassas106. 

C - Relativamente à análise de argamassas diversificadas 

- Todas as argamassas analisadas no capítulo 6 (de ligantes e misturas vários) foram apenas 

sujeitas a condições de cura seca. 

- Da análise efectuada neste capítulo, relativamente a diversas argamassas (grande parte das quais 

correntemente aplicadas na prática de obra), sobressai a incompatibilidade - de que a mecânica 

é, talvez, a mais visível a partir dos resultados apresentados - de grande parte das argamassas 

com base em cimento ou cal hidráulica branca (cL) e de algumas argamassas pré-doseadas, 

relativamente às características mecânicas de muitos edifícios antigos.  

- Para grande parte destes edifícios, em que a abordagem de conservação implementada atribua 

aos rebocos (e às argamassas para alvenarias) a importância da exigência fundamental de 

                                                 

106 Durante o período em que decorreram os trabalhos experimentais apresentados nesta tese foram surgindo algumas normas 
europeias que, embora possam não ter sido seguidas por questões de equipamento ou de continuidade de procedimentos 
entretanto já iniciados, podem, em alguns casos, contribuir para a padronização de procedimentos referida. No entanto, no que se 
refere a argamassas com base em cal aérea, depara-se com problemas logo ao nível da execução e cura dos provetes, em que não é 
possível seguir os procedimentos expressos na norma. 



400 

protecção do suporte, as argamassas com base em cal aérea e com cal aérea e resíduos de telhas 

cerâmicas de barro vermelho, surgem como as mais adequadas para este tipo de aplicação107.  

D - Quanto às argamassas tradicionais de cal aérea 

- Todas as argamassas só de cal áerea analisadas (capítulo 7) foram apenas sujeitas a condições de 

cura seca.  

- Através do manuseamento destas argamassas durante a campanha experimental foi constatada a 

plasticidade diferenciada obtida com argamassas de cal aérea de diferentes tipos, embora com 

traços volumétricos idênticos e consistências por espalhamento comparáveis. Especialmente as 

argamassas com pastas de cal preparadas a partir da extinção de cais vivas apresentaram 

excelentes plasticidades e manuseabilidades, o que permite que sejam aplicadas em condições 

reais com espalhamentos e subsequentes teores em água consideravelmente menores do que os 

utilizados correntemente. Tal situação deverá permitir a incorporação de menor quantidade de 

água de amassadura, com vantagens expectáveis especialmente ao nível da retracção (que, no 

entanto, não se conseguiu comparar durante o período em que decorreu o estudo).  

- Atribui-se a maior plasticidade e trabalhabilidade que as cais em pasta resultantes de extinção 

prolongada conferem às argamassas à diminuição  da dimensão dos cristais de portlandite 

[Ca(OH)2] e ao aumento da sua quantidade. 

- Não existe coerência entre a porosidade aberta e as características mecânicas apresentadas por 

algumas das argamassas, asssim como com a absorção capilar, pelo que se levanta a hipótese de 

possível explicação para o facto pela existência de porometrias distintas nas argamassas 

efectuadas com os diferentes tipos e preparações de cais. 

- Os resultados obtidos na avaliação da resistência à acção dos cloretos permitiu verificar que as 

melhores resistências aos sais não estavam directamente relacionadas com as melhores  

resistências mecânicas (caso das argamassas com cal em pasta por extinção de cal viva 

comparativamente a argamassas com cal hidratada em pó). Considerando-se que os cristais de 

halite cristalizam com aumento de volume, reforça-se a hipótese da porometria como possível 

explicação para este comportamento diferenciado. Uma hipótese plausível que se pode colocar é 

que estes tipos de argamassas possuam uma percentagem de poros de dimensão tal que permitam 

a cristalização dos sais, e seu consequente aumento de volume, dentro do poro, sem exceder a 

                                                 

107 Daí a necessidade que se sentiu em, por um lado, conhecer melhor os diferentes tipos de argamassas de cal aérea e, por outro, 
aprofundar o estudo de argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos (onde se incluíssem os da família dos barros 
vermelhos). 
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dimensão deste e, assim, sem que sejam desenvolvidas tensões internas nas paredes dos poros das 

argamassas, que pudessem conduzir à sua deterioração.  

- Surgiu a hipótese da influência da formação e deposição do carbonato de cálcio nos poros das 

argamassas com base em cal aérea (ao longo do desenvolvimento da carbonatação), como causa 

da alteração da microestrutura interna, com inerente interferência ao nível de diversas 

características, como sejam a absorção capilar, a permeabilidade ao vapor de água, a resistência 

aos cloretos e as resistências mecânicas.  

- As argamassas realizadas com cais aéreas sujeitas a longos processos de extinção evidenciaram, 

comparativamente a argamassas idênticas mas incorporando pastas de cal de idade mais recente 

ou a argamassas realizadas com cal hidratada em pó, a melhoria de algumas características, como 

sejam o comportamento face à acção dos sulfatos, através da estabilização da perda de massa a 

partir de um determinado patamar. Considera-se que a degradação por acção de sulfatos seja 

devida à formação de núcleos de ternardite e sua evolução e precipitação como mirabilite, com 

consequente aumento do volume responsável pelo desenvolvimento de grandes tensões nas 

paredes dos poros das argamassas. Uma vez que a matéria-prima apresenta uma base idêntica, a 

diferenciação de comportamento será possivelmente devida a diferenças na microestrutura 

interna. 

