
Nuno Rafael Marinho Gomes

ESTUDO DE ARGAMASSAS ECO EFICIENTES

Nu
no

 R
af

ae
l M

ar
in

ho
 G

om
es

Novembro de 2012UM
in

ho
 |

 2
01

2
ES

TU
DO

 D
E 

AR
GA

M
AS

SA
S 

EC
O

 E
FI

C
IE

N
TE

S

Universidade do Minho
Escola de Engenharia





Novembro de 2012

Tese de Mestrado
Ciclo de Estudos Integrados Conducentes ao
Grau de Mestre em Engenharia Civil

Trabalho efetuado sob a orientação do
Professora Doutora Graça de Fátima Moreira de
Vasconcelos

Coorientador:
Professor Doutor Joaquim Alexandre Santos
Almeida Oliveira Carneiro

Nuno Rafael Marinho Gomes

ESTUDO DE ARGAMASSAS ECO EFICIENTES

Universidade do Minho
Escola de Engenharia



  Dedicatória 

Nuno Gomes  iii 

DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho ao meu filho, Guilherme, és o principal responsável por este sonho se 

tornar realidade. 

 

Amo-te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Estudo de Argamassas Eco Eficientes 

 

Nuno Gomes  iv 

 

 

 

 

 



Agradecimentos 

Nuno Gomes  v 

AGRADECIMENTOS 

A conclusão deste trabalho não seria possível sem a ajuda de algumas pessoas e entidades às 

quais quero aqui apresentar os meus sinceros agradecimentos. 

 

Em primeiro lugar tenho que agradecer ao meu orientador, a Professora Doutora Graça de 

Fátima Moreira de Vasconcelos, pela dedicação, pela partilha do seu precioso conhecimento e 

acima de tudo, por sempre ter acreditado em mim e nunca ter desistido. 

 

Ao meu coorientador, Professor Doutor Joaquim Alexandre Santos Almeida Oliveira 

Carneiro, pela visão inovadora e por toda a ajuda disponibilizada para a realização deste 

trabalho. 

 

Não podia deixar de salientar a minha profunda gratidão ao Engenheiro Carlos Jesus, pela sua 

amizade e principalmente pela ajuda prestada em todas as fases deste trabalho. Também ao 

Engenheiro Carlos Palha pela ajuda, conhecimento partilhado e pelos meios disponibilizados 

para a realização dos ensaios térmicos. Um muito obrigado também ao Senhor Poke pelo 

apoio e preocupação. 

 

À Engenheira Filipa Fernandes pelo conhecimento partilhado e pela fundamental ajuda na 

realização dos ensaios de caracterização morfológica e superficial, e caracterização 

fotocatalítica e autolimpante das amostras. 

 

À empresa Perfilnorte S.A., principalmente aos seus administradores, Dona Cândida e Senhor 

Fernandes, pelo tempo que me disponibilizaram para a realização deste trabalho e acima de 

tudo pelo incentivo e constante motivação. 

 

Tenho que agradecer também à Dona Cândida e ao Senhor Felisberto por todo o apoio e ajuda 

que me deram nos momentos mais difíceis. Obrigado por serem como uns pais para mim. 

 

Aos meus pais pela oportunidade de poder concretizar o meu sonho, pela educação que me 

deram, pelo amor, carinho e compreensão. Estou-vos eternamente grato. Também ao meu 

irmão, João Gomes, por ser o meu melhor amigo e estar ao meu lado, sempre e para sempre. 

 



Estudo de Argamassas Eco Eficientes 
 

Nuno Gomes  vi 

Às minhas fontes de inspiração, a Cátia e o Guilherme, sem o vosso amor, a vossa companhia 

e acima de tudo a vossa paciência e compreensão, nunca teria chegado até aqui.  

 

Para além de todas as pessoas aqui mencionadas, a minha família e todos os meus amigos 

merecem também a minha eterna gratidão. 

 

 

 

 

 

 
 



Resumo 

Nuno Gomes  vii 

ESTUDO DE ARGAMASSAS ECO EFICIENTES 

RESUMO 

Os recentes desenvolvimentos nas áreas das nanociências e nanotecnologias estão a mudar o 

nosso mundo. O uso das nanopartículas pode tornar os nossos edifícios mais limpos, 

resistentes e fazer com que armazenem a energia solar para uso posterior. 

 

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento desta área, esta dissertação de mestrado 

tem como principal objetivo o estudo e desenvolvimento de uma argamassa de reboco exterior 

com capacidades térmicas e fotocatalítica. Com vista ao aumento do nível de sustentabilidade 

este estudo espera conferir às argamassas propriedades multifuncionais como a capacidade 

fotocatalítica, a função autolimpante e o melhoramento das capacidades térmicas. Neste 

trabalho vão ser analisadas argamassas de reboco exterior modificadas através da aspersão de 

uma solução aquosa de nanopartículas de TiO2 com concentração de 10 g/L e pH de 3 e de 8 

sobre a sua superfície. Foram estudados dois traços, 1:1:6 e 1:2:9, com relações água/ligantes 

diferentes de forma a comparar as diferenças físicas e mecânicas de ambos, com e sem a 

aspersão de nanopartículas. 

 

De forma geral podemos concluir que a inclusão das nanopartículas de TiO2 de forma 

aspergida não produz variações significativas nas propriedades físicas e mecânicas das 

argamassas. Concluímos também que a técnica de aspersão utilizada garante o aprisionamento 

das nanopartículas na superfície da argamassa como pode ser comprovado pelos ensaios de 

SEM/EDS o que resulta em rendimentos de fotodegradação elevados. Os resultados obtidos 

com os ensaios térmicos são inconclusivos, não revelando melhoramento das capacidades 

térmicas das argamassas modificadas. 
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Abstract 

Nuno Gomes  ix 

STUDY OF ECO EFFICIENT MORTARS 

ABSTRACT 

Recent developments in the areas of nano science and nano technologies are changing our 

world. The use of nanoparticles can make our buildings cleaner, resistant and have to store 

solar energy for later use. 

 

In order to contribute to the development of this area, this dissertation has as its main 

objective the study and development of an exterior plastering mortars with thermal and 

photocatalytic capabilities. In order to increase the level of sustainability this study hopes to 

give mortars multifunctional properties such as photocatalytic capacity, self-cleaning function 

and improving thermal capabilities. In this work are to be analyzed exterior plastering mortars  

modified by spraying an aqueous solution of TiO2 nanoparticles with concentration of 10 g / L 

and a pH of 3 and 8 on their surface. We studied two compositions, 1:1:6 and 1:2:9, with a 

different water/binder so as to compare differences in physical and mechanical properties, 

with and without spraying the nanoparticles. 

 

In general we can conclude that the inclusion of nanoparticles of TiO2 sprayed do not produce 

significant variations in physical and mechanical properties of mortars. We also conclude that 

the spraying technique used assures trapping nanoparticles in the surface of the mortar and be 

demonstrated by the tests of SEM / EDS resulting in high yields of photodegradation. The 

results obtained with the thermal tests are inconclusive, showing no improvement in the 

thermal capacities of the modified mortars. 
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XPS    Polistireno extrudido 

Ti(OCH2CH2CH2CH3)4 Butóxido de titânio 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento 

Estudos realizados provam que na Europa cerca de 40% do consumo total de energia é feito 

em edifícios e 36% das emissões de CO2 estão associadas à construção. Este cenário é ainda 

pior em países em desenvolvimento rápido de construção como a China e a Índia 

(Treberspurg e Djalili 2010). 

 

Adotar estratégias de construção que garantam a qualidade do ambiente interior e a 

sustentabilidade é uma forma de minimizar os impactos sócio ambientais e maximizar o 

desempenho económico dos edifícios. Um ambiente interior saudável e confortável é uma 

premissa básica em todos os edifícios. É durante a fase de projeto que os conceitos de 

sustentabilidade dos edifícios devem ser aplicados, através da implementação de uma 

estratégia combinada que permita melhorar o conforto global e o comportamento energético, 

ao mesmo tempo que o impacto ambiental é reduzido, através de uma seleção criteriosa dos 

materiais, das tecnologias e dos métodos de construção a ser utilizados. A forma e 

configuração dos edifícios são o resultado de um processo complexo, em que devem ser 

considerados fatores funcionais, técnicos e estéticos. A exposição aos ventos, o acesso solar, a 

proteção conferida pela envolvente, a qualidade do ar e o nível sonoro do local de 

implantação vão afetar a relação entre o edifício e o ambiente que o envolve, influenciando a 

forma do edifício. As exigências de aquecimento e arrefecimento, iluminação, qualidade do ar 

e de isolamento acústico devem ser consideradas pelos Arquitetos e Engenheiros logo na fase 

inicial do projeto de modo a serem asseguradas as condições de conforto nos edifícios ou seja 

garantir a qualidade do ambiente interior e a sua sustentabilidade. Para atingir este objetivo é 

necessário: (1) utilizar materiais e produtos pouco poluentes (para minimizar a libertação de 

compostos orgânicos voláteis, COV, e outros poluentes); (2) aplicar métodos e técnicas que 

permitam reutilizar os componentes do edifício ou a utilização de materiais reciclados e 

recicláveis; (3) minimizar a aplicação de materiais ou componentes baseados em recursos 

materiais escassos; (4) selecionar materiais que conjuguem durabilidade e baixa energia 

incorporada; (5) projetar, planear e pensar o edifício para a sua demolição e para a 

reutilização dos materiais e ainda minimizar os custos de operação e manutenção dos 

edifícios, nomeadamente os consumos energéticos para aquecimento, arrefecimento e para 

águas quentes sanitárias (Silva 2009). 
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Neste sentido torna-se importante agir de forma a melhorar o desempenho dos edifícios sob o 

ponto de vista funcional pois estes podem fornecer um grande contributo para que esta meta 

seja alcançada. Existe atualmente o conhecimento e a tecnologia para reduzir a utilização de 

energia nos edifícios, mas as barreiras de comportamento, organizacionais e financeiras 

colocam-se no caminho da ação imediata (http://www.bcsdportugal.org s.d.). 

