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RESUMO 

 

Este artigo apresenta um estudo de viabilidade da redução do teor de cimento de ar-

gamassas de revestimento, incorporando-se simultaneamente agregados muito finos de vidro, 

procurando-se manter o seu desempenho funcional. Se os resultados forem satisfatórios, a 

utilização destas argamassas modificadas permite dois tipos de vantagens: ambiental e eco-

nómica. De facto, passa a ser necessária menos energia para a produção de cimento, sendo 

assim reduzidos os custos directos de produção das argamassas. 

Para avaliar as hipotéticas propriedades pozolânicas dos finos de vidro, foi realizado 

durante a campanha experimental um conjunto de ensaios, com o objectivo de caracterizar o 

comportamento destas argamassas a vários níveis: resistência mecânica, comportamento face 

à água, durabilidade, entre outros. Os resultados obtidos foram extremamente positivos, supe-

rando mesmo as expectativas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Numa argamassa tradicional, o componente mais dispendioso e o que consome maior 

quantidade de energia é, sem dúvida, o cimento. Segundo Miranda et al. (2006), o cimento 

tem a função de promover a coesão dos agregados na mistura no estado fresco e a aderência 

inicial da argamassa ao substrato, para além de conferir resistência mecânica e reduzir a per-

meabilidade do revestimento à água. 

As pozolanas, quando utilizadas em argamassas, permitem reduzir o teor de cimento, 

por darem origem à formação de compostos hidráulicos, contribuindo para um aumento con-

siderável da resistência mecânica. Por outro lado, por ser constituído essencialmente por sílica 

amorfa e em menores percentagens por sódio e cálcio, o vidro tem uma composição favorável 
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ao desenvolvimento da reacção pozolânica (Fragata et al., 2007). Assim, este estudo pretende 

avaliar a possibilidade de reduzir o teor de cimento em argamassas de revestimento, através 

da incorporação de finos de vidro plano recozido (o mais comum nos RCD), de granulometria 

inferior a 0,149 mm, que têm propriedades pozolânicas. 

Segundo o European Flat Glass Industry, 2 a 5% do peso total de um edifício corres-

ponde a chapa de vidro (Coelho e Brito, 2011). Contudo, com a evolução da arquitectura, a 

área envidraçada tem tendência a aumentar, existindo mesmo fachadas totalmente constituídas 

por vidro, o que indica maiores percentagens de vidro. Para além de ser um dos constituintes 

dos RCD, o vidro também representa uma parcela considerável dos RSU (Resíduos Sólidos 

Urbanos), sendo que, em 2006, representava 5% destes resíduos (Russo, 2009). Os resíduos 

de vidro são ainda gerados por outros sectores económicos: a indústria automóvel através dos 

veículos em fim de vida e a própria indústria vidreira. 

Sempre que se utiliza o material vidro, questiona-se o potencial desenvolvimento de 

reacções álcalis-sílica. Contudo, tal como se pode constatar em Terro (2006), estas não são 

significativas para partículas de vidro de tão reduzida dimensão, como as utilizadas neste es-

tudo, uma vez que a recção pozolânica se desenvolve tão rapidamente que inibe as recções 

álcalis-sílica. 

Se os resultados deste estudo forem positivos, passará a ser possível reduzir o consu-

mo de energia e o custo de produção de argamassas de revestimento, encontrando-se também 

uma alternativa à deposição em aterro dos resíduos de vidro. 

Foi desenvolvido um estudo paralelo que visava encontrar a percentagem óptima de 

incorporação de agregados finos de vidro, mantendo ou até melhorando as principais caracte-

rísticas a exigir a uma argamassa de revestimento, tirando partido do efeito de fíler (Oliveira 

et al., 2013). Assim, a percentagem óptima de incorporação encontrada neste outro estudo foi 

usada nas argamassas produzidas no âmbito da presente investigação. 

 

 

2. ESTADO DA ARTE 

 

Segundo Fragata et al. (2007), a reactividade pozolânica é geralmente definida como a 

capacidade de formação de compostos hidráulicos a partir da reacção com o hidróxido de cál-

cio, em presença de água. De acordo com estes mesmos autores, um material pozolânico típi-

co deve apresentar duas características essenciais: possuir um elevado conteúdo em sílica no 

estado amorfo e ter uma elevada superfície específica. Segundo Shi et al. (2005), o vidro 

apresenta uma composição favorável ao desenvolvimento da reacção pozolânica, uma vez que 

é constituído essencialmente por sílica (SiO2 - 72,5%) no estado amorfo e uma percentagem 

menos significativa de sódio (Na2O - 13,2%) e cálcio (CaO - 9,18%). No estudo desenvolvido 

por Fragata et al. (2007), a reactividade pozolânica do vidro foi avaliada através de um ensaio 

químico com base na norma NP EN 196-5. Os resultados obtidos por este teste indicam a ca-

pacidade do material em análise para reagir com o hidróxido de cálcio, em presença de água, 

formando assim compostos hidráulicos. Deste modo, segundo Fragata et al. (2007), e de acor-

do com as características acima referidas, estão reunidas as condições para considerar o vidro 

como pozolana reactiva, dado que possui uma superfície específica elevada, é um material 

amorfo e tem um elevado conteúdo em sílica. 

Também Shao et al. (2000), citados por Özkan e Yüksel (2008) e por Ling et al. (2011), 

tendo utilizado finos de vidro como substituição parcial do cimento, verificaram que as partícu-

las com dimensões inferiores a 38 μm demonstravam um comportamento pozolânico, reagindo 

com o hidróxido de cálcio no decorrer da hidratação do cimento. O mesmo comportamento foi 

verificado por Shi et al. (2005), sendo que, segundo estes autores, quanto mais fino for o pó de 

vidro, maior é a sua reactividade pozolânica. Já de acordo com Corinaldesi et al. (2005), citados 
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por Özkan e Yüksel (2008), a contribuição positiva que o pó de vidro tem nas propriedades mi-

croestruturais da argamassa melhora, em larga escala, o seu comportamento mecânico. 

De acordo com Corinaldesi et al. (2005), citados por Fragata et al. (2008) e Shayan e 

Xu (2004), a utilização de resíduos de vidro pode provocar problemas de fendilhação nas ar-

gamassas. Contudo, segundo estes mesmos autores, se estes resíduos forem utilizados fina-

mente moídos (< 75 μm), esse efeito não ocorre, suprimindo a tendência do desenvolvimento 

de reacções álcalis-sílica. Estas mesmas afirmações são corroboradas por Terro (2006). 

De modo a avaliar a potencialidade da utilização do vidro como pozolana, em relação 

à utilização de outros materiais, são apresentados em seguida diversos estudos em que é anali-

sada a redução do cimento com a simultânea incorporação de diversos tipos de finos. 

No estudo de Braga et al (2012), estudando a redução do teor de cimento e a incorpo-

ração simultânea de resíduos finos de betão, verificou-se que existia uma diminuição da capa-

cidade de aderência da argamassa sem adição de resíduos, quando se reduz o teor de cimento 

do traço volumétrico 1:4 para 1:5 (cimento: areia), o que está de acordo com Carasek e Djani-

kian (1997), que concluíram que, à medida que aumenta o teor de cimento da argamassa, há 

um aumento da capacidade de aderência. Por outro lado, verificou-se também que, entre a 

argamassa ao traço 1:5 sem incorporação de resíduos finos e a argamassa ao mesmo traço 1:5, 

mas com 15% de substituição da areia por resíduos finos de betão, existe um aumento da ca-

pacidade de aderência, sendo esta mesmo superior à da argamassa de referência (ao traço 1:4). 

Silva et al. (2009) verificaram que, enquanto que, para a argamassa de referência, ao 

traço 1:4 e sem incorporação de finos, a resistência de aderência era de 0,338 MPa, para a 

argamassa ao traço 1:6 e com 10% de substituição da areia por finos de tijolo, a resistência de 

aderência era de 0,375 MPa. Assim, estes autores concluíram que a redução do teor de cimen-

to não é causa suficiente para anular o efeito positivo de aderência ao suporte, proporcionado 

pela quantidade e qualidade da incorporação de pó de tijolo estudada. 