E - Relativamente à análise de argamassas de cal aérea com componente 
pozolânico  

- Paralelamente aos resultados obtidos no capítulo 6, que apontaram para a obtenção de 

características apropriadas para edifícios antigos com argamassas de cal aérea e pó de telhas 

antigas, trabalhos de vários investigadores apontavam também para a eventual necessidade de se 

procederem a estudos neste âmbito, tendo em vista um maior conhecimento do comportamento 

e desempenho de argamassas hidráulicas antigas e as potencialidades de argamassas de 

substituição formuladas com base em cal aérea e alguns componentes pozolânicos disponíveis 

actualmente [35, 53, 99, 124, 126, 133, 196, 249, 251, 273, 288, 293, 310, 314, 366, 435, 456, 499, 

546, 607, 616, 622, 662, 667].  

- Por facilidade de realização de argamassas em que apenas houvesse variação do tipo de 

componente pozolânico utilizado (cap. 8), traço na mistura e tipo de cura a que eram sujeitas as 

argamassas, padronizou-se a utilização da mesma cal aérea hidratada industrial, em pó, 

independentemente das características resultantes da análise comparativa de argamassas puras de 

cal aérea (tal como já se tinha feito com a areia escolhida). Este facto ficou a dever-se, entre 

outros, a não se querer entrar em conta com a idade de extinção de cais em pasta, que tinha 

mostrado poder ter influência significativa. 



402 

- No caso das argamassas de cal aérea e componente pozolânico, estas foram sujeitas a dois tipos 

de curas (condições secas de 23ºC e 50% de humidade relativa – S; condições húmidas de 

temperatura ambiente interior e 95% de humidade relativa – H). 

- Os traços escolhidos para as argamassas de cal aérea e componente pozolânico partiram de um 

traço intermédio que é frequentemente referido na bibligrafia [293] (traço 2 – 1:1:4 de cal aérea, 

componente pozolânico e areia), tendo sido escolhido, a partir deste, um com maior e outro com 

menor quantidade de cal aérea relativamente ao componente pozolânico (traço 1 – 1:0,5:3 e traço 

3 – 1:1,5:5, respectivamente). Manteve-se sempre a proporção volumétrica de 1:2 de cal aérea e 

componente pozolânico (como ligante e material que com ele reage directamente) relativamente à 

areia de rio utilizada como agregado.  

- Os tipos de componentes pozolânicos utilizados foram a pozolana de Stº. Antão (que à data do 

início do estudo estava disponível no mercado nacional), as cinzas volantes (muito utilizadas pelas 

cimenteiras e centrais de betão pronto) e o caulino tratado termicamente, largamente 

referenciados por Coutinho [592], como exemplos típicos de pozolana natural, subproduto 

industrial e pozolana artificial, respectivamente. Pelos resultados obtidos no capítulo 6, por 

outros estudos que tinham sido paralelamente desenvolvidos na Secção de Materiais e 

Tecnologias da Construção (DEC/FCT/UNL) e ainda por várias referências encontradas na 

fundamentação teórica [39, 507], pretendeu-se utilizar material de barro vermelho, também como 

pozolana artificial sujeita a tratamento térmico. De forma a eventualmente poder reutilizar-se um 

resíduo que é praticamente um desperdício da indústria cerâmica de barro vermelho e a obter a 

matéria-prima constituinte dos elementos cerâmicos actuais no estado cru e já na forma de pó, 

optou-se pela utilização do resíduo recolhido pelos despoeiradores de fábrica de cerâmica de 

construção civil, na fase de processamento da matéria-prima para preparação para a moldagem 

das telhas.  

- É de salientar o importante papel que pode ser desempenhado ao nível da sustentabilidade 

ambiental, pela incorporação controlada como matéria-prima de argamassas à base de cal aérea, 

de componentes pozolânicos resultantes de desperdícios industriais (ou de subprodutos que 

resultem dos processos industriais) – casos do barro vermelho recolhido pelos despoeiradores, 

das cinzas volantes e de caulinos108. 

 

                                                 

108 Embora se tenha conhecimento da existência de caulinos rejeitados pelas indústrias do fabrico do papel ou de cerâmica branca, 
através de contactos preliminares realizados com as indústrias respectivas não foi possível obter matéria-prima resultante desses 
processos industriais para ser processada e utilizada em laboratório. 
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- Este estudo deixa em aberto a possibilidade de, tal como alguns dos materiais analisados, outros 

tipos de materiais poderem ser utilizados como pozolanas naturais ou artificiais - casos de 

diatomites e de zeolites, ou de caulinos rejeitados (pelas indústrias do fabrico do papel ou de 

cerâmica branca), fragmentos cerâmicos moídos, cinzas de palha de arroz, entre outros.  

- No que respeita às cinzas volantes (pozolana artificial directamente utilizada como subproduto 

industrial, após moagem na granulometria utilizada no fabrico dos cimentos), aparentemente o 

tipo de combustível utilizado nas centrais termoeléctricas de onde provém pode ter influência 

significativa na composição química e mineralógica do material e, consequentemente, nas 

características das argamassas com ele efectuadas. 

- Com base na bibliografia consultada [592, 616], numa primeira fase procedeu-se ao tratamento 

térmico do caulino e do material de barro vermelho cozendo o material a 600ºC e a 800ºC 

durante 3,5 horas. Com base nos resultados entretanto obtidos com as argamassas incorporando 

estes materiais, que mostraram ser promissores, averiguou-se a possibilidade de se proceder a um 

estudo específico do material em questão, no sentido de se aferir se o tratamento escolhido 

conduzia a uma optimização das características do material. Após realização de análises térmicas 

verificou-se que, enquanto as temperaturas a que tinham sido submetidos os materiais não se 

afastavam muito das apontadas como indicadas pela análise térmica, já a duração do tratamento 

podia ser muito reduzida (com vantagens económicas inerentes). Foram realizadas novas 

preparações de barro vermelho e caulino, tendo o primeiro sido cozido a 700ºC e o segundo a 

600ºC e a 800ºC, durante 30 minutos. 

