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1. INTRODUÇÃO

As intervenções nas envolventes de edifícios 
antigos podem ir de uma simples ação de con-
servação até à substituição total dos revesti-
mentos, envolvendo frequentemente a utiliza-
ção de argamassas compatíveis. A escolha 
de uma argamassa compatível é uma tarefa 
complexa e que envolve necessariamente o 
conhecimento tão rigoroso quanto possível da 
argamassa existente, da sua composição, das 
suas características e ainda das característi-
cas do suporte existente [1, 2, 3].

Neste contexto, as argamassas de cal aérea 
são muito utilizadas, e continuamente inves-
tigadas, de forma a se obter um melhor co-
nhecimento das suas características e assim 
se poder proceder a uma escolha mais ade-
quada para a preservação  do património [1, 
2, 4]. No entanto, o estudo das argamassas 
é normalmente desenvolvido em laboratório 
através da determinação de diversas proprie-
dades, de acordo com as normas aplicáveis, 
que preconizam a execução de provetes nor-
malizados, moldados em moldes metálicos e 
sujeitos a condições de cura especificas.
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Porém, é também importante analisar as suas 
características em serviço, ou seja, induzir 
condições próximas às de uma construção 
com necessidade de reabilitação. De forma 
a simular estas condições, as argamassas de 
cal aérea podem ser aplicadas em diferentes 
tipos de suportes e posteriormente ensaiadas, 
podendo assim fornecer dados mais adequa-
dos sobre a compatibilidade e interação entre 
os dois materiais: argamassa e suporte.
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O suporte é um dos componentes das pare-
des que mais pode alterar o comportamento 
das argamassas de revestimento [5] e, inves-
tigar principalmente as argamassas de cal 
aérea aplicadas na sua base, pode promover 
uma melhoria na interação entre esses dois 
materiais, bem como na escolha mais acerta-
da para obras de reabilitação.

Considerando os tipos de materiais mais uti-
lizados em edifícios antigos, o objetivo deste 
estudo é analisar o comportamento de arga-
massas de cal aérea aplicadas sobre suportes 
de tijolo maciço e pedra calcária e compará-lo 
com o comportamento das mesmas argamas-
sas moldadas em moldes de laboratório (de 
acordo com as normas).

O trabalho apresentado foi desenvolvido no 
âmbito de um projeto de investigação finan-
ciado pela FCT, denominado “IF_MORTAR”, 
que resultou de uma parceria entre o Itecons 
e o IST.

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A campanha experimental apresentada pre-
tende simular suportes e argamassas fre-
quentemente utilizadas em intervenções de 
reabilitação de edifícios antigos, nomeada-
mente argamassas (neste caso pré-doseada) 
de cal aérea aplicadas sobre suportes de tijolo 
cerâmico maciço (21,6 × 10,2 × 5 cm) e pedra 
calcária (30 × 20 × 3,2 cm). Os tipos de supor-
tes podem ser visualizados na figura 1.

A produção da argamassa realizou-se de acor-
do com a EN 1015-2 [6].  Seguidamente foram 
executados ensaios no estado fresco e foram 
moldados provetes prismáticos de laboratório 
nas dimensões de 4 × 4 × 16 cm e provetes 
circulares com espessura de 1,5 cm e 10 cm de 
diâmetro, para a avaliação das suas caracterís-
ticas no estado endurecido. Os procedimentos 
utilizados nos ensaios estão apresentados na 
tabela 1. Salienta-se que a caracterização dos 
suportes foi executada seguindo os mesmos 
procedimentos laboratoriais. Para a caracte-
rização dos suportes foram realizados os se-
guintes ensaios: massa volúmica e porosidade 
aberta, absorção de água por capilaridade e 
permeabilidade ao vapor de água.

Procedeu-se ainda à aplicação de uma ca-
mada de 1,5 cm da mesma argamassa sobre 
uma das faces dos suportes de tijolo maciço 
e pedra calcária. Para garantir a uniformidade 
e espessura do revestimento no momento da 
aplicação foi utilizado um molde de madeira.   