Tanto Braga et al. (2012) como Silva et al. (2009) concluíram que todas as argamassas 

estudadas (com redução do teor de cimento e incorporação simultânea de finos, respectiva-

mente, de betão e cerâmicos) são pouco susceptíveis à fendilhação, uma vez que, tendo sido 

aplicadas em faces de tijolos, ao fim de vários meses de observação, não se detectou o surgi-

mento de qualquer tipo de fissura. 

Quanto à resistência mecânica, Fragata et al. (2007), ao substituírem parte do cimento 

por pó de vidro, verificaram uma redução tanto da resistência à tracção por flexão como da 

resistência à compressão. Também Pereira e Santos (2007), ao substituírem parcialmente o 

cimento (10, 20, 25, 30 e 40%) por pó de vidro proveniente de embalagens (garrafas), de três 

granulometrias diferentes (0 - 45 μm, 45 - 75 μm e 75 - 150 μm), verificaram que, de um mo-

do geral, a resistência à compressão diminui com o aumento da percentagem de substituição, 

para todas as fracções granulométricas estudadas. Estes autores verificaram ainda que, para 

uma mesma percentagem de substituição, a resistência à compressão aumenta com a diminui-

ção do tamanho das partículas incorporadas. Assim, com a substituição de 10% do cimento 

por partículas menores do que 45 μm, até se obtiveram valores de resistência à compressão 

superiores aos da argamassa de referência. No que diz respeito à resistência à flexão, no estu-

do de Pereira e Santos (2007), foi observado que esta aumentava com a diminuição da percen-

tagem de substituição e também com a diminuição da dimensão das partículas. 

Shi et al. (2005), ao substituírem 20% do cimento por quatro tipos de vidro, de diferentes 

granulometrias, verificaram que os dois tipos de vidro mais finos reagem significativamente com 

o Ca(OH)2 do cimento, depois dos 7 dias de cura, atingindo mesmo, aos 28 dias de idade, resis-

tências à compressão superiores à da argamassa produzida sem qualquer substituição de cimento. 

Quanto à retracção, no estudo de Silva et al. (2009), verificou-se que a argamassa ao 

traço 1:6 e com 10% de substituição da areia por finos cerâmicos de barro vermelho revelou 

um comportamento muito semelhante ao da argamassa de referência, ao traço 1:4 e sem in-
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corporação de finos de tijolo. 

Silva et al. (2009) também avaliaram a compatibilidade com o suporte da argamassa de 

referência, ao traço volumétrico 1:4 e sem incorporação de pó de tijolo, e da argamassa com 

10% de substituição da areia por pó de tijolo e ao traço volumétrico 1:6, através do ensaio de 

envelhecimento acelerado dos provetes de argamassa aplicada sobre muretes de alvenaria de 

tijolo, seguido dos ensaios de permeabilidade à água sob pressão e aderência ao suporte, para 

avaliar o efeito do envelhecimento. Verificou-se uma menor permeabilidade à água líquida da 

argamassa com adição de finos e redução do teor de cimento face à argamassa de referência, o 

que corresponde a uma melhoria de desempenho. A argamassa modificada apresenta também 

resultados de aderência ligeiramente melhores do que os da argamassa de referência. 

Braga et al. (2012) verificaram ainda que a redução do teor de cimento, em simultâneo 

com a incorporação de finos de betão, não tem influência significativa no tempo de secagem 

das argamassas. 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, são descritos os materiais estudados, bem como as referências norma-

tivas utilizadas em cada um dos ensaios realizados. 

 

3.1 Materiais 

 

Para avaliar o efeito da utilização do pó de vidro enquanto material pozolânico, várias 

argamassas foram formuladas e submetidas a diversos ensaios. Usaram-se argamassas com 

traços em volume cimento: agregado de 1:4, 1:5 e 1:6 tradicionais (sem incorporação de 

quaisquer adições) e com iguais traços e incorporação de 20% de finos de vidro. Considerou-

se como material de referência a argamassa de traço 1:4 sem adições, por ser uma formulação 

correntemente usada em revestimentos correntes de paredes em Portugal. 

Os finos de vidro utilizados são provenientes da trituração de vidro plano recozido, sen-

do utilizada apenas a granulometria inferior a 0,149 mm, obtida por separação granulométrica. 

O programa experimental foi dividido em três fases: a primeira consistiu na identifica-

ção das principais características dos constituintes das argamassas; a segunda foi uma fase 

eliminatória, em que foram realizados diversos ensaios a todas as argamassas em estudo, pre-

tendendo-se seleccionar a que revelasse melhor comportamento em relação às propriedades 

analisadas; por fim, na terceira fase, a argamassa seleccionada na segunda foi submetida a 

outros ensaios mais específicos, mas de igual modo relevantes, de modo a aferir a viabilidade 

da utilização de finos de vidro em argamassas de revestimento. 

As argamassas avaliadas têm a seguinte identificação e descrição: 

 II (1:4_0%) - 0% de adição - traço volumétrico 1:4 - argamassa de referência; 

 II (1:4_20%) - 20% de adição - traço volumétrico 1:4; 

 II (1:5_0%) - 0% de adição - traço volumétrico 1:5 - argamassa de referência; 

 II (1:5_20%) - 20% de adição - traço volumétrico 1:5; 

 II (1:6_0%) - 0% de adição - traço volumétrico 1:6 - argamassa de referência; 

 II (1:6_20%) - 20% de adição - traço volumétrico 1:6. 

 

3.2 Métodos 

 

Os métodos de ensaio seguidos em cada um dos ensaios realizados foram os seguintes: 

 análise granulométrica - segundo a Norma Europeia EN 1015-1 (1998); 

 massa volúmica aparente (baridade) - sobre três amostras, segundo o procedimento do 
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Cahier 2669-4 (1993), consistindo em deixar cair o material de um molde com altura 

pré-fixada para um recipiente cilíndrico com 0,5 dm
3
 de volume, sendo depois determi-

nada a massa do material granular; 

 consistência por espalhamento - de acordo com a Norma Europeia EN 1015-3 (1999). 

 massa volúmica da argamassa no estado fresco - sobre três amostras, de acordo com a 

Norma Europeia EN 1015-6 (1998); 

 teor de ar incorporado - sobre duas amostras, segundo a Norma Europeia EN 1015-7 (1998); 

 massa volúmica aparente: argamassa no estado endurecido - sobre três prismas, de 

acordo com a Norma Europeia EN 1015-10 (1999); 

 módulo de elasticidade dinâmico - sobre três prismas, segundo o método da frequência 

de ressonância, descrito na Norma Francesa NF B 10-511 (1975); segundo este método, 

mede-se a frequência fundamental de ressonância dos provetes, colocados em vibração 

longitudinal; a partir desse valor é, então, determinado o módulo de elasticidade dinâ-

mico, através da relação expressa nessa norma; 

 resistência à tracção por flexão e à compressão - sobre três prismas para a determina-

ção da resistência à tracção por flexão e seis semi-prismas para a determinação da resis-

tência à compressão, de acordo com a Norma Europeia EN 1015-11 (1999); 

 absorção de água por capilaridade - sobre três semi-prismas, segundo a Norma Euro-

peia EN 1015-18 (2002); 

 secagem - ensaio feito logo após o fim do ensaio de absorção de água por capilaridade, 

utilizando os semi-prismas usados nesse outro ensaio; os provetes submetidos ao ensaio 

de absorção de água por capilaridade são deixados secar nas mesmas condições ambien-

tais em que decorreu o ensaio de absorção (20 ± 2 ºC e 65 ± 5% de HR), fora da tina com 