 

No corpo humano, a pele, para além da sua função protetora contra agentes patogénicos, de 

ser uma barreira entre ambiente e organismo e regulação do aquecimento, também tem uma 

importância estética e de comunicação. A nossa pele informa quem a observa sobre o nosso 

estado físico e emocional. Todos estes conceitos podem ser transportados para as fachadas e 

revestimentos, que são considerados a “pele” dos edifícios. 

 

Grande parte dos maiores edifícios existentes nas grandes cidades possui grandes fachadas 

com revestimentos que estão expostas a diversos agentes poluentes (orgânicos e inorgânicos) 

o que provoca um aumento significativo dos custos de manutenção. Desta forma, rapidamente 

se conclui que as fachadas são um meio privilegiado para se atingir os objetivos de eficiência 

funcional através da utilização de novos materiais, processos e tecnologias. 

 

1.2. Objetivos e metodologia 

A finalidade da presente proposta de dissertação de mestrado tem como principal objetivo o 

estudo e desenvolvimento de uma argamassa de revestimento com capacidades fotocatalítica e 

autolimpante e que seja mais eficiente sob o ponto de vista térmico do que as argamassas 

padrão utilizadas nos revestimentos comuns. Visando o aumento do nível de sustentabilidade 

este estudo espera-se conferir às argamassas propriedades multifuncionais como a capacidade 

fotocatalítica, a função autolimpante e o melhoramento das capacidades térmicas. 

 

A estratégia adotada com a finalidade de maximizar a capacidade multifuncional foi 

conseguida através da aspersão de uma solução aquosa de nanopartículas de TiO2 sobre a 

superfície da argamassa no seu estado fresco. Esta opção deveu-se ao facto da eficiência 

fotocatalítica depender fundamentalmente da energia da luz que incide na superfície do 

material semicondutor (TiO2). A fim de determinar a sua eficiência em diferentes tipos de 

argamassas foram efetuadas amostras com dois traços diferentes, em que variam as 
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quantidades de cimento, cal, agregados e água e que geralmente são utilizadas como 

argamassa de revestimento em construções correntes ou construções antigas. 

 

As amostras produzidas foram analisadas de forma a avaliar os efeitos das nanopartículas nas 

suas propriedades físicas e mecânicas através de ensaios de flexão, capilaridade e porosidade 

no laboratório de matérias da Universidade do Minho. Adicionalmente foram também 

realizados ensaios de forma a avaliar as propriedades morfológicas (microscopia eletrónica de 

varrimento e ângulo de contacto) e propriedades fotocatalíticas (degradação de composto 

orgânico). A capacidade autolimpante foi determinada através da medição da variação do 

parâmetro luminosidade depois das amostras, manchadas com um composto orgânico 

(mostarda alimentar), estarem sujeitas a um teste que simula parcialmente a exposição a 

condições atmosféricas de forma acelerada. 

 

1.3. Organização da tese 

Este trabalho encontra-se dividido em sete capítulos. 

 

No primeiro capítulo é apresentada uma introdução e também os objetivos principais 

propostos no âmbito deste trabalho. No segundo capítulo é feito um estado da arte onde são 

apresentados fundamentos teóricos sobre argamassas e os seus constituintes. Neste capítulo 

são também apresentados alguns resultados de estudo experimentais efetuados em argamassas 

eco eficientes onde é abordado o tema do efeito da adição de nanopartículas de TiO2 nas 

propriedades físicas e mecânicas das argamassas bem como na fotodegradação. 

 

O terceiro capítulo refere-se ao estudo da composição das argamassas de revestimento. São 

apresentados e descritos os ensaios adotados para a caracterização dos elementos constituintes 

das argamassas. 

 

O quarto capítulo descreve a caracterização do revestimento superficial à base de TiO2, 

descrevendo e analisando os resultados obtidos pelos ensaios de caracterização morfológica 

superficial e caracterização fotocatalítica e autolimpante. 
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Os procedimentos e resultados dos ensaios de caracterização física e mecânica das argamassas 

são apresentados no quinto capítulo. Foram efetuados ensaios de resistência à flexão, 

resistência à compressão, absorção de água por imersão e absorção de água por capilaridade. 

 

No sexto capítulo são avaliadas as capacidades térmicas de argamassas modificadas pela 

aspersão de nanopartículas de TiO2. É descrito todo o processo de ensaio bem como uma 

análise dos resultados obtidos. 

 

As conclusões obtidas com este trabalho bem como propostas para trabalhos futuros são 

apresentadas no sétimo capítulo. 
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2. ARGAMASSAS 

2.1. Considerações gerais 

A argamassa pode ser considerada genericamente com uma pedra artificial que resulta da 

mistura homogénea de um agente ligante com uma carga de agregados e água. O ligante é, 

normalmente e na atualidade, de natureza hidráulica e os agregados/inertes areias siliciosas. 

 

Temos assim dois fatores a considerar na execução de uma argamassa: (a) a qualidade dos 

seus componentes (agregados; do ligante; da água da ligação); (b) a qualidade da melhor 

proporção entre estes componentes. 

 

A água é, de facto, também um elemento importante que entra na composição das argamassas, 

sendo certo que a quantidade necessária para que a argamassa possa ser facilmente utilizada 

em obra é sempre superior à necessária para hidratar o ligante. 

 

Quando o ligante, os agregados e a água se misturam, fica sempre algum ar retido na 

argamassa. Esforçamo-nos por diminuir a sua presença compactando, o melhor possível, os 

constituintes das argamassas, mas não conseguiremos a sua eliminação total e daí podermos 

considerar que o ar também como constituinte. 

 

Quando da confeção de argamassas, por vezes juntam-se-lhes pequenas quantidades de 

produtos destinados a conferir certas propriedades ou qualidades: são os adjuvantes. As 

argamassas denominam-se pelo componente ligante ativo, por exemplo, cimento, gesso ou 

cal. Quando intervêm dois ligantes, por exemplo cimento e cal, ou gesso e cal, designam-se 

por mistas ou “bastardas”. 

 

As características das argamassas, além do aspeto estético e de durabilidade, devem possuir 

impermeabilidade líquida, permeabilidade ao vapor de água, resistência ao choque e à 

fendilhação. As argamassas, sobretudo durante o período de presa, originam tensões internas 

de retração que, em função das suas características e das condições do meio ambiente, podem 

resultar em fissurações.  

Nos edifícios correntes, com estrutura de betão armado e paredes em alvenaria, as argamassas 

têm as seguintes funções: (a) proteger as alvenarias/suportes e a estrutura contra a ação de 
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agentes agressivos e, por consequência, evitar a degradação precoce das mesmas, aumentar a 

sua durabilidade e reduzir os custos de manutenção dos edifícios; (b) auxiliar as alvenarias e 

pavimentos a cumprir as suas funções, nomeadamente como isolamento térmico, acústico, 

estanquicidade à água e segurança contra o fogo; (c) funções estéticas e de acabamento e 

todas as outras relacionadas com a valorização da construção. 

 

Quando os revestimentos de argamassa estão associados a outros revestimentos de 

acabamentos (por exemplo de cerâmica), tem a função de suporte, ou seja, o revestimento de 

argamassa deve proporcionar uma superfície uniforme, resistente e de sustentáculo mecânico 

e, ainda, a de compatibilizar as deformações diferenciais entre a base e o revestimento final. 

As argamassas correntes, para cumprir adequadamente as suas funções, devem possuir 

características que sejam compatíveis com as condições a que estarão expostas, as condições 

de execução, a natureza da base, as condições específicas para o desempenho previsto e o 

acabamento final (Martins e Assunção 2010). 

 

2.2. Materiais Constituintes da Argamassa 

As argamassas são constituídas por um ou mais ligantes minerais e areia, eventualmente 

adjuvados com plastificantes, retentores de água, hidrófugos, pozolanas, etc. 

 
2.2.1. Ligantes 

O calcário é, sem dúvida, o maior fornecedor de ligantes. É através da cozedura de vários 

tipos de calcários que se chega aos ligantes mais utilizados. A partir de calcários puros (com 

teor de impurezas não superior a 5%) obtém-se cais aéreas, dos calcários margosos (com teor 

de argila entre 5% e 20%) obtém-se cais hidráulicas e das margas calcárias (com teor de argila 

entre 20% e 40%) obtém-se os cimentos naturais. 

 

Hoje em dia são as cais os parentes pobres dos ligantes. Na realidade, os seus tempos 

dominantes cessaram, tendo sido preteridas pelos cimentos que não dão mostras de perder a 

sua já consolidada ascensão. Acresce que, por inexistência de normas, verificam-se sérias 

dificuldades em encontrar no mercado nacional cais cujas características satisfaçam as 

exigências de qualidade e homogeneidade requeridas para a sua aplicação. Para a utilização 

de cais em argamassas para revestimentos de paredes, deve ter-se um especial cuidado com a 

extinção completa das cais aéreas, para evitar que a expansão que acompanha a hidratação dos 
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óxidos de cálcio e de magnésio (CaO; MgO) se continue a verificar após aplicação em obra 

(Martins e Assunção 2010). 