- Verificou-se que diferentes tratamento térmicos conduziram a matérias-primas distintas, que 

introduziram características específicas nas argamassas, pelo que, para além da constituição da 

própria matéria-prima de base, também o tratamento térmico mostrou ser condicionante.  

- Em termos de caracterização das materias-primas procedeu-se à determinação das baridades, à 

análise granulométrica por peneiração gravítica da areia e por difracção laser dos restantes 

constituintes (ligantes e componentes pozolânicos), à determinação do volume de vazios e da 

massa volúmica da areia, à superfície específica, massa volúmica e caracterização química dos 

ligantes e componentes pozolânicos, à caracterização mineralógica por análise por XRD, análise 

por SEM e determinação da pozolanicidade dos componentes pozolânicos e ainda a análise 

térmica sobre as pozolanas artificiais sujeitas a tratamento térmico. 

- Como seria expectável, sobressai a elevada superfície específica e a grande finura apresentada 

pela cal aérea comparativamente a todos os outros ligantes e componentes pozolânicos utilizados 

ao longo deste estudo. A granulometria a que foram reduzidos, por moagem, os caulinos 
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aproximou-se bastante da granulometria do barro vermelho resultante da recolha em fábrica 

pelos despoeiradores. Os valores da superfície específica dos barros vermelhos e caulinos sujeitos 

a tratamento térmico utilizados mostraram ser da mesma ordem de grandeza dos ligantes 

hidráulicos utilizados em argamassas diversificadas no capítulo 6. 

- Pelas análises por SEM, por XRD e químicas realizadas sobre os componentes pozolânicos 

detectaram-se microestruturas particulares entre eles e diferentes composições mineralógicas e 

químicas.  

- A determinação da pozolanicidade dos diversos componentes pozolânicos utilizados nas 

argamassas classificou todos como pozolânicos, embora o grau de pozolanicidade seja distinto 

entre alguns grupos de materiais. Os caulinos sujeitos a tratamento térmico mais prolongado 

e/ou a temperatura mais elevada aparentaram ser mais reactivos. 

- A cor resultante das argamassas pode ser condicionante em termos de algumas aplicações 

específicas em trabalhos de conservação de edifícios antigos. Enquanto as argamassas de cal aérea 

com caulinos cozidos apresentam cor clara semelhante à registada pelas só de cal aérea, as 

argamassas com pozolana natural apresentam tonalidade cinza clara, as com cinzas volantes 

apresentam cor cinzenta escura (semelhante à das argamassas de cimento) e as com barros 

vermelhos cozidos aparentam a tonalidade conhecida desse material. 

- A consistência por espalhamento foi utilizada para aferição da influência da quantidade de água 

nas argamassas e todas as argamassas frescas apresentaram retenção de água elevada 

(proporcional ao teor em cal aérea existente no traço), o que indicia bom comportamento face a 

condições atmosféricas adversas aquando da aplicação e, particularmente, a suportes muito 

absorventes. 

- De um modo geral, verificou-se que a introdução de componentes pozolânicos em argamassas 

de cal aérea confere características hidráulicas às argamassas e introduz vantagens positivas muito 

significativas relativamente à maior parte das características dessas argamassas. As características 

obtidas foram muito sensíveis ao tipo de componente pozolânico utilizado nas argamassas (e ao 

tipo de tratamento térmico a que as pozolanas artificiais foram sujeitas), à proporção entre a cal 

aérea e o componente pozolânico do traço utilizado e ao ambiente de cura a que as argamassas 

foram submetidas.  

- Considera-se que devem ser tomadas precauções particulares no que respeita às condições de 

cura, pois curas secas (com rápida evaporação da água de amassadura e secagem das argamassas) 

podem conduzir ao término precoce da reacção pozolânica (que é lenta) entre a sílica e a alumina 

dos constituintes pozolânicos e o hidróxido de cálcio da cal aérea, por défice da água necessária 
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para a formação de compostos hidráulicos (aluminatos e silicatos de cálcio hidratados) e por 

carbonatação acelerada da cal, cristalizando na forma de carbonato de cálcio. Dessa forma as 

argamassas poderão resultar, na prática, em traços mais fracos em ligante, uma vez que parte do 

componente pozolânico (introduzido como parte do traço em ligante) poderá não reagir com o 

hidróxido de cal, desempenhando um papel parcialmente inerte. Esta precaução em termos de 

condições de cura será tanto mais importante quanto maior o teor em componente pozolânico da 

argamassa (pois maior será a quantidade de material que necessita de água para poder reagir com 

a cal) e deve implicar a necessidade de implementação de cuidados particulares de modo a 

poderem ser garantidas condições de cura húmida em obras em que estes tipos de argamassas 

sejam aplicadas. 

- Com base nos traços analisados, constatou-se a variabilidade associada a este factor que 

depende das condições de cura mas ainda, muito particularmente, do tipo e constituição do 

componente pozolânico utilizado, no sentido de existir a melhor relação entre a quantidade de 

sílica e de alumina amorfas do constituinte pozolânico e o hidróxido de cálcio da cal áerea. Deste 

modo, o traço mais efectivo pode variar essencialmente com o tipo de material pozolânico 

utilizado e com as características pretendidas para a argamassa. No que respeita ainda aos 

diferentes componentes pozolânicos utilizados, estes conferem às respectivas argamassas 

características muito específicas relativas a diferentes parâmetros, como sejam, nomeadamente, as 

resistências mecânicas, aos cloretos e aos sulfatos, o comportamento face à capilaridade e quanto 

à permeabilidade ao vapor de água.  