água e assentes sobre barras de vidro, de modo a permitir a circulação de ar por todas as 

faces; os provetes são pesados 30, 60, 90, 270, 450 e 1440 minutos após terem sido retira-

dos da tina, sendo que nos dias seguintes os provetes são pesados de 24 em 24 horas, até 

se atingir massa constante; 

 susceptibilidade à fendilhação: aplicação em tijolo - sobre três provetes de cada uma 

das argamassas, sendo cada provete constituído por um tijolo com argamassa aplicada; 

observou-se, ao longo do tempo, se ocorreram, ou não, fissuras; 

 retenção de água - sobre duas amostras de argamassa no estado fresco, segundo o Pro-

jecto de Norma Europeia prEN 1015-8 (1999), sendo assim possível conhecer a quanti-

dade de água que fica retida na argamassa, depois de parte da mesma ser absorvida por 

um papel de filtro que fica em contacto com a argamassa, simulando a situação de ab-

sorção inicial pelo suporte; 

 variação dimensional: retracção - sobre três provetes prismáticos, segundo o documen-

to normativo Cahier 2669-4 (1993), consistindo na medição da variação do comprimen-

to dos provetes ao longo do tempo, desde a desmoldagem; 

 avaliação da durabilidade com base no ensaio de envelhecimento artificial acelerado - 

sobre dois provetes de cada argamassa, sendo cada provete constituído por um murete, 

formado por um tijolo e duas metades, ligados por argamassa de assentamento, sobre os 

quais foram aplicadas as argamassas; este ensaio foi efectuado de acordo com a Norma 

Europeia EN 1015-21 (2002), sendo os provetes submetidos, após 28 dias de cura, aos 

ciclos climáticos indicados nesta norma: 

o 8 ciclos de calor - gelo, sendo cada ciclo constituído por: 

1. aquecimento por radiação infravermelha a 60 ± 2 ºC, durante 8 h ± 15 min; 

2. condições normalizadas de 20 ± 2 ºC e 65 ± 5% de humidade relativa, durante 

1 h ± 2 min; 

3. arrefecimento a - 15 ± 1 ºC, durante 15 h ± 15 min. 
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o uma vez terminados os ciclos calor - gelo, e antes de se dar início aos ciclos de 

humidade - gelo, os provetes são submetidos a condições normalizadas de 20 ± 2 

ºC e 65 ± 5% de humidade relativa, durante pelo menos 48 h; 

o 8 ciclos de humidade - gelo, sendo cada ciclo constituído por: 

1. aspersão dos provetes com água a 20 ± 1 ºC, do lado da argamassa, durante 8 

h ± 15 min; 

2. condições normalizadas de 20 ± 2 ºC e 65 ± 5% de humidade relativa, durante 

1 h ± 2 min; 

3. arrefecimento a - 15 ± 1 ºC, durante 15 h ± 15 min; 

 avaliação das características mecânicas por ultra-sons - ensaio realizado antes e após o 

envelhecimento artificial acelerado, de acordo com a Ficha de Ensaio FE Pa 43 (2010); 

neste ensaio, mede-se a velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas através da ar-

gamassa em estudo; 

 permeabilidade à água sob pressão - ensaio realizado antes e após o envelhecimento 

artificial acelerado, com base no método da Norma Europeia EN 1015-21 (2002), usan-

do um dispositivo que permite manter uma pressão de 260 mm de altura de água e me-

dindo-se a descida do nível de água, em milímetros, ao longo do tempo; 

 aderência ao suporte - ensaio realizado antes e após o envelhecimento artificial acelerado, se-

gundo o método da Norma Europeia EN 1015-12 (2000). 
 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Neste ponto, são apresentados e analisados todos os resultados da presente investiga-

ção e feita a comparação dos mesmos com os de outros autores. 

A primeira fase experimental é uma fase inicial, de identificação das principais caracterís-

ticas dos constituintes das argamassas. 

 

4.1 Análise granulométrica 

 

Apesar de se ter utilizado apenas o vidro de granulometria inferior a 0,149 mm, são 

apresentadas na Figura 1 as curvas granulométricas tanto da areia de rio utilizada como do 

material vidro. 
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Figura 1 - Curva granulométrica da areia 
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4.2 Massa volúmica aparente (baridade) 

 

Foi determinada a massa volúmica aparente (baridade) do cimento, da areia e dos finos 

de vidro, tendo-se obtido os resultados apresentados na Tabela 1. 

A segunda fase experimental destina-se à caracterização geral das várias argamassas 

produzidas no âmbito desta investigação. Com estes resultados, foi então possível identificar a 

argamassa que melhor cumpre os objectivos desejados, passando assim à fase seguinte. 

 

Tabela 1 - Massa volúmica aparente (baridade) do ligante e dos agregados (Oliveira, 2012) 

 Massa volúmica aparente (kg/m
3
) 

Cimento 1010 

Areia 1468 

Vidro 832 

 

4.3 Consistência por espalhamento 

 

Este ensaio pretende, fundamentalmente, determinar a quantidade de água a utilizar na 

amassadura, de modo a obter um espalhamento pré-definido. Segundo a Norma Europeia EN 

1015-2 (1998), para argamassas de revestimento, admite-se como espalhamento adequado o 

valor de 175 ± 10 mm. Contudo, para que as argamassas fossem comparáveis entre si, limitou-

se o espalhamento desejado a 170 ± 3 mm. Os valores obtidos são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Consistência por espalhamento (Oliveira, 2012) 

Argamassa Água por dm
3
 de argamassa [ml] Média do espalhamento [mm] Razão água / cimento 

II (1:4_0%)  285 171,5 1,41 

II (1:4_20%)  240 169,0 1,19 

II (1:5_0%) 280 142,5 1,66 

II (1:5_20%) 245 144,0 1,46 

II (1:6_0%) 275 129,0 1,91 

II (1:6_20%) 240 129,0 1,66 

 

Conforme se pode verificar na Tabela 2, não se conseguiu obter o espalhamento dese-

jado (170 ± 3 mm) para todas as argamassas produzidas nesta fase. De facto, para qualquer 

das argamassas com redução do teor de cimento (tanto ao traço 1:5, como ao traço 1:6, com e 

sem adição de finos de vidro), verificou-se que, para espalhamentos da ordem de grandeza 

inicialmente preconizada, existia uma forte exsudação, não sendo deste modo a argamassa 

trabalhável. Contudo, o espalhamento só é representativo da trabalhabilidade para argamassas 

em condições semelhantes, e não para argamassas com diferentes composições, como é o ca-

so. Devido ao factor exsudação, não foi possível que as argamassas ao traço 1:5 e 1:6 apresen-

tassem o mesmo espalhamento entre si. Assim, garantiu-se que, pelo menos, as duas argamas-

sas produzidas a cada um dos traços ensaiados apresentassem espalhamentos próximos. Ape-

sar de não se ter conseguido o mesmo espalhamento para todas as argamassas em análise nes-

te vector, todas elas apresentavam sensivelmente a mesma trabalhabilidade a nível de manu-

seio, considerando-se assim semelhantes. 

Também Silva et al. (2009) constataram que as argamassas com redução do teor de ci-

mento e incorporação de finos cerâmicos, para obterem um espalhamento próximo da argamassa 

de referência, ao traço 1:4, exibiam uma certa heterogeneidade, com mais exsudação do que esta. 

Para um mesmo traço, e para se obter o mesmo espalhamento, a argamassa com incor-

poração de agregados finos de vidro necessita de uma menor quantidade de água, o que se 

deve ao efeito de fíler. 
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Em concordância com estes resultados, Braga et al. (2012) também verificaram que, para 

um mesmo traço, as argamassas com incorporação de agregados finos de betão necessitavam de 

menores quantidades de água do que as argamassas tradicionais, para um mesmo espalhamento. 

 

4.4 Massa volúmica da argamassa no estado fresco 

 

Os resultados da massa volúmica da argamassa no estado fresco foram os apresentados 

na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Massa volúmica no estado fresco 

 

Na análise dos resultados da massa volúmica no estado fresco, é necessário ter em 

atenção dois efeitos contraditórios: o efeito de fíler e a introdução de ar. De facto, o efeito de 

fíler leva a que a massa volúmica aumente com a incorporação de agregados finos de vidro. 

