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RESUMO 

 
O conhecimento das propriedades de retracção - livre e restringida - , o módulo de 

elasticidade e as resistências à compressão, à tracção e à flexão são dados necessários à 
avaliação do desempenho das argamassas. 

Neste trabalho apresenta-se uma metodologia experimental capaz de avaliar os 
deslocamentos devidos à retracção livre e as forças devidas à retracção restringida de 
argamassas desde a sua moldagem.  

Descrevem-se os resultados de ensaios de retracção livre realizados numa série de 
argamassas de reboco tradicionais com diferentes ligantes, areias e dosagens e numa série de 
argamassas de reparação pré-doseadas. 

A metodologia aplicada mostrou-se eficiente e aplicável a diferentes tipos de 
argamassas. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Os métodos e técnicas de ensaio que têm vindo a ser utilizados para caracterizar e 
avaliar os novos produtos que têm surgido na construção civil ainda não estão plenamente 
uniformizados, o que dificulta a recolha de informação e a definição de campos de 
desempenho para estes materiais, sobretudo no que se refere aos materiais de reparação.  
 Dos materiais de reparação é esperado que restaurem a integridade estrutural, que 
permitam um acabamento final aceitável e que estanquem o processo de deterioração da 
estrutura. Das argamassas de revestimento de paredes espera-se que satisfaçam as exigências 
higrotérmicas, de estabilidade mecânica, de estabilidade à incidência de cargas térmicas, de 
contribuição para a estanquidade à água da parede, de facilidade de manutenção, de 
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durabilidade da edificação e que confiram ao paramento um aspecto estético aceitável, entre 
outros requisitos. 

Os elementos de argamassa e de betão de cimento estão sujeitos a variação de volume, 
desde a amassadura até ao estado limite de equilíbrio com o ambiente, a temperatura 
constante e na ausência de cargas exteriores aplicadas. Estas variações, resultantes da 
interacção de vários fenómenos, traduzem-se, geralmente, em contracções ou retracções 
durante a maior parte desse período.  

O conhecimento do fenómeno de retracção e da sua evolução é extremamente 
importante para controlar as suas causas e tentar minimizar os seus efeitos, que vão desde a 
microfendilhação e fendilhação de elementos de argamassa e de betão - com as consequências 
habituais de perda de capacidade de impermeabilização e redução de durabilidade, entre 
outras. 

A retracção, devido à sua complexidade e à multiplicidade de factores que a 
influenciam, é ainda um fenómeno incompletamente conhecido, não quantificável com rigor - 
excepto, eventualmente, em alguns casos muito bem definidos em que foi possível estabelecer 
fórmulas empíricas - e com efeitos pouco previsíveis. 

 
 

2. BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 Principais Causas da Retracção 
 

Os investigadores que publicaram estudos sobre retracção [Coutinho, 1994; Joisel, 
1965; Tamin, 1986; Malatrait,1989; Baron,1971] parecem concordar em que as suas 
principais causas são as que se descrevem nas alíneas seguintes. 

 
a) Dessecação 
 

A saída de água para o exterior dos capilares e, depois, dos poros de menores 
dimensões, que vários autores designam por dessecação, dá origem a retracção (contracção) 
acompanhada de redução de massa (correspondente à perda de água), que, segundo Baron 
[Baron,1971], pode atingir 22% da pasta de cimento. A dessecação deve-se, principalmente, à 
evaporação e à absorção por outros elementos em contacto, nomeadamente, no caso dos 
revestimentos de paredes, pelo suporte [Coutinho,1994; Tamin, 1986]. 

A retracção por dessecação é parcialmente reversível, ou seja, se o elemento sujeito à 
dessecação for mergulhado em água, os capilares voltam a encher e o volume perdido é 
parcialmente recuperado. 

 
b) Hidratação 
  

Os fenómenos de hidratação do cimento contribuem para a retracção global devido aos 
novos compostos formados, à exotermia de algumas das reacções químicas e à 
autodessecação gerada pelo consumo de água dos poros nas reacções. 

Designa-se por retracção de hidratação toda a parcela de retracção decorrente das 
reacções de hidratação, incluindo componentes de autodessecação e componentes de origem 
química. 