- Em termos da retracção linear das argamassas com cal aérea e componente pozolânico, sujeitas 

a cura em ambiente seco, verifica-se que esta se desenvolve essencialmente nas primeiras 24 horas 

de idade das argamassas (fase em que não foi quantificada com rigor). Comparativamente à 

argamassa só de cal aérea considerada como padrão, a retracção linear que ocorre nas argamassas 

com componente pozolânico é muito inferior. Relativamente às argamassas sujeitas a cura em 

ambiente húmido, a generalidade apresenta menor retracção linear que a argamassa só de cal 

aérea. 

- Quanto à tensão de aderência, podem admitir-se os valores obtidos relativamente ao suporte 

utilizado (pouco absorvente e não representativo de suportes antigos) como limites inferiores. A 

aderência das argamassas sujeitas a cura húmida é genericamente superior às de cura seca e 

particularmente os traços médios ou de teor mais elevado em componente pozolânico tendem a 

apresentar valores muito aceitáveis. 

- Da apreciação realizada sobre o módulo de elasticidade dinâmico e as resistências à tracção por 

flexão e à compressão pode aferir-se que, de um modo geral, todas as argamassas apresentam 
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compatibilidade com suportes antigos e que as argamassas sujeitas a cura em ambientes húmidos 

resultam mais eficientes, possivelmente devido à reacção pozolânica ser mais completa109.  

- Como seria expectável, o ambiente da cura tem grande influência no desenvolvimento da 

carbonatação. Embora não tenha sido comprovado por alterações do pH, admite-se que os 

produtos resultantes da reacção dos componentes pozolânicos com a cal aérea possam conduzir 

a reacção positiva com a solução de fenoftaleína, com alteração de cor, mascarando o resultado 

da carbonatação. Ao longo da carbonatação admite-se haver formação e deposição de carbonato 

de cálcio microcristalino que se expande nos poros das argamassas (tanto mais quanto maior a 

dosagem em cal aérea e menor quantidade de hidróxido de cálcio for consumido na reacção 

pozolânica), alterando a sua microestrutura interna, e podendo condicionar várias características 

das argamassas (tais como resistências mecânicas e aos sais, e comportamento face à água no 

estado líquido e de vapor). 

- Em termos de porosidade aberta determinada aos dois meses de idade, verifica-se que as 

argamassas com cinzas volantes são, de entre as argamassas com diferentes tipos de componentes 

pozolânicos, as que apresentam os valores mais reduzidos, resultando mais compactas. Entre as 

argamassas com diferentes componentes pozolânicos, as sujeitas a cura em ambiente húmido 

apresentam porosidade aberta superior a argamassas correspondentes submetidas a cura em 

ambiente seco. Uma hipótese poderá ser o facto das argamassas sujeitas a cura seca perderem 

muito rapidamente grande quantidade de água por evaporação, numa fase em que a sua estrutura 

interna está ainda muito flexível, ocorrendo uma retracção da argamassa, que será acompanhada 

pelos poros (que diminuem de volume, reduzindo a porosidade e a porometria). Pelo contrário, 

no caso das argamassas sujeitas a cura húmida, parte da água é consumida pela reacção 

pozolânica, na formação de compostos hidráulicos, e quando alguma água é eliminada já a 

argamassa possui resistências mecânicas suficientes que impedem a retracção (permanecendo os 

poros com o volume inicial de quando estavam preenchidos com água de amassadura). Outra 

hipótese, que pode eventualmente ocorrer em simultâneo, poderá ser devida à maior formação e 

deposição de carbonato de cálcio no volume dos poros, devido às argamassas sujeitas a cura seca 

conduzirem a menor reacção pozolânica, deixando maior teor em hidróxido de cálcio livre para 

carbonatar. 

 

                                                 

109 Detectou-se uma tendência das resistências mecânicas das argamassas contendo componentes pozolânicos poderem ser 
particularmente sensíveis ao teor em humidade existente. Nomeadamente as argamassas com pozolana natural indiciam a redução 
das resistências mecânicas com a diminuição do teor em humidade relativa das argamassas. Uma hipótese admissível é que haja 
influência da forma dos compostos desenvolvidos em cada argamassa e que essa constituição, em conjunto com as moléculas da 
água, possa apresentar coeficientes de atrito diferentes, que conduzam também a diferentes tensões internas, consoante o tipo de 
acção a que os provetes são submetidos. 
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- Relativamente à permeabilidade ao vapor de água verifica-se que as argamassas sujeitas a cura 

seca apresentam sempre permeabilidade ao vapor superior à registada pelas argamassas idênticas 

sujeitas a cura húmida, o que, à partida, não é coerente com a diferenciação de porosidades 

abertas identificada aos dois meses de idade (argamassas sujeitas a curas húmidas com maior 

porosidade aberta), pelo que outros factores não quantificados (como sejam casos de eventuais 

compostos formados) poderão justificar esta situação. Já as mais baixas permeabilidades ao vapor 

de água apresentadas pelas argamassas com cinzas volantes e valores semelhantes aos obtidos 

com a argamassa de cal aérea registados pelas restantes argamassas, são coerentes com as 

porosidades abertas registadas. 