Pelo contrário, a adição de agregados finos de vidro leva a uma grande introdução de ar nas 

argamassas, o que conduz à diminuição da massa volúmica das argamassas no estado fresco. 

De facto, e como se verá adiante, a variação da introdução de ar entre as argamassas 

tradicionais e as argamassas com adição de agregados finos de vidro é maior nas argamassas 

ao traço 1:4 do que nas restantes. Assim, entre a argamassa ao traço 1:4 sem adição de finos 

de vidro e a argamassa ao mesmo traço com adição de finos, o efeito predominante é a intro-

dução de ar, que conduz a uma redução da massa volúmica no estado fresco. Por outro lado, 

como pode ser verificado mais à frente, a diferença da introdução de ar entre as argamassas 

tradicionais ao traço 1:5 e 1:6 e as respectivas argamassas ao mesmo traço, mas com adição 

de agregados finos de vidro, é menor do que no caso anterior, sendo assim preponderante nes-

tas argamassas, com redução do teor de cimento, o efeito de fíler, o que explica o aumento da 

massas volúmica no estado fresco com a incorporação de agregados finos de vidro. Mesmo 

tendo em conta a variabilidade dos resultados individuais representada na Figura 2 (valores 

mínimo e máximo), a tendência média explanada continua a manter-se válida. 

 

4.5 Teor de ar incorporado 

 

Os resultados do teor de ar incorporado nas argamassas são apresentados na Figura 3. 

A adição de agregados finos de vidro conduz a uma maior incorporação de ar nas ar-

gamassas no estado fresco, possivelmente devido à forma das partículas dos finos de vidro, 

predominantemente laminar, que conduz ao aprisionamento do ar. De igual modo, a redução 

do teor de ligante, nas argamassas tradicionais, também conduz a maiores valores de incorpo-

ração de ar, provavelmente devido ao facto de estas misturas com redução do teor de ligante 

serem mais heterogéneas do que a argamassa de referência, ao traço 1:4. Assim, verifica-se 
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que, à medida que se reduz o teor de cimento, reduz-se também a diferença de teor de ar in-

corporado entre a argamassa tradicional e a argamassa com 20% de finos, ao mesmo traço. 

Este ensaio apresenta uma variabilidade dos resultados individuais muito reduzida. 

 

 

 
Figura 3 - Teor de ar incorporado 

 

4.6 Massa volúmica aparente: argamassa no estado endurecido 

 

A massa volúmica aparente das argamassas no estado endurecido foi determinada tan-

to aos 28 como aos 90 dias de idade. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Massa volúmica aparente no estado endurecido [kg/m

3
]: 28 dias - II (1:4_0%) = 

1770; II (1:4_20%) = 1830; II (1:5_0%) = 1740; II (1:5_20%) = 1770; II (1:6_0%) = 1700; II 

(1:6_20%) = 1770; 90 dias - II (1:4_0%) = 1770; II (1:4_20%) = 1830; II (1:5_0%) = 1740; II 

(1:5_20%) = 1780; II (1:6_0%) = 1700; II (1:6_20%) = 1780 

 

À excepção das argamassas ao traço 1:4, a massa volúmica aparente das argamassas no 

estado endurecido, em ambas as idades, revela um comportamento semelhante ao da massa vo-

lúmica no estado fresco. De facto, o efeito do aumento do teor de ar incorporado, que justifica a 

diminuição da massa volúmica da argamassa no estado fresco ao traço 1:4, com adição de finos 

de vidro, em relação à argamassa de referência, não se faz sentir no estado endurecido, sendo 

predominante neste estado o efeito de fíler, que faz aumentar a massa volúmica aparente da 

argamassa com 20% de adição de finos de vidro, em relação à argamassa sem adições. 

Assim, pode dizer-se que a massa volúmica aparente das argamassas no estado endu-
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recido, para um mesmo traço, aumenta com a introdução de 20% de agregados finos de vidro, 

o que é justificado pelo efeito de fíler, que torna a argamassa mais compacta. 

Constata-se ainda que a massa volúmica aparente das argamassas ao traço 1:5 e 1:6 

com 20% de agregados finos de vidro é muito semelhante à da argamassas de referência, ao 

traço 1:4, apesar de a baridade do vidro ser inferior à do cimento. Este facto pode ser explica-

do pela menor quantidade de água de amassadura destas argamassas modificadas, em relação 

à argamassa tradicional referida, o que as torna menos porosas. Como se pode verificar na 

Figura 4, em ambas as idades, este ensaio apresenta uma variabilidade dos resultados indivi-

duais relativamente reduzida. 

 

4.7 Módulo de elasticidade dinâmico 

 

Também o módulo de elasticidade dinâmico foi determinado aos 28 e aos 90 dias de 

idade. Obtiveram-se os valores apresentados na Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Módulo de elasticidade dinâmico [GPa]: 28 dias - II (1:4_0%) = 7,20; II (1:4_20%) = 

11,01; II (1:5_0%) = 5,79; II (1:5_20%) = 8,78; II (1:6_0%) = 4,55; II (1:6_20%) = 6,21; 90 

dias - II (1:4_0%) = 6,30; II (1:4_20%) = 10,89; II (1:5_0%) = 5,40; II (1:5_20%) = 7,88; II 

(1:6_0%) = 4,10; II (1:6_20%) = 6,50 

 

Da análise da Figura 5, verifica-se que, para cada traço, e em qualquer das idades, a 

adição de 20% de agregados finos de vidro conduz ao aumento do módulo de elasticidade 

dinâmico. Por outro lado, e como seria de esperar, tanto nas argamassas convencionais, como 

nas argamassas modificadas, quanto menor o teor de cimento, menor o módulo de elasticida-

de dinâmico. Assim, verifica-se a presença de dois efeitos contrários, o que faz com que a 

argamassa ao traço 1:5 com finos de vidro apresente módulo de elasticidade ligeiramente su-

perior ao da argamassa de referência ao traço 1:4 e a argamassa ao traço 1:6, com adição de 

finos de vidro, apresente valores muito próximos dos da argamassa convencional ao traço 1:4. 

Uma argamassa com menor módulo de elasticidade permite suportar tensões internas su-

periores sem surgirem fissuras. Assim, um menor módulo de elasticidade é um factor positivo 

para uma argamassa de revestimento, o que torna viável a utilização das argamassas modificadas 

com incorporação de agregados finos de vidro e redução do teor de cimento, que têm valores de 

módulo de elasticidade próximos, ou mesmo inferiores, aos da argamassa tradicional ao traço 1:4. 

Analisando cada uma das argamassas, verifica-se que, de um modo geral, há uma redução 

do módulo de elasticidade dinâmico dos 28 para os 90 dias, atribuível a alguma microfissuração 

interna entretanto surgida ou à variação do teor de humidade dos provetes entre estas duas idades. 

Estas variações, entre os 28 e os 90 dias, foram todas confirmadas através da repetição destes en-
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saios, tendo-se verificado a mesma tendência decrescente entre estas duas idades. Também Braga 

et al. (2012) verificaram que, aos 28 dias de idade, a argamassa ao traço 1:5 e com 15% de 

finos de betão apresentava um módulo de elasticidade ligeiramente superior ao da argamassa 

de referência, ao traço 1:4, apresentando assim uma tendência semelhante ao do presente es-

tudo, embora para outro material e percentagem de incorporação. 

Tanto aos 28 como aos 90 dias de idade, verifica-se que a redução do teor de cimento, 

tanto para o traço 1:5 como para o traço 1:6, com a simultânea adição de 20% de finos de vi-

dro, conduz a valores do módulo de elasticidade bastante aceitáveis (da mesma ordem de 

grandeza dos da argamassa de referência, ao traço 1:4). 

 

4.8 Resistência à tracção por flexão e à compressão 

 

À semelhança do módulo de elasticidade dinâmico, a resistência à tracção por flexão e 

a resistência à compressão foram também determinadas tanto aos 28 como aos 90 dias de ida-

de. Os valores obtidos são apresentados nas Figuras 6 e 7. 