A retracção por hidratação, devido à importância da componente química, tem um 
coeficiente de reversibilidade reduzido, quando se imerge em água o elemento de argamassa. 

 
c) Carbonatação 
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A retracção por carbonatação deve-se à combinação do dióxido de carbono da atmosfera 

com os componentes hidratados do cimento, especialmente com o hidróxido de cálcio, que 
origina produtos sólidos, como o carbonato de cálcio, cujo volume total é inferior à soma dos 
volumes dos componentes do cimento que entraram na reacção, mas cuja massa é superior. Estas 
reacções dão-se com libertação de água. 

A velocidade de carbonatação é influenciada pela higrometria do ar, verificando-se um 
máximo a 50% HR [Coutinho, 1994]; propaga-se em profundidade a velocidade decrescente, 
uma vez que a permeabilidade ao dióxido de carbono diminui com a carbonatação. 

Os rebocos estão muito sujeitos à carbonatação, pois as pequenas espessuras com que são 
aplicados e a sua elevada permeabilidade aos gases favorecem a combinação com o dióxido de 
carbono do ar.  

A retracção por carbonatação soma-se à parcela irreversível da retracção, ou seja não há 
recuperação das dimensões iniciais por imersão em água ou colocação em atmosfera húmida. 

Estas três causas principais da retracção - dessecação, hidratação e carbonatação - 
sobrepõem-se e interagem entre si. Assim, a retracção global não é uma mera soma de efeitos 
parciais, já que a secagem modifica o valor das deformações endógenas, alterando a cinética dos 
processos de hidratação. 

Apesar dos efeitos destes factores serem, por vezes, contraditórios, a sua acumulação 
resulta quase sempre em contracção. 
 
d) Retração térmica 
 
 Os autores que estudam o betão referem também a importância de uma parcela de 
retracção de origem térmica, provocada pelo calor de hidratação desenvolvido durante as 
reacções de hidratação, principalmente quando se inicia presa. Com efeito, as reacções dos 
componentes do cimento com a água são exotérmicas, desenvolvendo uma quantidade 
apreciável de calor que, quando se trata de grandes massas de betão, não pode libertar-se 
rapidamente e contribui para a retracção. Contudo, no caso em estudo, tratando-se de argamassas 
e de elementos de espessura reduzida, não se considera relevante esta contribuição para a 
retracção. 
 
2.2 Medição da Retracção Global 
 

A retracção global dá-se, assim, por dessecação, por hidratação e por carbonatação, ao 
longo de todo o período de vida da argamassa, verificando-se uma interacção contínua entre os 
vários fenómenos. No entanto, a preponderância de cada um deles varia com a idade: a 
dessecação é muito mais sensível, podendo considerar-se que comanda a retracção global, logo 
após o início de presa - período em que a retracção por dessecação é muito superior à retracção 
por hidratação - e após endurecimento - quando a hidratação se encontra, praticamente, 
terminada e dá já origem a poucas deformações. Logo após o fim de presa é importante a 
interacção entre os dois fenómenos. As variações dimensionais devidas à hidratação são 
preponderantes durante o endurecimento. Finalmente, a retracção por carbonatação vai-se dando 
ao longo da vida da argamassa, tornando-se sensível tanto mais cedo quanto maior for a relação 
superfície/volume do elemento, quanto mais permeável ao ar for a argamassa e quanto mais 
favoráveis forem as condições ambientes para a combinação do dióxido de carbono do ar com o 
hidróxido de cálcio do cimento. 

O estudo da retracção desde a moldagem é difícil, já que implica a realização de 
medições de variações dimensionais em provetes ainda não endurecidos, com coesão muito 
fraca, em que qualquer manipulação e o próprio atrito nas paredes do molde podem falsear os 
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resultados. No entanto, desde há quase 100 anos que diversos investigadores têm vindo a fazer 
estudos dessa natureza, usando para isso três tipos de métodos:  

 
a) Medição de variações volumétricas de provetes inseridos num líquido e envolvidos em 
material muito elástico, em aparelhos do tipo volumenómetro.  

Estes métodos apenas permitem estudar a retracção por hidratação. A membrana 
envolvente dos provetes é permeável à água quando se quer estudar apenas a influência das 
reacções químicas de hidratação, sem interferência da dessecação e da autodessecação, e 
impermeável quando se pretende evitar as trocas com o exterior, e estudar os fenómenos de 
autodessecação. Em ambos os casos está-se em presença de uma situação artificial, sem 
correspondência prática directa. Além disso, não é possível estudar o efeito das variações 
higrotérmicas ambientes e a dilatação do líquido usado, por efeito do calor de hidratação, pode 
introduzir erros consideráveis nos resultados.   