 

O cimento é o ligante hidráulico mais usado na confeção de argamassas, devido às suas 

propriedades muito favoráveis e também por ser economicamente mais rentável. O cimento 

Portland resulta da cozedura da mistura moída de calcário, marga e argila. A mistura é 

submetida a temperaturas entre 1400 e 1500ºC, resultando numa massa a que se dá o nome de 

clinquer. O processamento final consiste na moagem muito fina do clinquer, com a adição de 

um regulador de presa (normalmente gesso) destinado a controlar a velocidade de 

endurecimento do cimento, quando este é transformado em argamassa, e outros eventuais 

aditivos (“filler” calcário, cinzas volantes, escórias siderúrgicas, etc.) que vão dar origem a 

diversos tipos de cimentos, de acordo com as Normas em vigor. 

 

A cal aérea resulta da decomposição, por ação da temperatura, de calcário com teor não 

inferior a 95% de carbonato de cálcio (CaCO3) ou de carbonato de cálcio e magnésio. 

Consoante as referidas percentagens, a cal aérea pode ser classificada como cálcica (podendo 

ser gorda quando se obtém a partir de calcários com percentagem não inferior a 99% de 

carbonatos, ou magra quando os calcários de que provêm contêm de 1% a 5% de argila ou 

outras impurezas) ou magnesiana (quando o teor em óxidos de magnésio da matéria-prima é 

superior a 20%). Por cozedura dos calcários a cerca de 900ºC, dá-se a reação de calcinação da 

cal, que é endotérmica, com formação de óxido de cálcio ou cal viva. Provoca-se a reação de 

extinção da cal viva por aspersão ou imersão em água, obtendo-se cal apagada em pó ou em 

pasta. Este ligante tem o grave problema de fraca resistência mecânica e sensibilidade à água 

no estado líquido, embora o seu comportamento salubre em atmosfera saturada de vapor o 

torne indicado para rebocos ou pinturas de interiores (Martins e Assunção 2010). 

 

2.2.2. Agregados 

A areia ou agregado é um material particulado, de atividade química praticamente nula, 

constituído por misturas de partículas cobrindo uma extensa gama de tamanhos. O termo 

“agregado” é de uso generalizado no sector das argamassas e betões.  

 

Os agregados classificam-se segundo a origem, as dimensões das partículas e o peso 

específico aparente. Segundo a origem podem ser naturais, industrializados ou reciclados, 
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segundo as dimensões das partículas podem ser classificados como finos ou grossos e 

finalmente, segundo a massa volúmica, dependendo da densidade do material que constitui as 

partículas, podem ser classificados como leves, médios/normal ou pesados. 

 

Os agregados são geralmente o componente maioritário das argamassas, e por isso qualquer 

variação na sua qualidade tem um efeito considerável nas propriedades finais do material. A 

natureza inerente aos agregados, como a baixa inércia química, o baixo coeficiente de 

expansão térmico e durabilidade são importantes, mas a forma e dimensão das partículas tem 

uma influência importante (Esteves 2007) . 

 

Quanto à composição, normalmente a areia e o cascalho são constituídos predominantemente 

por quartzo que, sendo um material frequente na maioria das rochas granulares, pela sua 

dureza, durabilidade e insolubilidade é um componente desejável nos agregados finos. 

Associados ao quartzo encontram-se outros minerais e componentes não minerais em menor 

percentagem, como calcite, micas, feldspatos, minerais argilosos e matéria orgânica que 

podem diminuir a qualidade do agregado. No entanto, é também frequente encontrar areias 

calcárias, como agregados em argamassas ou, então, misturas de areias siliciosas e calcárias 

(Barroso de Aguiar 1998). 

 

Os agregados naturais são geralmente constituídos por partículas arredondadas e lisas, 

enquanto os agregados gerados pela moagem de rochas são angulosos, o que produz 

argamassas com melhor imbricamento entre partículas, logo com menor porosidade e maior 

resistência mecânica. A capacidade de retenção de água e consequentemente, a 

trabalhabilidade são igualmente favorecidas. Estas características são melhoradas se a 

distribuição do tamanho das partículas for alargada (Esteves 2007). 

 

2.2.3. Água 

A água utilizada para a amassadura das argamassas não deve conter substâncias perigosas em 

quantidades tais que afetem as propriedades das argamassas. Em geral, devem-se utilizar 

todas as águas potáveis de forma a não alterar os requisitos exigidos às argamassas. 

Um dos aspetos mais importantes quando falamos de água da amassadura das argamassas é, 

sem dúvida, a quantidade da água a adicionar ou adicionada à argamassa. 
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De acordo com a EN 1015-2 (1998), a quantidade de água de amassadura é determinada 

através da relação entre a massa volúmica e o índice de consistência determinado pelo método 

da mesa de espalhamento (Quadro 2.1). 

 

Quadro 2.1 – Definição do valor de espalhamento de vários tipos de argamassas de acordo 

com a massa volúmica em estado fresco (EN 1015-2 1998). 

Massa Volúmica da argamassa em estado fresco (kg/m3) Valor de espalhamento (mm) 

> 1200 175 ± 10 

> 600 a ≤ 1200 160 ± 10 

> 300 a ≤ 600 140 ± 10 

≤ 300 120 ± 10 

 

A quantidade recomendada pelo fabricante é sempre a aconselhável e preferencial pois visa a 

obtenção da trabalhabilidade ótima para aplicação em obra sem comprometimento de outras 

propriedades importantes como, por exemplo, a resistência mecânica (Paulo 2006).  

 

2.3. Utilização de nanopartículas em betões e argamassas 

2.3.1. Considerações gerais 

Os recentes desenvolvimentos nas áreas das nanociências e nanotecnologias estão a mudar o 

nosso mundo e também os materiais de construção, contudo de modo menos acelerado. O uso 

das nanopartículas pode contribuir para tornar os materiais mais limpos, resistentes e 

promover o armazenamento de energia solar para utilização posterior. Os produtos nano 

tecnológicos podem ser utilizados em áreas muito distintas como a eletrónica, as 

comunicações, a medicina e a construção onde os benefícios para o consumidor são 

ilimitados. Estima-se que o mercado anual de componentes nanotecnológicos atinja 1 trilião 

de euros em 2015 (Senff et al., 2012). 

 

Desde a descoberta das propriedades fotocatalíticas de alguns materiais semicondutores foram 

introduzidos diferentes produtos no mercado. Este desenvolvimento remonta à década de 

1990 quando o número de estudos e pesquisas que resultaram em pedidos de patentes 

aumentou consideravelmente (Paz 2010; Carp et al., 2004). Entre os diferentes 

semicondutores com propriedades fotocatalíticas à base em óxidos e sulfetos, destaca-se o 
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dióxido de titânio (TiO2), óxido de zinco (ZnO), óxido de tungsténio (WO3) e seleneto de 

cádmio (CdSe). Contudo o dióxido de titânio (TiO2) tem merecido a maior atenção, devido à 

sua maior atividade fotocatalítica, estabilidade química, disponibilidade e baixo custo 

(Hoffmann et al., 1995). 

 

Embora conhecidas desde a década de 60, as capacidades autolimpante dos materiais com 

propriedades fotocatalíticas só recentemente começaram a ser aproveitadas. A utilização de 

um betão com capacidades de autolimpeza ocorreu pela primeira vez na Igreja “Dives in 

Misericórdia” (Figura 2.1) projetada pelo Arq. Richard Meyer e inaugurada em Roma no ano 

de 2003, a qual é composta por várias “velas” compostas por 346 blocos em betão à vista 

prefabricados e pós-tencionados, feitos com cimento branco contendo TiO2 (Pereira et al., 

2010). Tendo em conta os custos de limpeza dos edifícios, somente devido aos grafitis, sendo 

que alguns autores referem que o custo da sua limpeza só na cidade de Los Angeles pode 

ultrapassar 100 milhões de euros/ano, facilmente se percebe o potencial associado a esta 

aplicação. Por outro lado o facto da maioria dos edifícios estar revestida por argamassas e 

serem raros os casos de edifícios com superfícies de betão à vista, privilegia o estudo das 

aplicações de autolimpeza para o primeiro caso em desfavor do segundo (Pereira et al., 2010). 

 

 

Figura 2.1 – Igreja “Dives in Misericórdia” – Roma (http://www.arkitettura.it s.d.). 

O dióxido de titânio (TiO2) é um material semicondutor com capacidades fotocatalíticas, pelo 

que durante o processo de absorção da radiação ultravioleta proveniente da luz solar 

conjuntamente com a presença de moléculas de água conduz à formação de substâncias que 

possuem um forte poder oxidante, as quais podem reagir com a sujidade ou outros compostos 

orgânicos e inorgânicos, provocando a sua dissociação e assim contribuindo para a sua 
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desintegração. A este efeito oxidante acresce o facto do dióxido de titânio, quando sujeito à 

radiação ultravioleta, promover a redução do ângulo de atrito interno da água (nalguns casos 

80%), tornando a superfície do material hidrofílica, o que contribui para o aumento do efeito 

autolimpante (Pereira et al., 2010).  