- No que respeita à velocidade de absorção capilar inicial e à quantidade total de água absorvida 

por capilaridade, verifica-se que a maior parte das argamassas com componentes pozolânicos 

sujeitas a cura seca resultam menos capilares que a argamassa de cal aérea considerada como 

padrão. Relativamente às argamassas sujeitas a cura húmida, genericamente todas as argamassas 

absorvem mais quantidade total de água por capilaridade que a argamassa de referência só de cal 

aérea, enquanto no que se refere à absorção capilar inicial, as argamassas com caulinos calcinados 

aos traços médio e superior em componente pozolânico (traços 2 e 3) e as argamassas com cinzas 

volantes são as que resultam menos capilares. Admitindo a evolução da carbonatação, será 

provável que esta característica possa sofrer alterações ao longo de mais algum tempo, por 

alteração da microestrutura interna. 

- Considerando que o ataque por cloretos desenvolve acções eminentemente físicas, em termos 

de resistência aos cloretos analisada aos dois meses de idade sobre argamassas previamente 

sujeitas a acção da água e submetidas a ambas as curas, praticamente todas as argamassas 

apresentam melhor comportamento que a argamassa só de cal aérea. Entre as diferentes curas, 

geralmente as argamassas curadas em ambiente húmido apresentam comportamento ligeiramente 

mais favorável, que se pode atribuir a uma maior porosidade aberta (e eventualmente, porometria 

superior). Resultando a microestrutura interna das argamassas de cal aérea com componentes 

pozolânicos sujeitas a cura húmida mais porosa e, eventualmente, de maior porometria que as 

respectivas argamassas sujeitas a cura seca, os poros das argamassas curadas em ambiente húmido 

hipoteticamente possuirão maior volume, o que possibilita a deposição e cristalização/hidratação 

dos sais de halite dentro do poro, sem que sejam desenvolvidas tensões na envolvente dos poros 

da argamassa, que possam conduzir à rotura da sua estrutura interna. Por outro lado, pode 

admitir-se a hipótese do consumo e fixação de alguns dos iões cloreto através da formação 

benéfica de Sal de Friedel. 
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- Relativamente aos sulfatos, considera-se que este tipo de sais desenvolve uma acção 

eminentemente química, para além de alguma possível acção física. Deste modo, terá importância 

fundamental o tipo de compostos formados nas diferentes argamassas e a sua reacção por ataque 

dos sulfatos. À partida pode admitir-se que, por este ataque acelerado, os compostos hidráulicos 

formados na reacção pozolânica entre a sílica e a alumina das pozolanas (naturais ou artificiais) e 

o hidróxido de cálcio da cal aérea – aluminatos e/ou silicatos de cálcio hidratados – podem 

reproduzir a formação de sulfo-aluminatos e/ou sulfo-silicatos de cálcio hidratados, do tipo da 

etringite e/ou da taumasite, que são muito expansivos e que podem conduzir à rotura e/ou 

desagregação das argamassas. Com base nesta premissa, a resistência aos sulfatos será tanto 

menor quanto maior a percentagem de compostos hidráulicos formados a partir da reacção 

pozolânica.  

- Verifica-se que todas as argamassas de cal aérea com componentes pozolânicos sujeitas a cura 

em ambiente seco apresentam comportamento aos sulfatos semelhante ou muito superior ao da 

argamassa padrão. No correspondente às argamassas semelhantes sujeitas a cura húmida, a 

resistência aos sulfatos é um pouco inferior, registando algumas das argamassas com 

determinados componentes pozolânicos (casos de pozolanas artificiais sujeitas a tratamento 

térmico durante 3,5 horas), comportamento inferior ou semelhante ao da argamassa padrão. Esta 

situação pode atribuir-se ao facto de, muito presumivelmente, estas argamassas conterem maior 

quantidade de componenentes hidráulicos, do tipo dos aluminatos e/ou silicatos de cálcio 

hidratados, referidos no ponto anterior. 

- Em termos da micromorfologia das argamassas com componentes pozolânicos por análises 

térmicas comprovou-se a existência de compostos hidráulicos resultantes da reacção pozolânica 

entre os componentes pozolânicos e a cal aérea das argamassas, pela ocorrência de alteração na 

curva DTG das amostras das diferentes argamassas com traço 2 analisadas (correspondendo à 

desidratação dos silicatos de cálcio existentes) na gama dos 600ºC e pela reacção endotérmica que 

ocorre por volta dos 500ºC, visível na curva DTA. Muito embora a semelhança entre as curvas da 

análise térmica das diferentes argamassas analisadas com componentes pozolânicos distintos (em 

que a desidratação dos compostos hidráulicos aparece na mesma gama de temperaturas) a análise 

por SEM mostra que a sua aparência é bem distinta, devido à presença e desenvolvimento de 

diferentes cristais, função do tipo de componente pozolânico presente na argamassa e sua 

variabilidade composicional, que resulta na cristalização de vários compostos hidráulicos, 

genericamente designados por silicatos de cálcio hidratados do tipo da tobermorite. Ficam por 

identificar eventuais aluminatos de cálcio hidratados existentes. 
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- No que respeita à libertação de sais solúveis sobressai a elevada condutividade apresentada pelas 

argamassas realizadas com pozolanas artificiais tratadas termicamente durante 30 minutos, com 

traço de menor dosagem em componente pozolânico, sujeitas a cura seca e ensaiadas a idades 

jovens. Uma vez que essa alta condutividade é acompanhada por uma elevada concentração em 

ião cálcio, pode encontrar justificação numa fraca e curta reacção pozolânica (com existência de 

elevado teor em iões cálcio livres). Entre todas as restantes argamassas sobressai a grande 

semelhança nos valores de condutividade encontrados, pelo que se pode admitir que, em 

argamassas com base em cal aérea, a incorporação dos materiais pozolânicos analisados não 

contribui significativamente para a libertação de sais solúveis. 