Dispositivos deste tipo foram usados por Le Châtelier, em 1898, citado por Sousa 
Coutinho e por L'Hermite [Coutinho, 1994; L´Hermite,1979] e depois por Del Campo, citado 
por Tamin [Tamin,1986]. 

 
b) Medição de variações unidimensionais de provetes no próprio molde, à superfície, através 
do acompanhamento da variação de distância entre duas marcas metálicas fixas na superfície 
livre dos provetes, ou com extensómetros colados também na superfície livre de provetes 
prismáticos.  

Estes métodos permitem medir a retracção global, mas têm a desvantagem de medir 
variações numa face e não no eixo, onde seriam, à partida, mais significativas. Com efeito, a 
superfície livre é mais afectada pela carbonatação e sofre a influência dos factores climáticos, 
nomeadamente da velocidade do ar, de forma mais intensa que o interior do provete. Por outro 
lado, a face exterior tem a vantagem de ser a zona menos afectada pelo atrito no fundo do molde. 

Foram realizadas medições deste tipo por L'Hermite [L´Hermite, 1979], Vironnaud e 
Lefèvre [Vironnaud, 1960] e por Saito, Kawamura e Arakawa [Saito,1991]. 

 
c) Medição de variações unidimensionais de provetes em moldes providos de dispositivos que 
permitem medir os deslocamentos relativos dos extremos, segundo o eixo longitudinal (extremos 
móveis, hastes que se deslocam ou inclusões na argamassa ou betão ligados a comparadores ou a 
transdutores de deslocamento).  

Estes métodos permitem também estudar a retracção global. A sua principal desvantagem 
é a dificuldade de anular o atrito no fundo (e por vezes nos lados) do molde. 

Os investigadores que procuraram estudar a retracção mais recentemente têm usado 
dispositivos deste tipo, como Baron [Baron, 1971], Wittmann, referido por Tamin [Tamin,1986], 
Détriché [Détriché, 1975], Tamin [Tamin,1986], Benaissa e Morlier [Benaissa,1992], Ossa e 
David [Ossa,1992], Boulay e Paties [Boulay,1993] e, nos últimos anos, [Veiga,1998] e [Souza, 
2000].  

 
2.3 Retracção restringida 
 

Quando uma peça de argamassa seca naturalmente ao ar, fica sujeita à retracção, que é 
mais rápida nas superfícies em contacto com o ar e mais lenta nos pontos mais afastados da 
superfície livre, devido à diferente velocidade de secagem. A retracção diferencial entre zonas da 
mesma peça origina um estado de tensão tal que, em condições normais, a superfície fica sujeita 
à tracção - por tender a contrair e ter essa deformação parcialmente restringida pelas zonas 
adjacentes - enquanto a parte interna é comprimida. As tensões resultantes são tanto mais 
elevadas quanto menor for a relação superfície exposta / volume da peça. 
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Por razões semelhantes, os inertes, principalmente os maiores e menos compressíveis, 
constituem também restrições à retracção da pasta de cimento - a fase activa da argamassa - e 
ficam sujeitos a tensões de compressão, determinando, por outro lado, o surgimento de tensões 
de tracção na pasta envolvente. 

Os revestimentos de paredes constituídos por argamassas são aplicados sobre um suporte, 
em geral muito mais rígido, ao qual ficam aderentes. À medida que se dá a secagem da 
argamassa vai-se desenvolvendo a retracção - normalmente em condições bastante 
desfavoráveis: evaporação rápida, sucção do suporte - que é restringida pela aderência ao 
suporte, induzindo tensões na argamassa. 

Assim, por diversos motivos, as peças de argamassa ficam sujeitas a estados de tensão 
resultantes da retracção restringida. Quase sempre são estas tensões e não as retracções efectivas 
que podem dar origem a fendilhação, portanto são estes os valores que interessa conhecer para a 
evitar. Por outro lado, as deformações impostas são aplicadas de forma tão lenta - ao ritmo da 
retracção - que a relaxação tem uma influência determinante no estado de tensão produzido.  