 

Atendendo aos problemas que surgem nas fachadas portuguesas devido à sujidade da poluição 

ambiental, aliada à poluição humana com a aplicação dos grafitis, esta situação origina um 

elevado custo de manutenção aos proprietários. De forma a tentar contornar este problema, 

uma possível solução a ser utilizada consiste na aplicação de materiais semicondutores como 

por exemplo o dióxido de titânio misturado no cimento de modo a garantir a capacidade de 

remoção automática de sujidades. Este componente conjugado com a radiação solar mais a 

água, promove o efeito de fotocatálise que vai permitir que os grafitis e a poluição ambiental 

saiam da argamassa com o decorrer dos dias, fazendo com que não seja necessário prever 

custos de manutenção das fachadas, melhorando a qualidade de vida de todos os habitantes 

(Pereira et al., 2010). 

 

2.3.2. Efeito de adição de nanopartículas nas propriedades mecânicas e físicas  

Vários estudos têm sido efetuados para analisar o efeito da adição das nanopartículas nas 

propriedades físicas das argamassas e dos betões. Nazari e Riahi (2010) realizaram um estudo 

em que analisaram a resistência à flexão, estrutura dos poros e o comportamento térmico de 

betões em que o cimento Portland foi substituído por diferentes percentagens de escórias de 

alto-forno com a adição de pequenas percentagens de nanopartículas de TiO2. Apesar de as 

escórias de alto-forno terem um impacto negativo nos betões em idades precoces, com o 

decorrer do tempo podem melhorar as propriedades físicas e químicas até cerca de  45%. 

Segundo os autores, a adição de nanopartículas de TiO2 em percentagens até 3% pode acelerar 

a formação de silicato de cálcio hidratado (C-S-H), que é resultado da hidratação do cimento 

Portland, e aumentar a resistência à flexão dos betões. 

 

No seu estudo, Nazari e Riahi (2010) testaram duas misturas distintas. As misturas da série 

C0-GGBFS foram compostas por cimento, agregados finos e ultrafinos de pedra calcária com 

uma percentagem de 19,2% em peso, e 0%, 15%, 30%, 45% e 60% em peso de escórias de 

alto-forno substituídas por cimento Portland. A série N-GGBFS foi produzida com diferentes 
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concentrações de TiO2, com um tamanho médio de 15 nm (Figura 2.2), em substituição de 1% 

a 4% em peso de cimento Portland. 

 

 

Figura 2.2 – Microscopia eletrónica de varrimento (SEM) das nanopartículas de TiO2 (Nazari 

e Riahi 2010). 

Ambas as séries foram produzidas com uma razão água/ligantes de 0,4. A proporção dos 

constituintes da amassadura é apresentada no Quadro 2.2. 

 

Quadro 2.2 – Constituintes de cada série de amassaduras (Nazari e Riahi 2010). 

Referência da amostra TiO2 (%) 
Quantidades (kg/m3) 

Cimento TiO2 

C0-GGBFS0 0 450 0 

C0-GGBFS15 0 450 0 

C0-GGBFS30 0 450 0 

C0-GGBFS45 0 450 0 

C0-GGBFS60 0 450 0 

N1-GGBFS 1 445,5 4,5 

N2-GGBFS 2 441,0 9,0 

N3-GGBFS 3 437,5 13,5 

N4-GGBFS 4 432,0 18,0 
 

Nos ensaios de flexão, Nazari e Riahi (2010), utilizaram provetes de 200x50x50 mm3, 

curados em água a uma temperatura de 20ºC, que foram testados aos 7, 28 e 90 dias. Os 

resultados dos ensaios efetuados segundo a norma ASTM C 293 (2001) estão apresentados no 

Quadro 2.3. 
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Quadro 2.3 – Resultados da resistência à flexão (Nazari e Riahi 2010). 

Referência da amostra TiO2 (%) 
Resistência à Flexão (Mpa) 

7 Dias 28 Dias 90 Dias 

C0-GGBFS0 0 3,7 4,2 5,6 

C0-GGBFS15 0 3,5 4,6 6,2 

C0-GGBFS30 0 3,1 4,9 6,8 

C0-GGBFS45 0 2,8 5,4 7,3 

C0-GGBFS60 0 2,5 5,1 7,0 

N1-GGBFS 1 3,9 5,7 7,5 

N2-GGBFS 2 4,2 6,2 7,9 

N3-GGBFS 3 4,8 6,9 8,5 

N4-GGBFS 4 4,5 6,3 8,1 
 

Na análise dos resultados de resistência à flexão Nazari e Riahi (2010) concluíram que a 

adição de escórias de alto-forno até 45% conduz a um aumento da resistência que diminui 

com o aumento da quantidade para 60%. Analisando os resultados da série N-GGBFS, os 

autores concluíram, como se observa no Quadro 2.3, que o valor máximo de resistência à 

flexão é atingido com uma adição de 3% de nanopartículas de TiO2 e que mesmo o valor mais 

baixo atingido com a adição de nanopartículas, 7,5 MPa para uma percentagem de 1%, é mais 

elevado que todos os valores das amostras apenas com escórias de alto-forno. 

 

Estudos efetuados por Ltifi et al. (2011) acerca da utilização de nanopartículas de sílica (SiO2) 

em argamassas traduziram-se no aumento na resistência mecânica e durabilidade. A adição de 

nanopartículas de sílica promove a aceleração na hidratação das argamassas e melhoram a 

microestrutura das argamassas no caso de as partículas serem dispersas uniformemente na 

pasta. O aumento da resistência é da ordem dos 10%. 

 

Também na área dos restauros de monumentos antigos, a aplicação de nanopartículas foi 

estudada por vários autores. No seu estudo, Maravelaki-Kalaitzaki et al. (2012) 

caracterizaram mecânica e fisicamente argamassas hidráulicas com adição de nanopartículas 

de TiO2 para melhorar a adesão de fragmentos de pedra calcária porosa dos monumentos da 

Acrópole de Atenas. Estas argamassas consistiam em duas amassaduras (NHLT) compostas 

por cal hidráulica natural, areia calcária, nanopartículas de TiO2, agregados e água. As outras 

duas amassaduras (ML e MLT) foram compostas por metacaulino e cal hidratada como 
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ligantes, areia calcária, TiO2, agregados e água. Todas as quantidades de cada um dos 

constituintes das duas argamassas são apresentadas no Quadro 2.4 em percentagem. 

Quadro 2.4 – Percentagem dos constituintes das argamassas (Maravelaki-Kalaitzaki et al., 

2012). 

Amostra 
Areia 

Calcária 

Ligantes 

TiO2 Ligantes/Agregados Água/Ligantes Cal 
Hidráulica 
Natural 

Metacaulino 
Cal 

Hidratada 

NHLT1 48 49 - - 3 1 0,7 
NHLT2 33 64 - - 3 2 0,6 
ML1 50 - 20 30 0 1 0,8 
MLT2 47 - 20 30 3 1 0,8 
 

Através da análise dos dados apresentados no Quadro 2.5, os autores concluíram que a 

introdução de nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) se traduz num aumento do módulo 

de elasticidade em comparação com as amostras em que não foi adicionado TiO2. Concluíram 

também que as capacidades hidrofílicas do TiO2 melhoram a retenção de humidade nas 

argamassas o que se traduz em melhores resultados ao nível dos processos de hidratação e de 

carbonatação. Sendo o objetivo deste estudo o melhoramento de argamassas para adesão de 

fragmentos de pedra calcária porosa, em que a humidade controla a eficiência de adesão, a 

adição de nanopartículas de TiO2 revelou-se como sendo uma boa solução. 

Quadro 2.5 – Propriedades físicas e mecânicas das argamassas em estudo (Maravelaki-

Kalaitzaki et al., 2012). 

Código da 
amostra 

Coeficiente 
de 

Capilaridade 
(g.cm-1.s-1/2) 

Coeficiente 
de 

Saturação 
(%) 

Porosidade 
(%) 

Tempo 
de Cura 

Resistência 
à 

Compressão 
(MPa) 

Resistência 
à Flexão 
(MPa) 

Módulo de 
Elasticidade 

(GPa) 

NHLT1 0,0149 27,80 33,00 

4 Semanas 4,15 1,16 0,17 

3 Meses 5,47 1,69 - 

1 Ano 5,51 - - 

NHLT2 0,0080 25,58 37,80 
4 Semanas 5,41 1,03 0,37 

1 Ano 7,22 - - 

ML1 0,0040 33,92 31,50 

4 Semanas 14,85 1,15 0,42 

3 Meses 11,66 - 0,76 

1 Ano 10,62 - 0,56 

MLT1 0,0074 29,52 32,50 

4 Semanas 9,08 1,21 0,59 

3 Meses 14,19 - 1,10 

1 Ano 15,40 - 0,91 
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Relativamente à adição de partículas TIO2 nas argamassas com metacaulino e cal hidratada 

verificou-se o aumento do coeficiente de capilaridade relativamente à argamassa de referência 

sem estas nanopartículas. 