- Entre os três traços volumétricos em análise nas argamassas com diferentes componentes 

pozolânicos, o mais eficiente para a generalidade das características avaliadas aparentou ser o 

traço 2 – 1:1:4 de cal aérea, componente pozolânico e areia de rio, intermédio entre os analisados. 

- A partir das condições de cura a que as argamassas foram submetidas, situadas em extremos 

praticamente opostos, admitiu-se a hipótese de, em aplicações reais sujeitas a condições de cura 

cuidadas, as argamassas virem a apresentar características intermédias entre as obtidas para ambas 

a curas analisadas. 

- Em termos de protecção das paredes (considerando como fundamentais as características de 

reduzida absorção capilar e elevada evaporação da água, a compatibilidade mecânica com o 

suporte e a reduzida libertação de sais solúveis por parte das argamassas de substituição), surgem 

como mais vantajosas, de entre as argamassas analisadas e comparativamente à de cal aérea 

considerada como padrão, as argamassas com barro vermelho cozido a 800ºC e com caulinos 

cozidos a 800ºC durante 3,5 horas e a 600ºC durante 30 minutos. 

- Do ponto de vista da prevenção da degradação das argamassas, em que se consideram como 

fundamentais uma elevada resistência à acção de sais solúveis, facilidade de evaporação de água e 

adequadas resistências mecânicas, as argamassas contendo barros vermelhos cozidos durante 3,5 

horas, caulino cozido a 800ºC durante 3,5 horas e caulino cozido a 600ºC durante 30 minutos 

apresentam características muito vantajosas comparativamente à argamassa de cal aérea.  

- Considerando que o objectivo principal na utilização de argamassas de substituição deverá ser a 

conservação das paredes sobre as quais são aplicadas, sobressaem como mais eficientes as 

argamassas bv800 2, cau800 2 e cau600”2. 

- Em situações em que se preveja a presença significativa de sulfatos, as argamassas bv800 2 e 

cau600”2 apresentam-se como mais indicadas enquanto quando for previsível o ataque por 

cloretos, as argamassas cau800 2 e cau600”2 aparentam ser a melhor escolha. 
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- Surgem assim, de entre as argamassas analisadas, as argamassas com caulinos cozidos a 600ºC 

durante 30 minutos como as que simultaneamente parecem responder melhor a todas as 

solicitações e que resultam de uma preparação do caulino com menor gasto de energia. 

- Paralelamente à comparação entre as argamassas analisadas, é de salientar as evidentes melhorias 

em muitas características que as argamassas de cal aérea e componente pozolânico genericamente 

apresentam, comparativamente à argamassa de referência só de cal aérea, e o facto de, em apenas 

poucas das argamassas analisadas, a incorporação de componentes pozolânicos nas argamassas à 

base de cal aérea poder conduzir a situações pontuais apenas ligeiramente desvantajosas 

relativamente a determinadas características específicas importantes face a aplicações em edifícios 

antigos (caso das argamassas face à retenção de água, da argamassa com pozolana natural do 

ponto de vista da capilaridade, da argamassa com barro vermelho cozido a 700ºC durante 30 

minutos relativamente às resistências mecânicas ou de algumas argamassas quanto à 

permeabilidade ao vapor). 

- Antes de se poderem estabelecer recomendações de aplicação há ainda que proceder a 

aplicações experimentais in situ, sobre suportes de edifícios antigos e/ou em muretes executados 

com materiais e segundo técnicas tradicionais de modo a serem validados os resultados obtidos e, 

no caso de aplicações em revestimentos, aferido o sistema de reboco mais eficiente, com base nas 

argamassas referidas e nos suportes em análise.  

- Propostas para desenvolvimentos futuros 

Através da análise de argamassas que tem vindo a ser apresentada procurou-se mostrar as 

potencialidades de diferentes tipos de materiais (ligantes e componentes pozolânicos), sua 

preparação, incorporação na mistura e cura a que as respectivas argamassas são sujeitas.  

Em termos de argamassas, não há soluções únicas mas várias hipóteses, de acordo com as 

exigências fundamentais a satisfazer, condicionantes a ter em conta e, muitas vezes, patologias 

principais a minorar.  

A análise efectuada está longe de estar completa pois mesmo ao nível da influência dos ligantes 

muitas outras matérias-primas, preparações e tratamentos, proporções e condições de aplicação 

estão por analisar. Do mesmo modo, outros procedimentos de ensaio podem ser implementados, 

de modo à caracterização das argamassas para edifícios antigos poder ser complementada. 

Como propostas para desenvolvimentos futuros, definiram-se algumas prioridades em termos 

dos componentes pozolânicos, da análise de argamassas, de aplicações in situ e à caracterização 

dos suportes, que se passam a enunciar numa apresentação por tópicos individualizados. 
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A - Relativamente aos componentes pozolânicos 

- De entre as pozolanas artificiais utilizadas após terem sido sujeitas a tratamento térmico, o barro 

vermelho foi utilizado na granulometria em que foi recolhido a partir dos despoeiradores, 

enquanto o caulino foi moído e peneirado, utilizando-se o passado no peneiro ASTM nº30 

(malha de dimensão 0,600 mm); as cinzas volantes foram utilizadas directamente como 

subproduto industrial, após moagem na granulometria utilizada no fabrico de cimentos. Deste 

ponto de vista haverá que avaliar as características dos mesmos materiais quando utilizados com 

granulometrias e superfícies específicas diferentes das utilizadas e correspondentes alterações que 

podem ser conferidas às argamassas pela sua utilização. 