 

 

 
Figura 6 - Resistência à tracção por flexão [MPa]: 28 dias - II (1:4_0%) = 1,67; II (1:4_20%) = 

3,10; II (1:5_0%) = 1,31; II (1:5_20%) = 2,07; II (1:6_0%) = 0,78; II (1:6_20%) = 1,03; 90 dias 

- II (1:4_0%) = 1,44; II (1:4_20%) = 2,71; II (1:5_0%) = 0,77; II (1:5_20%) = 1,08; II (1:6_0%) 

= 0,70; II (1:6_20%) = 1,33 

 

 

Na Figura 6, como seria de esperar, verifica-se que a resistência à tracção por flexão dimi-

nui com a diminuição do teor de cimento. Por outro lado, e para cada traço estudado, verifica-se 

que a adição de 20% de finos de vidro conduz a maiores resistências à tracção por flexão, o que 

está de acordo com a evolução verificada no módulo de elasticidade dinâmico. Assim, por exem-

plo aos 28 dias de idade, a argamassa ao traço 1:5 e com 20% de finos de vidro apresenta uma 

resistência à tracção por flexão cerca de 24% superior à da argamassa de referência, ao traço 1:4 e 

sem qualquer adição de vidro, o que se poderá atribuir ao efeito pozolânico do pó de vidro. 
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Figura 7 - Resistência à compressão [MPa]: 28 dias - II (1:4_0%) = 4,24; II (1:4_20%) = 8,09; 

II (1:5_0%) = 2,52; II (1:5_20%) = 4,39; II (1:6_0%) = 1,50; II (1:6_20%) = 2,77; 90 dias - II 

(1:4_0%) = 3,33; II (1:4_20%) = 7,67; II (1:5_0%) = 2,19; II (1:5_20%) = 4,17; II (1:6_0%) = 

1,40; II (1:6_20%) = 3,35 

 

Quanto à resistência à compressão, o comportamento verificado é muito semelhante ao 

da resistência à tracção por flexão. De facto, e como esperado, tanto para as argamassas sem 

adição de finos de vidro, como para as argamassas modificadas, a resistência à compressão di-

minui com a redução do teor de cimento. Pelo contrário, para cada traço, e em ambas as idades 

estudadas, a resistência à compressão da argamassa com 20% de finos de vidro é sempre supe-

rior à da argamassa sem qualquer tipo de adição, o que está de acordo com os resultados do 

ensaio de determinação do módulo de elasticidade dinâmico. Deste modo, verifica-se que, por 

exemplo aos 90 dias de idade, a argamassa ao traço 1:5 e com 20% de agregados finos de vidro 

apresenta uma resistência à compressão cerca de 25% superior à da argamassa de referência, ao 

traço 1:4 e sem qualquer tipo de adição, o que pode ser atribuído a algum efeito pozolânico dos 

agregados finos de vidro. Mesmo tendo em conta a variabilidade dos resultados individuais re-

presentada nas Figuras 6 e 7, as tendências médias referidas continuam a manter-se válidas. 

Como referido em relação ao módulo de elasticidade dinâmico, também na resistência 

à tracção por flexão e à compressão se verifica, na generalidade dos casos, uma tendência 

decrescente entre os valores registados aos 28 e aos 90 dias de idade. Da mesma forma, esta 

diminuição da resistência mecânica deve ser causada por alguma microfissuração surgida en-

tre estas duas idades, o que é consistente com o facto de esta tendência ser mais acentuada na 

flexão do que na compressão. 

Nas Figuras 8 e 9, é possível comparar os resultados das resistências à tracção por flexão 

e à compressão, aos 28 dias de idade, obtidos no presente estudo com os de Braga et al. (2012) e 

Silva et al. (2009), tendo estes autores utilizado, respectivamente, 15% de incorporação de finos 

de betão e 10% de finos cerâmicos. Da análise da Figura 8, constata-se que apenas no presente 

estudo se verifica um aumento da resistência à tracção por flexão da argamassa ao traço 1:5 e 

com 20% de finos de vidro, em relação à da argamassa de referência, ao traço 1:4, o que tem 

como justificação o efeito pozolânico desenvolvido pelos finos de vidro. Já na Figura 9, verifi-

ca-se que a tendência constatada neste estudo foi também verificada nos restantes, com um au-

mento da resistência à compressão para as argamassas ao traço 1:5, com adição de finos, em 

relação às respectivas argamassas de referência, e uma diminuição, em relação à mesma arga-

massa de referência, da resistência à compressão da argamassa modificada ao traço 1:6. 

Assim, conclui-se que a adição de agregados finos de vidro, com a simultânea redução do 

teor de cimento, pelo menos para o traço volumétrico 1:5 e com 20% de adição de agregados fi-

nos de vidro, permite obter uma argamassa com uma resistência mecânica da mesma ordem de 
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grandeza da argamassa de referência, ao traço 1:4. Deste modo, e obtendo-se resultados muito 

semelhantes aos de uma argamassa tradicional corrente de traço 1:4, confirma-se a viabilidade de, 

por um lado, reduzir o teor de cimento utilizado e, por outro, dar utilidade aos resíduos de vidro. 

 

 
Figura 8 - Comparação dos resultados do ensaio de determinação da resistência à tracção por 

flexão, aos 28 dias, com os obtidos por Braga et al. (2012) (betão) e Silva et al. (2009) (cerâ-

micos) 

 

 
Figura 9 - Comparação dos resultados do ensaio de determinação da resistência à compressão, 

aos 28 dias, com os obtidos por Braga et al. (2012) (betão) e Silva et al. (2009) (cerâmicos) 

 

4.9 Absorção de água por capilaridade 

 

A absorção de água por capilaridade foi avaliada aos 28 dias de idade, sendo os coefi-

cientes de capilaridade de cada argamassa apresentados na Figura 10. 

Da análise da Figura 10, verifica-se que, como expectável, tanto nas argamassas tradici-

onais, como nas argamassas modificadas, quanto menor o teor de cimento, maior o coeficiente 

de absorção de água por capilaridade, devido ao aumento dos poros capilares com a redução do 

teor de cimento. Por outro lado, e para cada um dos traços estudados, a incorporação de 20% de 

finos de vidro conduz a uma redução significativa do coeficiente de absorção de água por capi-

laridade. Este comportamento também era esperado, uma vez que, para cada traço, a incorpora-

ção de agregados finos de vidro conduz a uma maior compacidade das argamassas no estado 

endurecido, e assim a uma menor dimensão dos poros da argamassa, o que dificulta a percola-

ção da água no seio da mesma. 
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Figura 10 - Absorção de água por capilaridade 

 

Nas Figuras 11 e 12, verifica-se que a argamassa ao traço 1:5 com 20% de adição de fi-

nos de vidro apresenta uma maior compacidade da matriz, com uma redução significativa da 

quantidade e da dimensão dos macroporos, em relação à argamassa tradicional ao mesmo traço. 

De facto, à escala das Figuras 11 e 12, os poros capilares não são visíveis. Contudo, uma vez 

verificada a redução da dimensão destes poros de maior dimensão (macroporos), é expectável 

que todos os poros (incluindo os capilares) sigam esta tendência de redução significativa da sua 

dimensão, com a adição de agregados finos de vidro. 

 

 
Figura 11 - Argamassa tradicional ao traço 1:5, observada na lupa binocular electrónica, com 

uma ampliação de 10 vezes 

 

 
Figura 12 - Argamassa ao traço 1:5, com 20% de incorporação de finos de vidro, observada 

na lupa binocular electrónica, com uma ampliação de 10 vezes 

 

Na Figura 13, verifica-se que Braga et al. (2012) e Silva et al. (2009) constataram um 

comportamento muito semelhante ao verificado no presente estudo, incorporando, respecti-
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vamente, agregados finos de betão e cerâmicos. 