A determinação das tensões induzidas por retracção restringida implica, assim, o 
conhecimento da capacidade de relaxação da argamassa ou do betão. Este factor pode ter maior 
peso que a grandeza da retracção na susceptibilidade à fendilhação da argamassa ou do betão. É 
ainda necessário ter em conta que, se a tensão instalada na argamassa varia com o tempo, devido 
à variação da retracção e do módulo de elasticidade e à influência da relaxação, a resistência à 
tracção da argamassa também é função do tempo, dependendo, nomeadamente, do grau de 
hidratação.  

 
 

3. ESTUDO EXPERIMENTAL 
 

Com o objectivo de avaliar a susceptibilidade à fendilhação por retracção restringida 
de argamassas de reboco e de reparação considerou-se fundamental determinar, ao longo do 
tempo, os seguintes parâmetros: 

− as tensões geradas no seio da argamassa pela restrição da retracção; 
− a resistência à tracção e alongamento na rotura da argamassa sujeita às tensões 

residuais devidas à retracção restringida; 
− a retracção livre desde a moldagem. 

Para efectuar esta determinação experimental, os ensaios exigiram a concepção e 
construção de equipamento específico. Desenvolveu-se um dispositivo capaz de restringir a 
retracção e medir as forças provocadas, desde a sua moldagem, num provete de argamassa 
com uma forma geométrica que permitisse o uso de provetes iguais para determinar a 
resistência à tracção, a retracção livre e o módulo de elasticidade, em várias condições de 
suporte, de aplicação e ambientais [Veiga, 1998;1998; 2000]. 

O presente trabalho debruça-se apenas sobre a determinação do terceiro parâmetro 
referido – retracção livre desde a moldagem – tendo a determinação dos dois primeiros – 
tensões geradas na argamassa e resistência à tracção pura e alongamento na rotura – sido 
objecto de trabalhos anteriores [Veiga, 2000].  

Dentre as argamassas de reboco foram estudadas diversas composições de argamassas 
usadas em Portugal, tradicionais e de fabrico industrial de comportamento conhecido, 
conforme está descrito na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Argamassas de reboco estudadas. 
Denominação da argamassa Descrição 
P (padrão) 1:4(ci:ar); a/c = 1,15 
M1 pré-doseada tipo monocamada 
M2 pré-doseada 
M3 pré-doseada 
CA  (com cal aérea) 1:1:6 (ci:ca:ar); a / l = 1,32 
CH  (com cal hidráulica) 1:4 (ch:ar); a / l = 1,67 
Pa 1:4 (ci:ar) ; a / c = 1,30 
Pac 1:4 (ci:arcorr); a / c = 1,09 
P3 1:3 (ci:ar); a / c = 0,84 

ci - cimento; ar - areia siliciosa do rio Tejo; arcorr - areia amarela de Corroios; ca - cal aérea hidratada em pó; ch - 
cal hidráulica; a/c - relação ponderal água/cimento; a/l - relação ponderal água/ligante; ci:ar - traço volumétrico 
cimento:areia. 
 

Dentre as argamassas de reparação optou-se por estudar dois sistemas de reparação 
disponíveis no mercado: uma argamassa de base cimentícia e outra modificada por polímeros, 
sendo de fabricantes diferentes. Em ambos os casos, são materiais desenvolvidos e 
comercializados por duas grandes empresas multinacionais do ramo da construção civil. 

 
 

4. DESCRIÇÃO DO APARELHO 
 

O aparelho é constituído basicamente por uma estrutura rígida, à qual estão ligadas 
uma cabeça superior e outra inferior - que vão servir de molde ao provete de argamassa. A 
cabeça inferior está fixa à estrutura, enquanto a superior desliza longitudinalmente, sendo este 
movimento regulado por um parafuso de fixação. Entre a cabeça superior e o parafuso de 
fixação intercalou-se um transdutor de força que mede, em cada momento, a força transmitida 
pelo provete. 

À medida que se vão desenvolvendo os fenómenos que dão origem à retracção, a 
argamassa vai transmitindo ao transdutor, através da cabeça superior, a força gerada pela 
restrição do deslocamento longitudinal. Esta acção é equivalente à aplicação de um 
deslocamento imposto de valor idêntico e sinal contrário à retracção.  