Após cura, essa camada de revestimento foi 
destacada do respetivo suporte e foram cortados 
provetes com as dimensões de 4 × 4 × 1,5 cm e 
círculos de 1,5 × 10 cm. Desta forma, foi pos-
sível realizar a comparação do comportamento 
entre as diferentes condições impostas para as 
argamassas.

Em relação à preparação do suporte, proce-
deu-se à introdução de uma rede de fibra de 
vidro com malha de 5 × 5 mm (Therm160, 
158 g/m³) na superfície, como forma de au-
xiliar o destacamento da camada de arga-
massa aplicada. Foram também produzidos 
suportes sem a utilização da rede, para pos-
sibilitar a comparação dos resultados obtidos 
em ambas as situações, e verificar se os 
mesmos foram influenciados pela presença 
da rede. Na figura 2 apresenta-se a pedra 
calcária com a utilização da rede e aplicação 
da argamassa de cal aérea, e o tijolo maciço 
sem a utilização da rede, demonstrando as 
duas configurações referidas.

Imediatamente antes da aplicação da camada 
de revestimento, cada tijolo maciço e pedra 
calcária foram pulverizados com 33 e 75 ml 
de água, respectivamente, com auxílio de 
borrifador, para simular as condições reais 
normais de aplicação. Essas quantidades de 
água foram estabelecidas por não saturarem 
os suportes, e ainda considerando uma maior 
área superficial da pedra calcária em relação 
ao tijolo maciço.

O procedimento de cura de todos os provetes 
(moldados em moldes e aplicados nos supor-
tes) obedeceram às condições referidas na 
EN 1015-11 [14], tendo sido armazenados em 
ambiente de laboratório a 20 ºC e 95% de HR 
durante 7 dias e os restantes dias a 20 ºC e 
65% HR até à data de ensaio. Os ensaios no 
estado endurecido foram realizados quando 
completados 90 dias de idade. 

Para o caso dos ensaios de resistência à com-
pressão foi realizado o capeamento nas faces 
dos provestes destacados dos suportes (4 × 4 
× 1,5 cm) com uma pasta de cimento contendo 
300 g de água e 700 g de cimento, para regu-
larização das superfícies. Foram também pro-
duzidos provetes com as mesmas dimensões 
destes (4 × 4 × 1,5 cm)  a partir do corte de pris-
mas, para melhor comparação dos resultados.

1 | Tipos de suportes em estudo.

2 |  Argamassa aplicada nos suportes.

Ensaios Propriedade Norma

Estado fresco
Consistência EN 1015-3 [7]

Massa volúmica EN 1015-6 [8]

Estado 
endurecido e 

suporte

Massa volúmica e porosidade aberta NP EN 1936 [9]

Coeficiente de absorção de 
água por capilaridade ISO 15148 [10]

Índice de secagem EN 16322 [11]

Permeabilidade ao vapor de água EN 1015-19 [12] 
e ISO 12572 [13] 

Resistência à flexão e à compressão EN 1015-11 [14]

Tabela 1 | Ensaios nos suportes e na argamassa pré-doseada de cal aérea

1 2
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Seguidamente, apresentam-se os resultados 
obtidos nos ensaios de caracterização dos su-
portes, e nos ensaios  de caracterização das 
argamassas, quer para os provetes produzi-
dos nos moldes normalizados de laboratório, 
bem com para os provetes destacados dos 
respetivos suportes.

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS

3.1 Suportes

Apresentam-se na tabela 2 os resultados obti-
dos nos ensaios de caracterização dos supor-
tes de tijolo maciço e pedra calcária.

Conforme observado, a pedra calcária possui 
uma massa volúmica superior à do tijolo ma-
ciço (22%), bem como uma porosidade aberta 

menor (56%). Em relação à absorção de água 
por capilaridade, o coeficiente apresentado 
pelo tijolo maciço é 4,5 vezes maior que o da 
pedra calcária. Por fim, a permeabilidade ao 
vapor de água da pedra calcária, é 25% maior 
que a do tijolo maciço.