 

Também na Universidade do Minho foram efetuados estudos para avaliar a influência da 

inclusão de nanopartículas de TiO2 na resistência mecânica e na capacidade autolimpante de 

argamassas. Azevedo et al. (2011) realizaram um estudo em que avaliaram a consistência, 

resistência à compressão e à flexão e a capacidade de autolimpeza de argamassas constituídas 

por areia fluvial com módulo de finura de 3,24, cimento branco Portland da classe CEM II/B-

L 32,5R e cal hidratada (Lusical H100). Neste estudo foram analisadas quatro composições 

com dois traços (1:3 e 1:4). Duas destas composições utilizam apenas o cimento Portland 

como ligante, as outras duas utilizam a mesma quantidade de cimento Portland e cal 

hidratada. Em cada uma das quatro amassaduras foi utilizada uma percentagem de TiO2 

diferente, variando entre a amostra padrão com 0% de TiO2 até 2%, 4% e 6% de TiO2. 

Imediatamente após a produção de cada amassadura foi realizado o ensaio de consistência de 

acordo com a norma EN 1015-3 (2004) de forma a garantir que as quantidades de água eram 

as corretas. As quantidades utilizadas em cada amassadura estão apresentadas no Quadro 2.6. 

Quadro 2.6 – Composição das argamassas para idêntica consistência (Azevedo et al., 2011). 

Composição 
(Ligantes:Areia) 

Quantidades (g) 
Água/Ligantes 

Espalhamento 
(mm) Cimento Cal Areia TiO2 Água 

1 : 3 338,8 - 

1296,8 - 263.6 0.78 166.0 

1270,9 25,5 299.3 0.88 160.0 

1244,9 51,9 340.2 1.00 160.0 

1219,0 77,8 414.4 1.22 162.0 

1 : 4 279,4 - 

1426,2 - 271.2 0.97 164.0 

1397,6 28,6 330.8 1.18 162.0 

1369,2 57,7 387.4 1.39 160.0 

1340,6 85,6 456.0 1.63 160.0 

1 : 3 10,3 170,3 

1303,7 - 327.1 0.96 161.0 

1277,6 26,1 360.0 1.06 162.0 

1251,5 52,1 421.6 1.24 162.0 

1225,5 78,2 482.4 1.42 162.0 

1 : 4 140,4 140,4 

1432,4 - 329.8 1.17 160.0 

1403,8 28,6 377.0 1.34 161.0 

1375,1 57,3 433.2 1.54 160.0 

1346,5 85,9 494.8 1.76 160.0 
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Os ensaios de resistência à flexão e à compressão foram realizados de acordo com a norma 

BS EN 1015-11 (1999) em provetes 40x40x160 mm3 com 28 dias de cura. 

 

Analisando o gráfico da Figura 2.3, verifica-se uma redução substancial da resistência à 

compressão com o aumento da quantidade de água associado ao aumento da percentagem de 

nanopartículas. Nas argamassas em que se utilizou apenas o cimento Portland como ligante 

verifica-se uma redução na ordem dos 60% a 80% da amostra padrão para a amostra com 6% 

de TiO2. Neste tipo de argamassas a concentração mais favorável é a de 2% de TiO2 para o 

traço 1:3 com uma redução de 23% na resistência à compressão. Nas argamassas com cimento 

Portland e cal hidratada a maior redução também se verifica para amostra com 6% de TiO2 e 

neste caso é da ordem dos 50%. Para esta composição os melhores resultados foram obtidos 

na amostra de traço 1:4 com 2% de TiO2 com uma redução de 13%. 

 

 

Figura 2.3 – Resistência à compressão das argamassas (Azevedo et al., 2011). 

O gráfico da Figura 2.4 que apresenta os resultados dos ensaios de resistência à flexão revela 

resultados muito semelhantes aos da resistência à compressão. Importa salientar que nenhuma 

das composições com cimento Portland e cal aérea como ligantes cumpre o requisito mínimo 

de resistência à flexão para argamassas de reabilitação que é de 0,7 MPa. 



Capitulo 2 – Argamassas 

Nuno Gomes  17 

 

Figura 2.4 – Resistência à flexão das argamassas (Azevedo et al., 2011). 

Nos ensaios para avaliar a capacidade autolimpante, Azevedo et al. (2011) utilizaram provetes 

de argamassa com 200x200x10 mm3 pintados em forma de X com um spray corrente de cor 

vermelha como pode ser observado na Figura 2.5. Depois de pintados, os provetes estiveram 2 

dias expostos ao ar até a tinta secar. Com o objetivo de ativar as nanopartículas de TiO2 os 

provetes foram colocados numa caixa, na posição horizontal, expostos à radiação ultra violeta 

de 4 lâmpadas TL-D 18WBLB SLV (Philips) durante 30 dias (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5 – Provetes pintados para avaliar capacidade de autolimpeza (esquerda) e lâmpadas 

responsáveis pela radiação UV (direita) (Azevedo et al., 2011). 

Pela análise do Quadro 2.7, que apresenta os resultados da percentagem de descoloração da 

tinta, os autores concluíram que o melhor comportamento foi obtido pelas argamassas com 
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2% de TiO2 na sua composição. A argamassa com melhores resultados foi a composta por 

cimento e cal como ligantes e com 2% de nanopartículas. Concluíram também que a 

capacidade de autolimpeza das argamassas estudadas depende mais de condições relacionadas 

com a porosidade do que propriamente com a percentagem de nanopartículas (Azevedo et al., 

2011). 

Quadro 2.7 – Descoloração da tinta em função da percentagem de TiO2 e da razão 

água/ligantes (Azevedo et al., 2011). 

Composição             
(Ligantes : Areia) 

TiO2 (%) Água/Ligantes Descoloração (%) 

1 : 3          
(cimento:areia) 

- 0.78 0,00 
2 0.88 2,09 
4 1.00 1,04 
6 1.22 0,25 

1 : 4           
(cimento:areia) 

- 0.97 0,00 
2 1.18 3,22 
4 1.39 2,28 
6 1.63 0,47 

1 : 3           
(cimento+cal:areia) 

- 0.96 0,46 
2 1.06 4,32 
4 1.24 2,86 
6 1.42 2,30 

1 : 4      
(cimento+cal:areia) 

- 1.17 0,27 
2 1.34 1,45 
4 1.54 0,00 
6 1.76 0,72 

 

2.3.3. Efeito de adição de nanopartículas na degradação de poluentes  

A fotocatálise tem sido alvo de um grande interesse académico ao longo das últimas décadas 

devido ao seu potencial de aplicação para efetuar o controlo da poluição do ar e da água 

(Gurol 2006). 

 

Devido à sua capacidade para oxidar poluentes como os óxidos de azoto (NOx) quando 

ativado pela radiação ultravioleta, o dióxido de titânio (TiO2) tem um papel importante na 

redução deste poluente, o que conduziu a um elevado número de estudos científicos durante 

os últimos anos. Existem vários estudos laboratoriais que têm demonstrado que a inclusão de 

TiO2 na superfície de materiais de construção pode reduzir as concentrações de óxidos de 

azoto (NOx) e de dióxido de enxofre (SO2), que são dois poluentes muito críticos e 

fundamentalmente emitidos pelos automóveis. Esta abordagem afigura-se como constituindo 
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uma enorme promessa para minimizar os problemas de poluição do ar, principalmente em 

zonas urbanas muito densas (Osborn 2010). 

 

Um estudo realizado por Senff et al. (2012) analisou a composição de argamassas aditivadas 

com nanopartículas de dióxido de silício (SiO2) e de dióxido de titânio (TiO2) com o objetivo 

de melhorar a sua durabilidade por minimização dos efeitos dos poluentes. 

 

No seu estudo, Senff et al. (2012) produziram amostras com concentrações de 0-2% de SiO2, 

0-20% de TiO2, 0,45-7% de superplastificante (SP) e uma razão água/ligantes de 0,45-0,58 

(Quadro 2.8). Foram analisadas as resistências à compressão, a absorção de água por imersão 

e a degradação fotocatalítica do NOx e de um corante Orange II. 

Quadro 2.8 – Quantidades em percentagem dos componentes da amassadura (Senff et al., 

2012). 

Plano 
Experimental 

Componentes da amassadura (%) 
Água/Ligantes Água/Agregados 

Cimento SiO2 TiO2 SP Areia 

Plano 1 

100 - - 0,45 300 0,58 14,60 

100 0,50 5,00 1,50 300 0,59 14,60 

100 1,00 10,0 3,50 300 0,61 14,80 

100 1,50 15,0 5,40 300 0,62 15,00 

100 2,00 20,0 7,00 300 0,64 15,10 

Plano 2 
100 0,50 - 1,50 300 0,59 14,80 

100 - 5,00 1,50 300 0,59 14,60 

 

Os ensaios de compressão foram realizados segundo a norma BS EN 1015-11 (1999) em 

provetes 40x40x160 mm3, desmoldados ao fim de 24 horas e curados a uma temperatura de 

23ºC e humidade relativa de 60% durante 27 dias. A absorção de água foi determinada por 

imersão em provetes 40x40x40 mm3 curados por um período de 28 dias. 

 

Analisando a Figura 2.6 os autores concluíram que, apesar de a presença de partículas 

ultrafinas poder melhorar as propriedades mecânicas, neste estudo os benefícios obtidos não 

foram significativos. Estas conclusões podem ser confirmadas pelas pequenas alterações (um 

aumento muito ligeiro) que também se verificam nos resultados do ensaio de absorção de 
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água por imersão (Figura 2.7) que indicam que a microestrutura, em especial a estrutura 

porosa, é muito semelhante em todas as amostras, logo os valores da resistência também não 

apresentam grandes variações. O aumento da quantidade de água associado à adição do 

superplastificante pode estar na origem da minimização de um qualquer eventual aumento do 

desempenho mecânico induzido pelas nanopartículas (Senff et al., 2012). 