O sistema concebido, mediante alterações simples, é também utilizado para determinar 
a resistência à tracção, a retracção livre e o módulo de elasticidade, com a vantagem de 
manter exactamente a forma dos provetes e permitir a realização de medidas desde a 
moldagem, o que não seria possível se se recorresse a equipamento convencional. O sistema 
de aquisição dos dados obtidos pelo aparelho foi também estudado para o efeito [Veiga, 
1998]. 

 
 

5. MÉTODO USADO PARA MEDIÇÃO DAS RETRACÇÕES LIVRES 
 

Os provetes foram moldados de modo a permitir o livre movimento da cabeça 
superior. Para isso, desligam-se os parafusos das cabeças superiores dos aparelhos, retirando 
os transdutores de força, como se verifica na Figura 1. 
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Figura 1 – Fotografias dos provetes durante o ensaio de retracção livre das argamassas de 
reparação. 

 
Procede-se à medição e registo do deslocamento da cabeça superior em relação às 

peças fixas laterais, que se considera correspondente à retracção livre do provete. 
Os provetes são moldados sobre placas de material acrílico bem lubrificadas; mas 

ainda assim admite-se a permanência de algum atrito que, por ensaios comparativos anteriores 
[Veiga, 1998] se estimou corresponder a um coeficiente de 0,02. 

 
 

6. RESULTADOS DOS ENSAIOS 
 
6.1 Apresentação dos resultados 
 

Os gráficos seguintes (Figs. 2 a 7) mostram o conjunto de curvas obtidas nos ensaios 
de retracção livre das argamassas ensaiadas, após aplicação do factor correctivo estimado de 
1,02 devido ao atrito.  

Faz-se notar que por razões práticas relacionadas com opções tomadas no início da 
realização de cada uma das séries de ensaio, os resultados das argamassas de reboco são 
apresentados nos gráficos convencionando as retracções como negativas, enquanto nos 
resultados das argamassas de reparação se usou a convenção contrária. 

Crê-se que a elevada dispersão de resultados encontrada nos ensaios de retracção livre 
está relacionada com a heterogeneidade do material e as variações associadas à preparação da 
argamassa e dos provetes e não com uma insuficiente reprodutibilidade do método de ensaio 
empregue.  

 
6.2 Metodologia aplicada a argamassas de reboco 
 

O ensaio de retracção livre foi realizado sobre seis provetes de cada uma das dez 
argamassas seleccionadas (ver Tabela 1), moldados e mantidos durante todo o período de 
ensaio em câmara condicionada a 50% de humidade relativa e 23 °C de temperatura. Os 
resultados obtidos para a retracção livre ao longo do tempo podem observar-se nos gráficos 
das figuras 2 a 4, sempre em comparação com os resultados para a argamassa padrão.  

 
6.3 Metodologia aplicada a argamassas de reparação 
 

Foram moldados 6 provetes, sendo 3 para cada tipo de argamassa e mantidos em 
câmara condicionada com 50% de humidade relativa e 23 °C de temperatura. A argamassa 
modificada por polímeros denominou-se Argamassa A e a argamassa de base cimentícia 
denominou-se Argamassa B. 
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Figura 2 - Retracção livre nas argamassas P (padrão), M1, M2 e M3. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3 -  Retracção livre nas argamassas P (padrão), CA e CH. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 - Retracção livre nas argamassas P (padrão), Pa, Pac e P3. 
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Figura 5 - Retracção livre das argamassas de reparação, ao longo de 3 meses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6 - Retração livre da Argamassa A nas primeiras doze horas. 
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Figura 7 - Retracção livre da Argamassa B, nas primeiras doze horas. 

 
 
7. VARIAÇÕES DIMENSIONAIS APÓS DESMOLDAGEM 
 

As variações dimensionais após desmoldagem dessas argamassas foram determinadas 
segundo a especificação LNEC E 229 [LNEC,1979] no caso das argamassas de reparação e de 
acordo com o projecto de norma prEN 1015-13 [CEN,1993] no caso das argamassas de 
reboco, e encontram-se discriminadas na Tabela 2. Os dois métodos são muito semelhantes. 
Para tal, foram utilizados moldes de aço prismáticos com as dimensões de 
40mmx40mmx160mm, instrumentados nas paredes dos topos com pernos de aço inoxidável 
de 6mm de diâmetro e 22mm de comprimento. Os provetes foram mantidos em câmara 
condicionada (50% de humidade relativa e 20 °C de temperatura), onde se conservaram 
durante os 3 meses seguintes. 
 