- Avaliar as possibilidades de produção de materiais pozolânicos a partir de argilas comuns e, 

especialmente, de subprodutos industriais, para utilização na preparação de argamassas 

hidráulicas à base de cal aérea. Para tal, no caso dos resíduos das indústrias de cerâmica de barro 

vermelho, haverá que analisar a contribuição da incorporação de resíduos de tijolo ou telhas 

actuais (cozidos a temperaturas geralmente mais elevadas que as consideradas como máximas 

para que a sílica e a alumina se mantenham no estado amorfo), de diversas proveniências e com 

diversas granulometrias, na produção de argamassas de cal, contribuíndo para uma eventual 

utilização desse subproduto industrial, talvez como agregado poroso e simultaneamente algo 

pozolânico, substituindo parcialmente o agregado e melhorando algumas das características das 

argamassas. 

- Analisar a eventual possibilidade de utilização de subprodutos industriais de caulinos resultantes 

da indústria do papel e da produção de cerâmica branca e de outros subprodutos, como sejam o 

caso das cinzas de palha de arroz. 

- Avaliar a eficácia da utilização de componentes pozolânicos constituídos por misturas de 

produtos analisados ou de outros a analisar. 

- A fim de analisar a eventual possibilidade de utilização de outros materiais como componentes 

pozolânicos seria útil determinar o teor mínimo de componentes argilosos (nomeadamente sílica 

e alumina amorfas) que um material deve ter para poder vir a conferir características hidráulicas a 

argamassas com base em cal aérea. Para tal poder-se-á avaliar a possibilidade de proceder à 

determinação da reactividade pozolânica a partir da medição da condutividade de amostras de 

materiais em solução saturada de hidróxido de cálcio [413]. 
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B - Relativamente à análise de argamassas 

- Regista-se a necessidade de proceder à análise de outro tipo de argamassas de cais aéreas 

tradicionais provenientes da extinção de cal viva com areia molhada e sua comparação com a 

argamassa de cal aérea em pó utilizada como padrão, a fim de aferir as vantagens e 

condicionantes eventualmente inerentes. 

- Determinação da retracção linear ocorrida especialmente durante as primeiras horas de cura, em 

várias argamassas, nomeadamente de cal aérea de diferentes tipos e consistências.  

- Na continuação do capítulo 7, determinação dos compostos formados nos provetes de 

argamassa resultantes de ensaios de resistência aos sais realizados (cloretos e sulfatos), a fim de, a 

partir da micromorfologia existente, se fundamentarem os diferentes comportamentos obtidos 

(casos das argamassas de cal aérea realizadas a partir de cais em pó hidratada ou em pasta, 

procedentes de cais vivas). 

- Continuação da identificação dos compostos formados nos provetes de argamassa com 

diferentes curas, traços e componentes pozolânicos (silicatos e/ou aluminatos de cálcio 

hidratados) e determinação dos compostos resultantes de ensaios de resistência aos sais realizados 

(cloretos e sulfatos), a fim de, a partir da micromorfologia existente, se fundamentarem os 

diferentes comportamentos obtidos (eventuais identificações de sal de Friedel e de sulfo- 

-aluminatos e/ou sulfo-silicatos de cálcio hidratados). 

- Determinação da porometria das argamassas, grandeza fundamental para avaliação de hipóteses 

de interpretação de diferentes características dessas argamassas. 

- Análise da evolução da porosidade aberta (e, se possível, da porometria), da absorção capilar e 

da permeabilidade ao vapor, paralelamente à evolução da carbonatação das argamassas com base 

em cal aérea e sua eventual correspondência com as características determinadas (caso, por 

exemplo, da resistência aos cloretos). 

- Necessidade de confirmação de alguns dos resultados obtidos nos ensaios e da realização de 

algumas caracterizações para as quais entretanto vão existindo meios e tempo para poderem ser 

levadas a cabo, no sentido da contínua complementação dos resultados110.  

- Análise da influência do teor em água das argamassas de cal aérea, de cal hidráulica branca111 e 

de cal aérea com diferentes componentes pozolânicos nas características das argamassas. 

                                                 

110 Estão em curso confirmações e complemento da caracterização de argamassas com cais hidráulicas, com cimento, bastardas de 
cimento e cal aérea, de cal hidráulica e aérea e de cal aérea hidratada em pó. 
111 Estudo em curso. 
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- Aprofundamento de pistas relativas à influência da acção prévia da água (através de ensaio de 

capilaridade) nas características obtidas com as argamassas, nomeadamente nos ensaios de 

porosidade aberta, carbonatação, resistências mecânicas e aos sais (cloretos e sulfatos)112. 

- Continuação da análise da libertação de sais solúveis e complementação dos ensaios, através de 

equipamento ou processo que permita a identificação de maior número de sais solúveis para além 

da determinação da concentração em Ca++.  

- Análise de argamassas do tipo das que, entre as realizadas, apresentarem comportamentos mais 

promissores, com outros tipos de areias, com areias de outras zonas do país e com substituição 

parcial da areia de rio por areia de areeiro. 

C – Aplicações in situ e caracterização de suportes 

- Necessidade de se efectuarem aplicações in situ de rebocos com argamassas do tipo das que têm 

vindo a ser analisadas. Para este fim, prepararou-se em 2000/2001, na Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa, um pequeno parque de muretes de taipa - executado de forma 

tradicional e com diferentes terras da região, sob a direcção do Arquitecto Miguel Rocha - que 

tem estado em observação sem serem revestidos, e sobre os quais se pretende proceder a 

aplicações de algumas das argamassas mais promissoras e eventualmente mais adequadas para 

este tipo específico de suporte. 