 

 

Figura 2.6 – Resultados dos ensaios de compressão (Senff et al., 2012). 

 

 

Figura 2.7 – Resultados dos ensaios de absorção de água por imersão (Senff et al., 2012). 

 

A degradação fotocatalítica de gases tipo NOx foi ensaiada através da utilização de provetes 

de 100x100 mm2 que foram colocadas num reator (cilíndrico em aço inoxidável) com uma luz 

ultra-violeta de 300 Watt (OSRAM UltraVitalux). O gás de entrada era constituído por uma 

mistura de ar com 1 ppm (parte por milhão) de NOx, entrando no reator a uma taxa de 1 
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L/min. Os resultados foram obtidos analisando a composição do gás à saída do reator com um 

analisador de quimiluminescência (AC-30M, Environment SA) (Figura 2.8). 

 

.  

Figura 2.8 – Analisador de quimiluminescência (http://www.environnement-sa.com s.d.). 

A Figura 2.9 mostra a degradação do NOx produzida pelas diferentes argamassas revelando 

que os melhores resultados são obtidos pela inclusão de 0,5% SiO2 + 5% TiO2 + 1,5% SP. No 

entanto, em todos os casos a degradação do NOx atingiu valores na ordem dos 65 a 80% ao 

fim de 1 hora de ensaio.  

 

 

Figura 2.9 – Degradação do NOx ao fim de 1 hora de ensaio (Senff et al., 2012). 

Os resultados da degradação fotocatalítica do corante Orange II ao fim de 9 horas de ensaio 

(Figura 2.10) mostram, como seria de esperar, que a amostra de referência (0% SiO2 + 0% 

TiO2 + 0,45% SP) não conseguiu degradar o corante. Os melhores resultados foram 

conseguidos pela amostra com 0,5% SiO2 + 5% TiO2 + 1,5% SP na sua composição, 

conseguindo degradar aproximadamente 50% do corante em 9 horas. Esta composição 

revelou-se ser a mais eficiente tanto na degradação fotocatalítica do NOx como do corante 
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Orange II. Este estudo revelou também que quantidades de TiO2 acima de 5% não favorecem 

a fotodegradação, revelando até uma grande diminuição da mesma. 

 

Apesar de a fotodegradação gás/sólido e gás/líquido não poderem ser comparadas 

diretamente, argamassas diferentes revelaram comportamentos muito similares nestas duas 

situações (Senff et al., 2012). 

 

 

Figura 2.10 – Degradação fotocatalítica do corante Orange II ao fim de 9 horas de ensaio 

(Senff et al., 2012). 

2.3.4. Efeito de adição de nanopartículas na hidrofilicidade das superfícies 

A capacidade autolimpante da superfície dos materiais é alcançada de duas formas: 

fornecendo à superfície características hidrofóbicas (ou superhidrofóbicas) ou hidrofílicas (ou 

superhidrofílicas). 

 

A molhabilidade da superfície de um sólido com água, onde o ar é o meio circundante, está 

dependente da relação entre as tensões interfaciais (água/ar, água/sólido e sólido/ar). A 

relação entre estas tensões determina o ângulo de contacto entre a gota de água e a superfície. 

Um ângulo de contacto de 0º significa que a gota foi completamente espalhada sobre a 

superfície formando uma fina camada de água (superfície superhidrofílica), um ângulo de 

contacto de 180º corresponde a uma superfície não molhada (superfície superhidrofóbica) 

(Benedix et al., 2000). 
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A microestrutura de algumas plantas foi utilizada como ponto de partida para o 

desenvolvimento de materiais com propriedades superhidrofóbicas. Apesar do efeito de 

repelência da água de algumas plantas ser conhecido há muitos anos, a sua ligação às 

características autolimpantes foi completamente ignorada. Estudos efetuados provaram a 

relação entre a molhabilidade da superfície e a sua capacidade autolimpante através do 

exemplo da flor de lótus. Denominado por Efeito de Lotus, este estudo prova que a superfície 

desta planta tem ângulos de contacto superiores a 130º provocando uma adesão reduzida da 

água e das partículas de sujidade. Quando em contacto com a superfície a água toma a forma 

de pequenas gotículas, com muito pouca aderência, que à medida que rolam sobre a superfície 

arrastam consigo as partículas de sujidade (Figura 2.11) (Benedix et al., 2000). 

 

 

Figura 2.11 – Efeito de Lotus – Superfície normal (esquerda) e superfície hidrofóbica (direita) 

(Benedix et al., 2000). 

 

Os procedimentos de limpeza com base em baixos ângulos de contacto são conhecidos desde 

a descoberta do sabão. Geralmente os detergentes reduzem a tensão superficial da água com 

as superfícies, reduzindo assim o ângulo de contacto. 

 

O uso de camadas finas de TiO2 no revestimento de materiais tem aumentado ao longo dos 

últimos anos devido ao baixo ângulo de contacto conseguido com a exposição do TiO2 à 

radiação UV o que se traduz numa propriedade única de atrair, em vez de repelir, a água, 

tornando a superfície superhidrofílica. Além disso, a exposição à radiação UV do dióxido de 
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titânio, conduz à formação de poderosos agentes com a capacidade de oxidar e decompor 

muitos tipos de bactérias, compostos orgânicos e inorgânicos (Benedix et al., 2000). 

 

Por outro lado, resultados obtido através de alguns trabalhos de investigação mostram que o 

ângulo de contacto varia em função do liquido utilizado e também da intensidade e do tempo 

de exposição à radiação UV (Janczarek et al., 2006). 
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3. ESTUDO DA COMPOSIÇÃO DE ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTO 

Com anteriormente mencionado, é objetivo deste trabalho a avaliação do comportamento de 

argamassas de reboco alteradas na superfície pela aspersão de nanopartículas de TiO2 no 

estado fresco. Pretende-se avaliar (1) a capacidade autolimpante e de fotodegradação; (2) o 

possível melhoramento do comportamento térmico das argamassas pelo efeito de aspersão de 

água à superfície, consequente arrefecimento das mesmas e menor transferência de calor na 

face oposta à face em que se prova aquecimento.  

 

Foram estudados dois traços de argamassas de reboco, nomeadamente os traços 1:1:6 e 1:2:9, 

com relações água/ligantes diferentes de forma a comparar as diferenças físicas e mecânicas 

de ambos, com e sem a aspersão de nanopartículas. 

 

A relação água/cimento foi determinada de modo a obter dois valores de espalhamento, 160 e 

180 mm, e tem como objetivo determinar a influência da utilização de diferentes percentagens 

de água nas propriedades da argamassa bem como no comportamento das nanopartículas de 

TiO2. De facto, os diferentes níveis de espalhamento estão associados a diferentes estruturas 

internas. As argamassas com maior quantidade de água apresentam em princípio maior 

porosidade e consequentemente devem apresentar menor resistência (Haach et al., 2011). 

Relativamente à introdução de partículas de TiO2 na superfície, será importante avaliar o 

efeito da porosidade no desempenho das argamassas com este aditivo superficial. 

 

3.1. Analise Granulométrica das Areias 

As areias têm sempre uma granulometria diferente, sendo importante a caracterização da 

granulometrias desta quando se pretende produzir argamassas. Assim, foi feita a análise 

granulométrica de 3 tipos de areia (Figura 3.1). Uma areia fina (Areia F), uma areia média 

(Areia M) e uma Areia A (60% Areia M + 40% Areia F).  
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Figura 3.1 – Exemplos da areia média (esquerda) e fina (direita). 

A análise granulométrica foi efetuada com base na Norma NP EN 933-1 (2000). Os peneiros 

utilizados no ensaio são definidos na Norma NP EN 933-2 (1999), representados na Figura 

3.2, e correspondem aos peneiros de aberturas nominais de 4.76 mm, 2.38 mm, 1.19 mm, 

0,595 mm, 0,297 mm, 0,149 mm e 0,074 mm. Estes peneiros têm 20 cm de diâmetro e devem 

estar secos e devidamente limpos na altura do ensaio. 

 

 

Figura 3.2 – Peneiros utilizados no ensaio de análise granulométrica definidos na Norma NP 

EN 933-2 (1999). 

Depois de lavada, a areia deverá ser seca na estufa a uma temperatura de 105o C – 110o C até 

alcançar a massa constante. 

 

A peneiração é efetuada com 1kg de material, de forma mecânica, pelo aparelho representado 

na Figura 3.3 durante 10 minutos, tempo necessário para garantir que tudo o material passe 

pelos peneiros. 
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Quando terminada a peneiração, efetua-se a pesagem do material retido em cada um dos 

peneiros garantindo que não existe perda de material. 

 

 

Figura 3.3 – Máquina utilizada na peneiração dos agregados. 

3.1.1. Resultados da análise granulométrica 

A análise granulométrica foi efetuada para a Areia F, Areia M e Areia A. Os Quadro 3.1, 

Quadro 3.2 e Quadro 3.3 apresentam os resultados em percentagem de retidos, retidos 

acumulados e percentagem de grossos, médios e finos de cada uma das areias em estudo. 

Quadro 3.1 – Percentagem de retidos. 