Tabela 2 - Variações dimensionais das argamassas 
Variações dimensionais (mm/m) 

Argamassas de reboco Argamassas 
de reparação 

Idade 
(dias) 

P M1 M2 M3 CA CH Pa Pac P3 A B 
2 (*) 0,03 0,16 0,11 0,16 0,07 0,11 0,08 0,09 0,10 0,14 0,16 
7 0,20 0,70 0,30 0,59 0,25 0,21 0,19 0,50 0,27 0,71 0,58 
14 0,22 0,91 0,43 0,75 0,28 0,22 0,21 0,63 0,33 0,97 0,87 
28 0,23 0,89 0,47 0,84 0,30 0,23 0,23 0,69 0,36 1,09 0,97 
90 0,25 1,16 0,51 1,04 0,49 0,26 0,24 0,73  1,28 1,02 

(*) 1 dia após a desmoldagem 
 

Naturalmente, os valores de retracção livre desde a moldagem obtidos pelo método 
descrito em 5 não são directamente comparáveis com os obtidos após desmoldagem, em 
prismas, com menor relação superfície / volume e com o início da contagem a 1 dia de idade. 
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No entanto, em termos comparativos, os resultados daquelas medições não contrariam, em 
geral, os resultados obtidos com os prismas. 

No que se refere às argamassas de revestimento, verifica-se que as argamassas com 
maiores variações dimensionais medidas após desmoldagem – M1, M3 e Pac – são, também, 
as que apresentam maior retracção livre pelo método apresentado em 5, sendo, em quase 
todos os casos, um pouco menores mas da mesma ordem de grandeza. As argamassas de 
menor retracção mantêm-se, também, as mesmas pelos dois métodos, embora sejam mais 
sensíveis as diferenças de valores absolutos observáveis entre os dois métodos. As medições 
desde a moldagem permitem diferenciar a evolução da retracção nas primeiras horas, a qual 
pode influenciar significativamente a fissuração. 

As argamassas de reparação apresentam resultados finais muito semelhantes pelos dois 
métodos. No entanto, também neste caso as medições desde a moldagem mostram uma 
evolução diferenciada nas primeiras horas, que pode ser relevante para o seu comportamento 
conjunto com o betão reparado. 

 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os ensaios de retracção livre apresentaram alguma dispersão de resultados, que se 
julga essencialmente relacionada com a heterogeneidade dos materiais e com o factor humano 
associado à sua preparação. Esta conclusão é, aliás, reforçada pelo facto de a dispersão ser 
superior nas argamassas de revestimento não industriais, em que a referida heterogeneidade é 
mais marcada. Com efeito, verificou-se maior dispersão no caso dos materiais mais 
heterogéneos, ou seja, na argamassa bastarda CA e, a seguir nas outras argamassas 
tradicionais; os rebocos monocamada apresentaram comportamentos mais homogéneos. No 
caso das argamassas de reparação, aquela doseada com maior quantidade de polímeros 
apresentou menor dispersão. 

No entanto, admite-se que parte desta dispersão possa também resultar da influência 
das forças de atrito, que não se conseguem anular totalmente. 

Apesar deste efeito, a análise realizada permite considerar os resultados genericamente 
fiáveis e julga-se que a informação adicional obtida em relação aos ensaios tradicionais, ao 
efectuar medições desde a moldagem e em condições de evaporação e sucção mais próximas 
das reais, é relevante.  

A metodologia usada revelou-se bastante fiável e adaptável a várias condições de 
ensaio e a vários materiais e parece resolver satisfatoriamente o problema da avaliação da 
retracção livre desde a moldagem, permitindo contabilizar a retracção nos primeiros dias que, 
em alguns casos, é significativa, e perceber algum empolamento inicial em determinadas 
argamassas (P, Pa, P3, CH). 

O equipamento, permitindo ainda determinar as tensões devidas a retracção restringida 
e a resistência à tracção pura e respectiva deformação de rotura, provou ser extremamente útil 
e adaptado à investigação nesta área. 
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