3.2 Argamassa no estado fresco

Após a produção da argamassa de cal aé-
rea, foi medido o seu espalhamento e encon-
trado um valor igual a 159 mm na mesa de 
consistência. Esse valor está abaixo do que 
recomenda a EN 1015-3 (175 ± 10 mm para 
massa volúmica superior a 1200 kg/m³) [7], 
tendo em conta a massa volúmica encontra-
da no estado fresco de 1677 kg/m³. Porém, 
ao realizar a amassadura, a consistência 
indicada já apresentava condições de boa 
trabalhabilidade.

3.3 Argamassa no estado endurecido 

Para o estado endurecido foram determina-
dos os parâmetros já referidos (tabela 1). 
Foram ensaiados três provetes para cada 
parâmetro. Na figura 3 ilustram-se alguns 
dos procedimentos realizados nos ensaios 
dos provetes. 

Na tabela 3 apresentam-se os resultados de 
massa volúmica e porosidade aberta para to-
dos os provetes ensaiados.

Suporte

Massa volúmica aparente 
(kg/m³) Porosidade aberta (%) Coeficiente de capilaridade 

(kg/(m².s0.5))
Permeabilidade ao vapor de 

água (kg/(m.s.Pa))

Média Desv. 
Pad.

Coef. 
Var. (%) Média Desv. 

Pad.
Coef. 

Var. (%) Média Desv. 
Pad.

Coef. 
Var. (%) Média Des. 

Pad.
Coef. 

Var. (%)

Tijolo 
maciço 1976,2 7,988 0,4 20,9 0,197 0,9 0,162 0,006 3,9 4,766E-12 1,932E-13 4,05

Pedra 
calcária 2407,9 12,467 0,5 9,1 0,197 2,2 0,036 1E-03 2,8 5,963E-12 3,117E-13 5,23

Tabela 2 | Caracterização dos suportes

3 | Ensaios de: absorção de água por capilaridade (a), 
permeabilidade ao vapor de água (b) e resistência 
à compressão (c).

3a 3b 3c



58 |  P&C 70  | Janeiro > Junho 2021

pos de provetes com rede e sem rede, para 
a porosidade aberta (17%).

Segundo Farinha et al. [15] a superficie do su-
porte detentora de poros tende a absorver a 
água de amassadura presente na composição 
da argamassa fresca aplicada, tornando as 
argamassas mais compactas. Isso explica os 
maiores valores encontrados de massa volú-
mica aparente, bem como menor porosidade 
aberta nos provetes destacados dos suportes. 
Pode-se afirmar, que o suporte contribui para 
uma alteração dessas propriedades.

Os resultados dos ensaios de absorção de 
água por capilaridade e índice de secagem 
encontram-se na tabela 4.

Condição de ensaio 
da argamassa Rede

Massa volúmica aparente (kg/m³) Porosidade aberta (%)

Média Desv. Pad. Coef. Var. (%) Média Desv. Pad. Coef. Var. (%)

Prisma - 1490,0 15,133 1 32,5 0,700 2,2

Prisma cortado - 1481,0 0,000 0 31,7 0,100 0,3

Tijolo maciço
X* 1647,3 8,290 0,5 23,6 1,173 5

- 1605,2 8,956 0,6 23,6 0,161 0,7

Pedra calcária
X* 1631,2 23,268 1,4 23,5 0,331 1,4

- 1618,8 15,032 0,9 19,0 0,201 1,1

Tabela 3 | Ensaios de massa volúmica e porosidade aberta das argamassas

*foi possível destacar 4 provetes dos suportes com rede.