Peneiros (mm) Areia A Areia F Areia M 

16 0,0 0,0 0,0 

8 0,0 0,0 0,0 

4 1,4 0,1 3,9 

2 10,9 0,4 20,8 

1 15,9 1,8 26,4 

0,5 22,9 27,2 20,1 

0,2 34,9 57,7 16,7 

0,125 11,7 11,8 9,6 

0,063 0,0 0,0 0,0 

Resto 2,2 1,0 2,6 

Total 100 100 100 
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Neste quadro observa-se claramente as diferenças existentes entre cada tipo de areia. A areia 

fina, como seria de esperar apenas tem uma percentagem significativa de retidos a partir do 

peneiro com abertura de 0,5 mm, da mesma forma, a areia média, também como esperado, 

tem cerca de 20% das suas partículas retidas no peneiro com abertura de 2mm. Devido à sua 

composição, 60% de areia média e 40% de areia fina, a areia A tem uma distribuição de 

partículas muito mais homogénea. 

Quadro 3.2 – Percentagem de retidos acumulados. 

Peneiros (mm) Areia A Areia F Areia M 

16 0,0 0,0 0,0 

8 0,0 0,0 0,0 

4 1,4 0,1 3,9 

2 12,3 0,5 24,6 

1 28,2 2,4 51,1 

0,5 51,2 29,6 71,1 

0,2 86,1 87,2 87,8 

0,125 97,8 99,0 97,4 

0,063 97,8 99,0 97,4 

 

Segundo Barroso de Aguiar (1998) as areias tomam as seguintes definições consoante as suas 

dimensões: 

 

Grossos – d > 2mm  

Médios – 0.5 < d < 2mm 

Finos – d < 0.5 mm 

Quadro 3.3 – Percentagem de grossos, médios e finos das areias em estudo. 

Areia %Grossos %Médios %Finos 

Areia A 12,3 38,9 48,8 

Areia F 0,50 29,0 70,4 

Areia M 24,6 46,5 28,9 

 

Analisando o Quadro 3.3 verifica-se a maior homogeneidade da areia A, com uma melhor 

distribuição de partículas ao longo de todos os peneiros utilizados. 
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No gráfico da Figura 3.4 estão representadas as curvas granulométricas das diferentes areias 

em estudo, em que o eixo das abcissas corresponde às dimensões do peneiro e o eixo das 

ordenadas corresponde às percentagens dos retidos e acumulados. A curva granulométrica da 

areia A encontra-se entre as curvas granulométricas das areias que as constituem (AF e AM), 

tal como era espectável. Através da Figura 3.4 pode observar-se que a areia mais grossa 

apresenta curva granulométrica mais contínua, uma vez que é mais extensa. Esta situação 

deve-se ao facto de esta ser constituída por uma maior variedade de grãos com diferentes 

dimensões. 

 

 

Figura 3.4 - Curvas granulométricas das 3 areias. 

 

A granulometria dos agregados tem a maior influência sobre a qualidade das argamassas, no 

que respeita à compacidade, impermeabilidade e resistência mecânica. A presença de uma 

granulometria adequada minimiza o volume de vazios da argamassa e permite reduzir a 

quantidade de ligante, o que torna possível a produção de uma argamassa mais compacta a 

menor custo (Pinto et al., 2006). 

 

Na Figura 3.5 representa-se o diagrama de Feret. Podem-se observar os vértices G, M e F, que 

designam respetivamente uma areia de grãos grossos, uma areia de grãos médios e outra de 

grãos finos. A representação de um ponto no interior do diagrama corresponde então às 
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proporções de uma mistura de cada um dos três tipos de areias, tal como se ilustra nos pontos 

M, A e F. 

 

A análise desta figura permite verificar que a composição granulométrica que apresenta o 

mínimo volume de vazios, ou seja, a máxima compacidade, corresponde aquela que é 

constituída apenas por grãos grossos e finos, na proporção aproximada de 2/3 de grossos e 1/3 

de finos, não contendo grãos médios. As granulometrias que apresentam maiores valores de 

volume de vazios são aquelas em que todos os grãos apresentam dimensão uniforme (Cruz 

2008). 

 

Relativamente às areias utilizadas, podemos concluir que a maior compacidade é obtida pela 

areia média (M) devido à melhor distribuição de grossos, médios e finos. A areia obtida 

através da mistura da areia média (60%) com a areia fina (40%), areia A, regista uma 

compacidade próxima da areia média mas a maior percentagem de finos e baixa percentagem 

de grossos diminui a sua compacidade. 

 

 

Figura 3.5 - Representação das 3 areias no triângulo de Feret. 



Nuno Gomes 

3.1.2. Módulo de finura das areias

A areia mais adequada para o uso nas a

módulo de finura que é definido como o somatório das percentagens de ret

nos peneiros até 0,15 mm dividido por 100.

A expressão para o cálculo é a seguinte:

 

 

em que: 

MF – Modulo de finura. 

%RA – Percentagem de retidos acumulados.

 

Segundo Barroso de Aguiar 

adotando os seguintes intervalos:

 

MF > 3,0 – areia grossa; 

3,0 > MF > 2,0 – areia media;

MF < 2,0 – areia fina. 

 

Quadro 3.4 – Caracterização das areias segundo o seu módulo de finura

Areia 

A 

F 

M 

3.2. Determinação da massa volúmica e absorção de água dos agregados

Este processo foi efetuado com base na norma

massa da areia com as partículas saturadas sem água superficial, na determinação da massa de 

água por ela deslocada e da massa da areia apos secagem.

 

Os provetes para ensaios foram obtidos através da recolha de aproximadament

uma das areias em estudo. Depois de recolhidos os provetes foram secos na estufa a uma 

temperatura de 105oC – 110
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e finura das areias 

A areia mais adequada para o uso nas argamassas é geralmente selecionada

módulo de finura que é definido como o somatório das percentagens de ret

0,15 mm dividido por 100. 

o cálculo é a seguinte: 

�� �
∑ %RA�,
��

100
 

Percentagem de retidos acumulados. 

Barroso de Aguiar (1998) a classificação quanto à finura dos agregados é feita 

adotando os seguintes intervalos: 

areia media; 

Caracterização das areias segundo o seu módulo de finura

Módulo de Finura   

2,77 
 

2,19 
 

3,36 
 

 

Determinação da massa volúmica e absorção de água dos agregados

Este processo foi efetuado com base na norma NP-954 (1973) e consiste na determinação da 

massa da areia com as partículas saturadas sem água superficial, na determinação da massa de 

por ela deslocada e da massa da areia apos secagem. 

Os provetes para ensaios foram obtidos através da recolha de aproximadament

uma das areias em estudo. Depois de recolhidos os provetes foram secos na estufa a uma 

110oC ate atingirem massa constante, que consiste em fazer pesagens 
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rgamassas é geralmente selecionada com base no seu 

módulo de finura que é definido como o somatório das percentagens de retidos acumulados 

(3.1) 

a classificação quanto à finura dos agregados é feita 

Caracterização das areias segundo o seu módulo de finura. 

Classificação 

Areia Média 

Areia Média 

Areia Grossa 

Determinação da massa volúmica e absorção de água dos agregados 

e consiste na determinação da 

massa da areia com as partículas saturadas sem água superficial, na determinação da massa de 

Os provetes para ensaios foram obtidos através da recolha de aproximadamente 500 g de cada 

uma das areias em estudo. Depois de recolhidos os provetes foram secos na estufa a uma 

C ate atingirem massa constante, que consiste em fazer pesagens 
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consecutivas, intervaladas de pelo menos 4 horas, e a diferença entre estas pesagens deve ser 

inferior a 0,01 % da massa determinada. Depois de seco, o provete é imerso em água à 

temperatura ambiente durante 24 horas (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 – 3 Tipos de areia imersas em água. 

Passadas as 24 horas a água é vazada, tendo o cuidado de não deixar arrastar as partículas 

mais finas, e o provete é espalhado num tabuleiro metálico, onde, com a ajuda de um secador 

e uma espátula, é arrefecido de forma lenta e suave para garantir uma secagem uniforme 

como podemos verificar na Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Método de secagem lenta a uniforme. 

De forma a concluir a obtenção dos provetes de ensaio efetua-se o seguinte procedimento 

(Figura 3.8) que consiste em assentar a base maior do molde troncocónico numa superfície 

horizontal não absorvente (vidro). Quando no decurso do processo de secagem se verifica que 

a areia está apenas ligeiramente húmida, enche-se completamente o molde com areia, sem 

exercer pressão nas sucessivas camadas de enchimento e em seguida compacta-se o material 

com 25 compressões do pilão, uniformemente distribuídas, apenas com a pressão resultante 

do seu peso próprio.  
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Retira-se o molde verticalmente, caso não se obtenha uma moldagem firme, devido a uma 

secagem excessiva, junta-se novamente todo o material, interrompe-se a secagem e asperge-se 

a areia com água remexendo todo o material que esta no tabuleiro de forma a uniformizar a 

distribuição da humidade. Molda-se novamente e, caso se obtenha uma moldagem firme, 

junta-se novamente todo o material e continuamos o processo de secagem anteriormente 

descrito. Quando se obtém a primeira moldagem que se deforme considera-se que a areia tem 

as partículas saturadas sem água superficial. Interrompe-se a secagem, juntamos todo o 

material, retiramos uma amostra de aproximadamente 500 g, pesa-se e anota-se a sua massa 

(m1). 

 

Figura 3.8 – Técnica de obtenção dos provetes para ensaio. 