- Caracterização de um tipo de suporte de parede antigo (de taipa) através da avaliação da 

evolução dos muretes não revestidos in situ, em condições reais de exposição, realização de 

determinações in situ sobre os muretes e em laboratório, através da análise de amostras das terras 

utilizadas (que constituem a matéria-prima dos muretes) e de ensaios sobre provetes de taipa 

realizados à data dos muretes. Esta caracterização tem em vista a avaliação da compatibilidade 

mecânica, química e física com as argamassas a aplicar. 

- Necessidade de se proceder à definição de especificações técnicas precisas e completas quanto 

ao estado e preparação dos suportes, aos sistemas de reboco a aplicar, tendo em conta traços, 

quantidades de água de amassadura para a obtenção de trabalhabilidades definidas, tipos e 

períodos de amassadura, processos de aplicação, número de camadas, espessuras de camadas, 

cuidados relativos à cura e períodos de cura entre camadas. 

                                                 

112 Estudo em curso. 
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- Considerações finais 

Considera-se que foram atingidos os objectivos propostos que se propunham contribuir para um 

maior conhecimento da influência dos ligantes utilizados em argamassas para aplicação em 

alvenarias de edifícios antigos, nomeadamente quanto às características obtidas com argamassas 

com diversos ligantes e particularmente com cal áerea e componentes pozolânicos. 

Com efeito, a análise de argamassas diversificadas, realizadas com diversos ligantes salientou as 

especificidades dos diferentes materiais e revelou, em muitos casos, incompatibilidades mecânica, 

química e física com as eventuais características de alvenarias de edifícios antigos. No entanto, 

constatou-se uma optimização significativa das características das argamassas de cal aérea com 

componentes pozolânicos, comparativamente às obtidas com argamassas só de cal aérea, sem que 

tenha sido posta em causa a necessária compatibilidade com as alvenarias antigas, de modo a 

serem cumpridas as exigências principais de protecção desses elementos. Por outro lado, com a 

utilização de componentes pozolânicos, verificou-se que as argamassas de cal aérea adquiriram 

características hidráulicas, o que permite alargar o seu campo de aplicação e optimizar algumas 

das características mais deficientes obtidas com argamassa só de cal aérea. De entre as argamassas 

analisadas, as argamassas com caulinos cozidos a 600ºC durante 30 minutos surgem como as que 

simultaneamente parecem responder melhor a todas as solicitações e que resultam de uma 

preparação do caulino com menor gasto de energia. 

Como se denota das propostas para desenvolvimentos futuros, considera-se que este trabalho 

deverá ter continuidade noutros estudos que complementem os aspectos focados relativamente a 

algumas das argamassas analisadas, se estendam a outras argamassas realizadas com ligantes e/ou 

componentes pozolânicos que não se incluíram nesta tese, alarguem o conhecimento das 

argamassas analisadas à introdução de diferentes tipos de areias e que os resultados obtidos 

possam ser validados em aplicações in situ. 

A fim de se atingirem as características pretendidas, considera-se fundamental analisar e definir o 

sistema de reboco em que se integram as argamassas analisadas (no caso de argamassas para 

revestimento de paredes), o modo de aplicação e o tipo e estado das alvenarias antigas. 
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Anexo I - Resultados do autocontrolo de ligantes hidráulicos 

 

A – Cal hidráulica Martingança 

B – Cimento SECIL CEM II/B – L 32,5 N 
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Anexo II - Curvas granulométricas por difracção laser 

A – Cal aérea hidratada  

B – Cal Albaria Albazzana  

C - Cal hidráulica Martingança  

D – Cal Lafarge 

E – Cimento Secil tipo II – 32,5 N 

F – Mistura bastarda de cimento e cal aérea (1:1 volumétrico) 

G - Pozolana natural de Stº.Antão 

H – Cinzas volantes 

I – Barro vermelho 600ºC – 3,5 h 

J – Barro vermelho 800ºC – 3,5 h 

L – Barro vermelho 700ºC – 30” 

M– Caulino 600ºC – 3,5 h 

N - Caulino 800ºC – 3,5 h 

O - Caulino 600ºC – 30” 

P - Caulino 800ºC – 30” 
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Anexo III – Difractogramas por raios X dos componentes pozolânicos 

 

A – Pozolana natural de Stº. Antão 

B – Cinzas volantes 

C – Barro vermelho cru 

D - Barro vermelho cozido a 600ºC durante 3,5 horas 

E - Barro vermelho cozido a 800ºC durante 3,5 horas 

F - Barro vermelho cozido a 600ºC durante 30 minutos 

G - Barro vermelho cozido a 800ºC durante 30 minutos 

H – Caulino cru 

I – Caulino cozido a 600ºC durante 3,5 horas 

J - Caulino cozido a 800ºC durante 3,5 horas 

L - Caulino cozido a 600ºC durante 30 minutos 

M - Caulino cozido a 800ºC durante 30 minutos 
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Anexo IV – Retracção linear das argamassas com  componentes pozolânicos 

 

A1 e A2 – Argamassas com pozolana de Stº.Antão 

B1 e B2 - Argamassas com cinzas volantes 

C1 e C2 - Argamassas com barro vermelho cozido durante 3,5 horas 

D1 e D2 - Argamassas com barro vermelho cozido durante 30 minutos 

E1 e E2 - Argamassas com caulino cozido durante 3,5 horas 

F1 e F2 - Argamassas com caulino cozido durante 30 minutos 
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