A partir dos resultados obtidos para a mas-
sa volúmica aparente e porosidade aberta 
pode-se perceber a semelhança entre os 
valores dos provetes das argamassas mol-
dadas nos moldes prismáticos (1490 kg/m³ 
e 32,5%, respetivamente), e os que, embo-
ra moldados nos moldes prismáticos  foram 
cortados nos tamanhos idênticos dos prove-
tes destacados (1481 kg/m³ e 31,7%, res-
petivamente). A semelhança nos resultados 
também pode ser observada a respeito dos 
provetes destacados dos suportes. Verifica-
-se ainda que o uso da rede para facilitar o 
destacamento da camada de revestimento, 
tem pouca influência  nos resultados. Pode-
-se referir que foi na pedra calcária que se 
verificaram maiores diferenças entre os ti-

Avaliando os valores encontrados é possí-
vel perceber a influência dos suportes de 
tijolo maciço e pedra calcária na argamas-
sa, onde os mesmos provocaram uma di-
minuição considerável dos coeficientes de 
absorção nos provestes de argamassa des-
tacados, quando comparados com os pro-
vetes normalizados. Esta constatação res-
salta o que já foi observado nos parâmetros 
de massa volúmica e porosidade aberta. 
Assim, quanto menor a porosidade aberta, 
normalmente, menor será também o coefi-
ciente de absorção de água capilar, embora 
este parâmetro seja também muito influen-
ciado devido as características de porosi-
metria. A mesma tendência foi observada 
nos estudos de Torres, et al. [16].

Condição de ensaio 
da argamassa Rede

Coeficiente de capilaridade (kg/(m².s0.5)) Indice de secagem

Média Desv. Pad. Coef. Var. (%) Média Desv. 
Pad.

Coef. Var. 
(%)

Prisma - 0,038 0,0022 5,8 0,253 0,0119 5

Prisma cortado -* 0,025 0,0016 6,4 0,206 0,0120 6

Tijolo maciço
X* 0,007 0,0008 11,9 0,198 0,0107 5

- 0,011 0,0016 14,9 0,155 0,0024 1,5

Pedra calcária
X 0,005 0,0002 2,9 0,193 0,0191 10

- 0,006 0,0004 6 0,137 0,0140 10

Tabela 4 | Ensaios de absorção de água por capilaridade e índice de secagem das argamassas

* e X* = 4 provetes.

CONREA’21
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A partir do ensaios de permeabilidade ao va-
por de água foi possível obter a tabela 5.

Ao analisar o coeficiente de permeabilidade 
ao vapor de água constata-se novamente que 
argamassas aplicadas nos suportes, destaca-
das e posteriormente ensaiadas são influen-
ciadas pelos suportes. Neste caso, os prove-
tes destacados do suporte de tijolo maciço 
obtiveram os menores valores nos ensaios. 
Isso pode estar a ocorrer devido à maior mas-
sa volúmica apresentada por esses provetes, 
conforme verificado anteriormente.

O resultado médio de resistência à flexão e 
à compressão encontra-se representados na 
tabela 6. O resultado médio de resistência à 
flexão encontrado (0,7 MPa) está de acordo 
com o que Veiga [17], definine como requisito 
para substituir argamassas de cal aérea em 
edifícios antigos (0,2 MPa a 0,8 MPa).

Em relação ao ensaio de resistência à com-
pressão, o valor médio encontrado neste estu-
do (3,4 MPa) está acima do encontrado pelos 
autores Torres, et al. (2,9 MPa) [18].

Ao analisar os resultados do ensaio  de resis-
tência à compressão são notórios os valores 
mais elevados encontrados nos provetes que 
foram destacados dos suportes. Verifica-se 
ainda que o suporte de pedra calcária apre-
sentou maior influência nos provetes, ele-
vando ainda mais os valores da resistência à 
compressão (21,8 MPa), quando comparados 
com os obtidos para o suporte de tijolo maci-
ço. Essas diferenças atingem cerca de 41%. 

Essa tendência já era esperada, pois uma 
maior massa volúmica e menor quantidade de 
poros induzem a uma maior resistência me-
cânica, devido a porosidade apresentada pelo 
suporte [18, 19].