 
Figura 13 - Comparação dos resultados do ensaio de determinação da absorção de água por 

capilaridade, aos 28 dias, com os obtidos por Braga et al. (2012) (betão) e Silva et al. (2009) 

(cerâmicos) 

 

Deste modo, constata-se que a absorção de água por capilaridade apresenta muito bons 

resultados para as argamassas com incorporação de 20% de agregados finos de vidro, tanto ao 

traço 1:5, como ao traço 1:6. De facto, em ambas estas argamassas modificadas se verificaram 

coeficientes de absorção de água por capilaridade inferiores ao da argamassa de referência, ao 

traço 1:4, sem qualquer tipo de adição, apesar da considerável redução do teor de cimento que 

apresentam. Assim, estas argamassas modificadas estão mais protegidas contra mecanismos 

de degradação do que a própria argamassa tradicional. Como se pode verificar na Figura 10, 

este ensaio apresenta uma reduzida variabilidade dos resultados individuais. 

 

4.10 Secagem 

 

O comportamento face à secagem de todas as argamassas ensaiadas pode ser analisado 

na Figura 14. 

Constata-se que a redução do teor de cimento, com a simultânea adição de agregados 

finos de vidro, não induz alterações significativas do comportamento das argamassas face à 

secagem, apresentando todas comportamentos muito semelhantes. 

Também Braga et al. (2012) verificaram que a redução do teor de cimento, em simul-

tâneo com a incorporação de finos de betão, não tem influência significativa no tempo de se-

cagem das argamassas. 

 

 
Figura 14 - Secagem 
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4.11 Susceptibilidade à fendilhação: aplicação em tijolo 

 

Ao fim de 5 meses de observação, não se verificaram fissuras em nenhum dos tijolos, de 

qualquer uma das argamassas em estudo. Deste modo, pode-se concluir que as argamassas com 

redução do teor de cimento e simultânea incorporação de agregados finos de vidro são pouco 

susceptíveis à fissuração, apesar de ser comumente aceite que a adição de finos pode aumentar a 

susceptibilidade à fissuração da argamassa por retracção (Veiga, 1998) (Angelim et al., 2000). 

Braga et al. (2012) e Silva et al. (2009) também verificaram o mesmo comportamento, 

analisando, respectivamente, a incorporação de agregados finos de betão e cerâmicos em ar-

gamassas de revestimento. 

 

4.12 Selecção para a fase seguinte 

 

Terminados todos os ensaios da segunda fase, determinou-se a argamassa que, concili-

ando a redução do teor de cimento com a incorporação de 20% de agregados finos de vidro, 

demonstrou o melhor desempenho. 

Deste modo, e tendo em conta todos os ensaios realizados na segunda fase, constata-se 

que é a argamassa ao traço 1:5 e com 20% de agregados finos de vidro que melhor comporta-

mento revelou. De facto, esta foi a argamassa com redução do teor de cimento e adição simultâ-

nea de finos de vidro que maior resistência à tracção por flexão e à compressão revelou e menor 

coeficiente de absorção de água por capilaridade demonstrou, apesar de também ter apresentado 

um módulo de elasticidade dinâmico superior ao da argamassa tradicional ao traço 1:4. 

Assim, na terceira fase de ensaios, a argamassa ao traço 1:5 e com 20% de finos de vi-

dro (II (1:5_20%)) foi estudada em maior profundidade, analisando-se outras características 

importantes do comportamento de uma argamassa de revestimento. 

Na terceira fase experimental, são avaliadas outras características das argamassas tra-

dicionais aos traços 1:4 e 1:5, da argamassa seleccionada no fim da segunda fase de ensaios: a 

argamassa ao traço 1:5 e com um total de 20% de finos, por adição de agregados finos de vi-

dro, para além da argamassa ao traço 1:4 e com um total de finos de 20%, para comparação. 

 

4.13 Retenção de água 

 

Os resultados do ensaio de retenção de água são apresentados na Tabela 3. 

Verifica-se que, para cada um dos traços ensaiados, a argamassa com a incorporação 

de 20% de agregados finos de vidro apresenta uma maior retenção de água do que a argamas-

sa tradicional ao mesmo traço. Este facto é justificado pela presença de uma maior quantidade 

de partículas finas, o que dificulta a libertação de água do interior da argamassa. 

 

Tabela 3 - Retenção de água (Oliveira, 2012) 

Argamassa Retenção de água [%] Desvio padrão [%] 

II (1:4_0%) 63,2 1,05 

II (1:4_20%) 78,9 0,50 

II (1:5_0%) 74,1 3,01 

II (1:5_20%) 79,6 1,13 

 

Por outro lado, e ao contrário do esperado, a argamassa tradicional ao traço 1:5 reve-

lou uma maior capacidade de retenção de água do que a argamassa de referência ao traço 1:4. 

De facto, tendo a argamassa ao traço 1:5 uma menor quantidade de cimento, era expectável 

que apresentasse uma menor capacidade de retenção de água, o que não se verificou. 

Quanto maior a capacidade de retenção de água de uma argamassa, maior a disponibili-
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dade de água para que ocorra a hidratação do cimento, havendo, deste modo, uma maior proba-

bilidade de se alcançar a hidratação completa do mesmo. Assim, da análise da Tabela 3, verifi-

ca-se que é a argamassa ao traço 1:5 e com 20% de adição de finos de vidro que apresenta o 

melhor comportamento face a esta característica, com um aumento da capacidade de retenção 

de água de 26% face à argamassa tradicional ao traço 1:4. Segundo Silva et al. (1999), este fe-

nómeno pode ser explicado pela excelente capacidade de retenção de água por parte de alguns 

materiais, nomeadamente com características pozolânicas. Este é um aspecto muito positivo, 

uma vez que, para além de se obter uma argamassa com melhor comportamento face a esta ca-

racterística, ainda é possível reduzir o teor de cimento utilizado e incorporar resíduos de vidro. 

Na Figura 15, é possível constatar que a tendência verificada neste estudo também foi 

notada nos trabalhos de investigação de Braga et al. (2012) e de Silva et al. (2009). 

 

4.14 Variação dimensional: retracção 

 

Neste ensaio, obtiveram-se os valores apresentados na Figura 16. 

 

 
Figura 15 - Comparação dos resultados do ensaio de determinação da retenção de água, com 

os obtidos por Braga et al. (2012) (betão) e Silva et al. (2009) (cerâmicos) 

 

 
Figura 16 - Variação dimensional 

 

Para cada um dos traços estudados, a argamassa com 20% de adição de agregados fi-

nos de vidro apresenta maiores valores de retracção do que a argamassa tradicional ao mesmo 

traço. Este aumento da retracção com a adição de 20% de finos de vidro é de cerca de 15% e 

de 14%, respectivamente para as argamassas ao traço 1:4 e 1:5. Segundo Veiga (1998), este 
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comportamento era expectável. Por outro lado, e tal como esperado, tanto entre as duas arga-

massas tradicionais, como entre as duas argamassas modificadas, a argamassa com menor teor 

de cimento apresenta menores valores de retracção. 

Assim, verifica-se que a argamassa ao traço 1:5 e com 20% de agregados finos de vidro 

apresenta valores de retracção muito aceitáveis, tendo um comportamento em relação a esta carac-

terística muito próximo do da argamassa de referência (ao traço 1:4). De facto, aos 100 dias de 

idade, a argamassa modificada ao traço 1:5 apresentava um valor de retracção apenas 3% superior 

ao da argamassa tradicional ao traço 1:4. Este resultado deve-se à compensação entre os dois efei-

tos contrários referidos: por um lado, o aumento do teor de finos conduz ao incremento da retrac-

ção, enquanto que, por outro, a diminuição do teor de cimento leva a menores retracções. 

Na Figura 17, podem-se comparar os resultados obtidos no presente estudo com os de 

outros trabalhos de investigação, aos 80 dias de idade. 

Assim, também em relação a esta propriedade, a argamassa ao traço 1:5 e com 20% de 

adição de agregados finos de vidro revela um desempenho muito positivo, praticamente inal-

terado em relação à argamassa tradicional ao traço 1:4. Deste modo, este é mais um aspecto 

que garante a viabilidade da utilização prática desta argamassa modificada. 

 

 
Figura 17 - Comparação dos resultados do ensaio de variação dimensional, aos 80 dias, com 

os obtidos por Braga et al. (2012) (betão) e Silva et al. (2009) (cerâmicos) 

 

4.15 Avaliação da durabilidade com base no ensaio de envelhecimento artificial acelerado 

 

Foram analisadas as seguintes características, antes e após o ensaio de envelhecimento arti-

ficial acelerado. 

 

a) Aspecto visual 

Após a submissão aos ciclos de envelhecimento acelerado, não foram detectadas fissu-

ras nem desagregação em nenhum dos provetes. 

 

b) Avaliação de características mecânicas por ultra-sons 

Os resultados obtidos neste ensaio foram os apresentados na Figura 18. 

 



Número 44, 2012 Engenharia Civil  UM 23 

 
Figura 18 - Ultra-sons: antes do envelhecimento - II (1:4_0%) = 1610 m/s; II (1:4_20%) = 

1710 m/s; II (1:5_0%) = 1550 m/s; II (1:5_20%) = 1470 m/s; após o envelhecimento - II 

(1:4_0%) = 1490 m/s; II (1:4_20%) = 1550 m/s; II (1:5_0%) = 1540 m/s; II (1:5_20%) = 1450 

m/s 

 

Por outro lado, verifica-se que, para todas as argamassas estudadas, a velocidade de 

propagação das ondas ultra-sónicas é inferior após a submissão das mesmas aos ciclos de en-

velhecimento acelerado. Efectivamente, durante a submissão aos vários ciclos climáticos, 

podem ocorrer dois fenómenos que levam a resultados contrários. Por um lado, sobretudo 

durante os ciclos humidade - gelo, devido à presença de água em abundância, pode-se hidratar 

algum cimento que tenha ficado por hidratar, o que faz aumentar a velocidade de propagação 

das ondas ultra-sónicas. Por outro lado, devido às diferenças de comportamento entre os ma-

teriais quando submetidos a variações térmicas e à formação de gelo, é expectável que se 

formem microfissuras superficiais na argamassa, o que conduz, inevitavelmente, a uma redu-

ção da velocidade de propagação das ondas. Assim, neste caso, tendo-se constatado a diminu-

ição da velocidade de propagação das ondas, verifica-se que o efeito da microfissuração foi 

preponderante em relação ao da hidratação do cimento. 

Ainda assim, a argamassa ao traço 1:5 e com 20% de agregados finos de vidro apre-

senta uma redução de apenas 9% da velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas antes 

do envelhecimento, em relação à argamassa de referência ao traço 1:4 e de 3% após a submis-

são aos ciclos de envelhecimento acelerado. Deste modo, considera-se que a argamassa modi-

ficada em estudo revela um bom desempenho em relação a esta característica, sendo este rela-

tivamente próximo do da argamassa de referência, ao traço 1:4. 

 

c) Permeabilidade à água sob pressão 

Antes do envelhecimento, foram utilizados dois provetes de cada argamassa, sendo 

cada um constituído por um tijolo com argamassa aplicada. Já após o envelhecimento, a per-

meabilidade à água sob pressão foi avaliada nos muretes que tinham sido submetidos ao enve-

lhecimento acelerado, utilizando-se também dois muretes por argamassa. Assim, obtiveram-se 

os resultados indicados na Figura 19. 
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Figura 19 - Permeabilidade à água sob pressão [mm]: antes do envelhecimento - II (1:4_0%) 

= 43,50; II (1:4_20%) = 43,00; II (1:5_0%) = 58,50; II (1:5_20%) = 65,00; após o envelheci-

mento - II (1:4_0%) = 30,00; II (1:4_20%) = 23,50; II (1:5_0%) = 46,00 mm; II (1:5_20%) = 

35,50 

 

Como esperado devido à sua maior compacidade, tanto antes como após o envelheci-

mento acelerado, a argamassa ao traço 1:4 e com 20% de incorporação de agregados finos de 

vidro apresenta, em média, uma menor permeabilidade à água sob pressão do que a argamassa 

tradicional ao mesmo traço, apesar de esta diferença ser muito reduzida antes do envelheci-

mento acelerado. Contudo, o mesmo não se verifica, antes do envelhecimento, em média, em 

relação às argamassas ao traço volumétrico 1:5, em que a argamassa com 20% de adição de 

agregados finos de vidro apresentou um aumento da permeabilidade à água sob pressão, em 

relação à argamassa tradicional ao mesmo traço, de cerca de 11%. Este aumento, apesar de 

tudo pouco significativo, é consistente com a variação no mesmo sentido das características 

mecânicas por ultra-sons e explicável também por microfissuração ocorrida nas argamassas 

com mais finos. Refira-se que este ensaio apresenta desvios padrão muito consideráveis, o 

que pode ser atribuído à heterogeneidade destas argamassas e à microfissuração existente. De 

facto, e como se pode constatar na Figura 19, este ensaio apresenta uma grande variabilidade 

dos resultados individuais. Assim, a tendência descrita para os valores médios pode ser pouco 

representativa da realidade de um provete individual. 

Já entre as argamassas de traços diferentes, verifica-se que, como esperado, as arga-

massas com maior teor de ligante (ao traço 1:4) apresentam uma menor permeabilidade à 

água sob pressão, já que é correntemente considerado que um maior teor de cimento reduz a 

permeabilidade à água. 

Em todas as argamassas analisadas, verifica-se uma redução da permeabilidade à água 

sob pressão após a submissão aos ciclos de envelhecimento acelerado. Como indicado aquan-

do da interpretação dos resultados do ensaio de avaliação das características mecânicas por 

ultra-sons, após a submissão aos ciclos climáticos, por um lado existe o efeito da hidratação 

do cimento que poderia não ter chegado a hidratar e, por outro, o surgimento de microfissura-

ção. De facto, indicou-se que a redução da velocidade de propagação das ondas ultra-sónicas 

se devia a microfissuração gerada ao longo dos ciclos climáticos. Contudo, essa microfissura-

ção é sobretudo superficial, não tendo assim uma influência significativa na alteração da per-

meabilidade à água sob pressão. Assim, neste ensaio, revela-se como predominante o efeito 

da hidratação do cimento, o que conduz a menores permeabilidades à água sob pressão após o 

envelhecimento. Estas reduções da permeabilidade à água sob pressão são bastante significa-

tivas. Contudo, é preciso não esquecer a variabilidade dos resultados individuais já referida. 
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Assim, após o envelhecimento acelerado, verifica-se que a argamassa ao traço 1:5 com 

20% de adição de agregados finos de vidro apresenta, em média, uma permeabilidade à água 

sob pressão apenas ligeiramente superior à da argamassa de referência ao traço 1:4, o que se 

afigura como um aspecto bastante positivo. 

Pelo contrário, Silva et al. (2009), avaliando a permeabilidade à água sob pressão ape-

nas após o envelhecimento acelerado, verificou um decréscimo da permeabilidade à água sob 

pressão da argamassa ao traço 1:6 e com 10% de incorporação de finos cerâmicos, em relação 

à argamassa tradicional ao traço 1:4, de cerca de 58%, o que os próprios autores consideraram 

surpreendente. A explicação apontada para esta redução drástica da permeabilidade à água 

sob pressão foi o facto de o efeito da maior compacidade conferida pelos finos se ter sobre-

posto ao efeito da redução do cimento. 

 

d) Aderência ao suporte 

Para este ensaio, utilizaram-se os provetes do ensaio de permeabilidade à água sob 

pressão, tendo-se obtido os valores apresentados nas Tabelas 4 e 5. 