4. CONCLUSÕES

Conforme observado nos resultados expostos, 
confirmam-se as alterações no comportamento 
da camada de revestimento aplicada na super-
cíficie do suporte. Os resultados demonstraram 
que as argamassas aplicadas nos suportes au-
mentaram a sua massa volúmica, diminuíram a 
porosidade aberta, coeficiente de capilaridade, 
bem como sua permeabilidade ao vapor de 
água, quando comparados com os provetes 
normalizados moldados em moldes metálicos. 

A campanha experimental produzida, sem o 
uso da rede, permitiu confirmar a pouca in-
fluência do material que foi utilizado para facili-
tar o destacamento das argamassas dos seus 
respetivos suportes. A partir dos resultados foi 
realizado um tratamento estatístico dos valo-
res, porém não apresentado neste estudo, em 
função de não ser o objetivo do mesmo.

Estas mesmas tendências foram já observa-
das em campanhas anteriormente realizadas, 
pois este trabalho é a parcela de um projeto 
de investigação de maior amplitude, denomi-
nado por “IF_MORTAR”, em que o Itecons e 
o IST são parceiros. O projeto tem como ob-
jetivo geral analisar a influência dos suportes 
no comportamento das argamassas. Logo, 
diferentes condições estão a ser analisadas 

como: tipo de suporte, tipo de ligante, tipo de 
agregado, superfície do suporte, ambiente de 
cura, idade de ensaio, entre outros.

Como visto, após a aplicação da argamassa 
fresca em uma das faces do suporte, o mes-
mo inicia o processo de sucção da água de 
amassadura e das partículas de menores 
dimensões nela dissolvidas, e consequente-
mente a tendência de melhorar o seu compor-
tamento através de: maior densidade, imper-
meabilidade e resistência.

O suporte de tijolo maciço tem maior porosi-
dade e apresentou um maior coeficiente de 
capilaridade, ou seja parece provocar o efeito 
de sução maior. Porém, no caso da argamas-
sa aplicada, a pedra calcária aparenta maior 
influência nos provetes, principalmente no en-
saio de resistência à compressão. Esta situa-
ção poderá ficar a dever-se às dimensões dos 
poros que podem influenciar a capacidade de 
absorção dos suportes. Esta situação irá ser 
analisada brevemente com a execução de en-
saios de porosimetria.

Nesta investigação o foco foi analisar o com-
portamento de argamassa de cal aérea pré-
-doseada aplicada em suportes de tijolo maci-
ço e pedra calcária, destacando a importância 
dessas evidências, para o caso de interven-
ções em edifcíos antigos, sendo este tipo de 
construção existente em maior porporção no 
país. O que se pode desde já concluir é que 
se verificam alterações nas propriedades das 
argamassas e que essas alterações depen-
dem do tipo de suporte. 

Tabela 5 | Ensaios de permeabilidade ao vapor de água das argamassas

Condição de ensaio 
da argamassa Rede Média (kg/(m.s.Pa)) Desv. Pad. Coef. Var. (%)

Circulos - 1,312E-11 4,757E-13 3,63

Tijolo maciço
X 9,533E-12 5,167E-13 5,42

- 1,161E-11 2,868E-13 2,47

Pedra calcária
X 1,278E-11 6,285E-13 4,92

- 1,363E-11 3,577E-13 2,6
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Condição de ensaio 
da argamassa

Resistência à flexão Resistência à compressão

Rede Média Desv. Pad. Coef. Var. (%) Média Desv. Pad. Coef. Var. (%)

Prisma** - 0,7 0,038 5 3,4 0,614 18

Prisma cortado -* - - - 10,5 4,328 41

Tijolo maciço
X* - - - 15,5 10,388 67

- - - - 10,9 5,381 49

Pedra calcária
X - - - 21,8 6,588 30

- - - - 11,1 3,523 32

Tabela 6 | Ensaios de resistência à flexão e à compressão

Prisma** = para compressão foram 6 provetes (metades); -* e  X* = Prisma cortado e Tijolo maciço com rede: 4 provetes.
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