 

Tabela 4 - Aderência ao suporte, antes do envelhecimento (Oliveira, 2012) 
Argamassa Aderência [MPa] Tipologia de rotura predominante Desvio padrão [MPa] 

II (1:4_0%) 0,64 B 0,10 

II (1:4_20%) 0,67 A / B 0,06 

II (1:5_0%) 0,43 B 0,05 

II (1:5_20%) 0,55 A / B 0,05 

A - rotura adesiva (no plano do revestimento - suporte); B - rotura coesiva (no seio do revestimento); C - rotura coesiva (no 

seio do suporte) 

 

Tabela 5 - Aderência ao suporte, após o envelhecimento (Oliveira, 2012) 
Argamassa Aderência [MPa] Tipologia de rotura predominante Desvio padrão [MPa] 

II (1:4_0%) 0,75 B 0,08 

II (1:4_20%) 0,79 A / B / C 0,14 

II (1:5_0%) 0,59 B 0,03 

II (1:5_20%) 0,85 A / B 0,11 

A - rotura adesiva (no plano do revestimento - suporte); B - rotura coesiva (no seio do revestimento); C - rotura coesiva (no 

seio do suporte) 

 

Tanto antes como após o envelhecimento, e para ambos os traços estudados, a arga-

massa com adição de agregados finos de vidro apresenta sempre uma aderência ao suporte 

superior à da argamassa tradicional ao mesmo traço. Isto acontece porque, com uma maior 

percentagem de material fino, a ligação entre o revestimento e o suporte é mais efectiva, devi-

do à sucção de água e de finos da argamassa de revestimento pelo suporte. 

Também é possível constatar nestes elementos que, nas argamassas tradicionais, quan-

to menor o teor de cimento, menor a capacidade de aderência ao suporte da argamassa, o que 

está de acordo com Carasek e Djanikian (1997), que indicam que, à medida que se aumenta o 

teor de cimento de uma argamassa, há um aumento da capacidade de aderência da mesma. 

Todas as argamassas estudadas aumentam a sua capacidade de aderência ao suporte após 

a submissão aos ciclos de envelhecimento acelerado. De facto, como referido, a microfissuração 

que se gera nos ciclos de envelhecimento é predominantemente superficial, sendo preponderante 

para este ensaio o factor da evolução da hidratação do cimento durante os ciclos humidade - gelo 

que, com o consequente crescimento dos cristais de etringite, ou outros compostos, que se for-

mam no interior dos poros do suporte, provoca uma melhoria significativa da ligação entre este e 

o revestimento, aumentando deste modo a capacidade de aderência do mesmo. 

Verifica-se também que ambas as argamassas tradicionais (tanto ao traço 1:4, como ao 

traço 1:5), tanto antes como após o envelhecimento acelerado, apresentam predominantemente 
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uma rotura do tipo coesiva na argamassa, que é a mais favorável. Por outro lado, a argamassa 

modificada ao traço 1:4, antes do envelhecimento, já apresenta algumas roturas adesivas, na 

interface entre o revestimento e o suporte. Contudo, neste caso, a ocorrência deste tipo de rotura 

deve-se ao incremento da tensão de rotura à tracção desta argamassa, face à argamassa tradicio-

nal ao mesmo traço. Já após o envelhecimento acelerado, esta argamassa modificada, para além 

dos dois tipos de roturas que já apresentava antes do envelhecimento, também verifica roturas 

coesivas no suporte. A verificação de roturas adesivas nesta argamassa é justificada, de igual 

modo, pelo incremento da tensão de rotura à tracção desta argamassa modificada. 

Assim, a argamassa ao traço 1:5 e com adição de finos de vidro apresenta resultados 

aceitáveis face a esta propriedade, sendo que, antes do envelhecimento, apresenta uma peque-

na redução da capacidade de aderência em relação à argamassa tradicional, ao traço 1:4, de 

cerca de 14% e após o envelhecimento revela uma maior tensão de aderência ao suporte do 

que esta argamassa tradicional, em cerca de 13%. 

Na Figura 20, é possível comparar os resultados obtidos no presente estudo com os ob-

tidos por Silva et al. (2009). 

 

 
Figura 20 - Comparação dos resultados do ensaio de aderência ao suporte, antes e após o en-

velhecimento, com os obtidos por Silva et al. (2009) (cerâmicos) 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Neste estudo, onde se reduziu o teor de cimento de argamassas de revestimento com a 

simultânea incorporação de agregados finos de vidro, não se esperava, à partida, grandes me-

lhorias de comportamento, pretendendo-se apenas obter argamassas com um desempenho 

comparável a uma argamassa tradicional corrente, sendo a grande vantagem a redução do 

cimento a utilizar, para além da incorporação de resíduos. 

Na segunda fase, foram avaliadas duas argamassas com redução do teor de cimento 

(do traço 1:4 para os traços 1:5 e 1:6) e 20% de adição de agregados finos de vidro, para além 

das argamassas tradicionais aos mesmos traços e das argamassas ao traço 1:4, com e sem a 

adição de finos de vidro. Em relação ao módulo de elasticidade dinâmico, ambas as argamas-

sas modificadas em estudo mostraram ser viáveis, apresentando valores de módulo de elasti-

cidade próximos dos da argamassa tradicional ao traço 1:4. Quanto à resistência à tracção por 

flexão, por exemplo aos 28 dias, a argamassa modificada ao traço 1:5 apresentou um aumento 

de resistência em relação à argamassa de referência ao traço 1:4 de 24%, enquanto que a ar-

gamassa modificada ao traço 1:6 revelou uma diminuição da resistência de 38%. Já em rela-

ção à resistência à compressão, aos 90 dias, a argamassa ao traço 1:5 com 20% de adição de 
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agregados finos de vidro também demonstrou um incremento da resistência de 25%, em rela-

ção à argamassa tradicional ao traço 1:4, enquanto que a argamassa ao traço 1:6, aos 90 dias, 

e também com 20% de finos de vidro, demonstrou uma redução da resistência de 35%. Deste 

modo, em relação à resistência mecânica, constatou-se que é a argamassa ao traço 1:5 e com 

20% de agregados finos de vidro que demonstra o melhor desempenho. 

Quanto à absorção de água por capilaridade, tanto a argamassa ao traço 1:5 com adi-

ção de 20% de finos de vidro, como a argamassas ao traço 1:6, com a mesma percentagem de 

adição de agregados finos de vidro, apresentam um menor coeficiente de absorção de água 

por capilaridade do que a argamassa de referência ao traço 1:4, sem qualquer tipo de adição, 

com reduções deste coeficiente de 25% e de 11%, respectivamente. Deste modo, estas arga-

massas modificadas apresentam um melhor comportamento do que a argamassa tradicional, 

ao traço 1:4, em relação a esta característica. 

Nos ensaios de secagem e de susceptibilidade à fendilhação, não foram notadas alterações 

importantes entre as argamassas modificadas em análise e a argamassa de referência ao traço 1:4. 

Na terceira fase, e em concordância com o acima exposto, foi avaliada em maior porme-

nor a argamassa ao traço 1:5 com 20% de agregados finos de vidro. Assim, esta argamassa reve-

lou um melhor comportamento do que a argamassa tradicional ao traço 1:4 em relação à capaci-

dade de retenção de água, apresentando um incremento de 26%. No que diz respeito à retracção, a 

argamassa ao traço 1:5 e com 20% de agregados finos de vidro apresenta valores aceitáveis, tendo 

um comportamento em relação a esta característica muito próximo do da argamassa de referência, 

ao traço 1:4. De facto, aos 100 dias de idade, a argamassa modificada ao traço 1:5 apresentava um 

valor de retracção apenas 3% superior ao da argamassa tradicional ao traço 1:4. 

No que diz respeito à permeabilidade à água sob pressão, após o envelhecimento acele-

rado, verifica-se que a argamassa ao traço 1:5 com 20% de adição de agregados finos de vidro 

apresenta uma permeabilidade apenas ligeiramente superior à da argamassa de referência ao 

traço 1:4, o que se afigura como um aspecto bastante positivo. Em relação à aderência ao supor-

te, esta argamassa modificada, após o envelhecimento acelerado, até revela uma maior tensão 

de aderência ao suporte do que a argamassa de referência ao traço 1:4, em cerca de 13%. 

Este bom comportamento, mesmo das argamassas com menor teor de cimento, aponta 

para um efeito pozolânico significativo dos finos de vidro, para além do efeito de fíler. 

Em suma, fica perfeitamente claro que a argamassa II (1:5_20%) reúne todas as condi-

ções necessárias para ser utilizada como argamassa de revestimento. 
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