Logo de seguida o provete foi introduzido no balão, em pequenas quantidades, com o cuidado 

de não perder partículas, enche-se o balão com água até cerca de 90% da sua capacidade e 

agita-se para libertar o ar retido pela areia. Depois de deixar estabilizar durante algum tempo 

completa-se o enchimento do balão até ao traço de referência, pesa-se e anota-se a sua massa 

(m2) (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9 – Balão com o provete e água. 
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Utilizando o peneiro de rede de malha quadrada com abertura nominal de 75 µm forrado com 

papel de filtro, devidamente pesado com massa constante, vaza-se o conteúdo do balão no 

peneiro garantindo que não existe perda de partículas. Deixa-se escorrer a água do peneiro e é 

introduzido na estufa a temperatura de 105o C – 110o C até massa constante, que se anota. Por 

diferença entre esta massa e a massa inicial do peneiro com o papel de filtro obtém-se a massa 

do provete seco (m3). Por fim, enche-se o balão com água ate o traço de referência, pesa-se e 

anota-se a sua massa (m4). 

 

Com todas as medições expressas na mesma unidade, e adotando no cálculo das massas 

volúmicas o valor de 0,998 g/cm3 para a massa volúmica da água os resultados são 

apresentados no Quadro 3.5. 

 

Quadro 3.5 – Resultados da massa volúmica e absorção de água dos agregados. 

Cálculos Provete: Areia 
Média 

Areia Fina Areia A 

m1 Massa do provete com as partículas saturadas sem água superficial 448,70 485,40 463,30 

m2 Massa do balão com o provete e água 1509,00 1536,10 1516,90 

m3 Massa do provete seco 439,90 484,50 457,50 

m4 Massa do balão com água 1235,30 1235,30 1235,30 

ρw Peso específico da água a temperatura do Ensaio (g/cm
3
) 0,998 0,998 0,998 

�3
�3 +�4 − �2

 Massa volúmica do material impermeável das partículas (g/cm
3
) 2,65 2,64 2,60 

�1
�1 +�4 − �2

 Massa volúmica das partículas saturadas (g/cm
3
) 2,56 2,63 2,55 

�3
�1 +�4 − �2

 Massa volúmica das partículas secas (g/cm
3
) 2,51 2,62 2,52 

�1 − �3
�3

× 100 Absorção de água da areia (%) 2,00 0,19 1,27 

 

Pela análise do Quadro 3.5 verificamos que a areia utilizada nas nossas argamassas (Areia A), 

visto ser uma mistura de areia fina e areia média, apresenta valores de absorção de água e de 

massa volúmica das partículas secas dentro dos intervalos delimitados pelas duas areias que a 

compõem. 
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A areia média tem um valor de absorção de água mais elevado, o que obriga a uma maior 

quantidade de água no fabrico da argamassa, devido à maior dimensão dos seus constituintes. 

Por sua vez, a areia fina, tem um comportamento oposto, isto é, a menor dimensão dos grãos 

conduz a um valor de absorção substancialmente mais pequeno. Para o fabrico das 

argamassas o valor mais importante é o da massa volúmica das partículas secas que nos vai 

ajudar a definir as quantidades a usar em cada traço. 

 

3.3. Fabrico das argamassas 

O fabrico das argamassas em estudo foi efetuado segundo a norma NP EN 196-1 (2006). 

Conhecidas as massas volúmicas de todos os constituintes das argamassas, efetuou-se a 

conversão das massas volúmicas em volumes e em seguida em pesos seguindo o processo de 

cálculo exemplificado a seguir. Utilizando o mesmo processo para todas as argamassas os 

resultados das dosagens estão apresentados no Quadro 3.6. 

 

Massas volúmicas: 

Cimento Portland de Calcário 32,5 N – 3,10 t/m3; 

Cal Hidratada – 2,24 t/m3; 

Areia A – 2,52 t/m3; 

Água – 1,08 t/m3; 

 

Exemplo para a cálculo de quantidades para traço 1:1:6 com uma razão água/ligantes que se 

traduz num espalhamento de 180 mm: 

Traço → 1:1:6 → 3,10:2,24:15,12 

3,10:2,24:15,12 ⇒ 
�,
�
�,
�

+ �,��
�,
�

+ 
�,
�
�,
�

 ⇒ 1:0,72:4,88 ⇒ 1�� + 0,72�� + 4,88�� � 6,6�� 

 

Assim sendo, para 4kg de argamassa temos as seguintes quantidades: 

6,6 kg → 4 kg 

1 kg → Cimento = 606 g 

0,72 kg → Cal = 438 g 

4,88 kg → Areia A = 2956 g 

Água = (Cimento	+	Cal) × 0,63 = 658 g 
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Depois de sabermos a quantidade de Areia A (2956 g) necessária para o fabrico da argamassa, 

tem-se ainda que calcular as quantidades de areia média e areia fina, neste caso, vamos 

utilizar 1182,40 g de areia fina (40%) e 1773,61 g de areia média (60%). 

 

Quadro 3.6 – Dosagem dos constituintes para fabrico das argamassas. 

  
Quantidades (g) 

Traço W/L Cimento Cal 

Areia A 

Água 

Areia Fina Areia Média 

1 : 1 : 6 

0,63 606,06 437,93 1182,40 1773,61 657,71 

0,50 606,06 437,93 1182,40 1773,61 521,99 

1 : 2 : 9 

0,72 409,78 592,20 1199,21 1798,81 721,43 

0,54 409,78 592,20 1199,21 1798,81 541,07 

 

O procedimento de fabrico das argamassas segundo a norma NP EN 196-1 (2006) consiste 

em, numa fase inicial fazer a pesagem de todos os constituintes da argamassa numa balança 

com precisão de ± 1 g. De seguida, introduz-se a água e os ligantes no recipiente da 

misturadora (Figura 3.10) evitando a perda de qualquer um dos constituintes e de imediato 

liga-se a misturadora numa velocidade lenta, anota-se o tempo como sendo o “tempo zero”, e 

passados trinta segundos adicionam-se os agregados de forma lenta nos trinta segundos 

seguintes. 

 

Passados os trinta segundos altera-se a velocidade para rápida e continua a amassadura 

durante mais trinta segundos. No fim dos trintas segundos a velocidade rápida o processo é 

interrompido durante noventa segundos para retirar, com a ajuda de uma espátula, toda a 

argamassa aderente às paredes e ao fundo do recipiente e colocá-la no meio deste de forma a 

garantir que a mistura é uniforme. O último passo consiste em continuar com a amassadura à 

velocidade rápida por mais sessenta segundos. 
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Figura 3.10 – Misturadora usada no fabrico das argamassas. 

Imediatamente depois de cada amassadura foi realizado o ensaio de espalhamento (flow table) 

ilustrado na Figura 3.11, segundo a norma EN 1015-3 (2004), de forma a confirmar que a 

razão água/ligante utilizada se traduz no espalhamento pretendido, 160 e 180 mm para cada 

um dos traços. 

 

O ensaio consiste em colocar a argamassa ainda no seu estado fresco num molde de forma 

cónica no centro do disco. Coloca-se a argamassa dentro do molde em duas camadas 

compactando cada uma delas com 15 pancadas apenas com a força resultante do peso próprio 

do pilão. Depois de compactada a camada final, com a ajuda da colher ou de uma espátula, 

retira-se a argamassa que ultrapassar a superfície do cone. Em seguida é retirado o cone com 

cuidado e são efetuadas 15 pancadas, 1 por segundo. Por fim são efetuadas duas medições 

perpendiculares do diâmetro da forma final da amassadura e o resultado final do ensaio de 

espalhamento é a média desses dois valores. 

 

 

Figura 3.11 – Ensaio de espalhamento. 



Estudo de Argamassas Eco Eficientes 
 

Nuno Gomes  38 

Após o fabrico das argamassas foram moldados os provetes para a caracterização das 

propriedades estruturais, morfológicas, fotocatalíticas, físicas e mecânicas. Foram utilizados 

os moldes 160x40x40 mm3 (Figura 3.12) para os ensaios de flexão, os moldes 50x50x50 mm3 

(Figura 3.12) para os ensaios de resistência à compressão, absorção de água por capilaridade e 

de absorção de água por imersão e moldes 100x100x20 mm3 (Figura 3.12) para a 

caracterização das propriedades morfológicas (microscopia eletrónica de varrimento e ângulo 

de contacto) e propriedades fotocatalíticas (degradação de composto orgânico). Para os dois 

traços, com as diferentes razões água/ligante, foram realizados uma amostra padrão, uma 

amostra em que foi aspergida uma solução aquosa de TiO2 com um pH 3 e outra com pH8. 

 

 

Figura 3.12 – Molde 160x40x40 mm3 (esquerda), molde 100x100x20 mm3 (centro) e molde 

50x50x50 mm3 (direita). 

A preparação dos provetes começa com a garantia de que os moldes estão devidamente 

limpos e lubrificados com uma fina camada de óleo mineral de modo a facilitar a sua 

posterior desmoldagem. Os provetes são moldados em duas fases: (1) numa primeira fase 

coloca-se argamassa até metade da altura do molde compacta-se com 60 pancadas (Figura 

3.13); (2) na segunda fase completa-se o enchimento do molde e voltamos a compactar com 

mais 60 pancadas. 

 

 

Figura 3.13 – Compactador utilizado na execução dos provetes de ensaio. 

Por fim, com a ajuda de uma espátula ou de uma colher, retira-se o excesso de argamassa 

garantindo-se que a superfície da argamassa fica plana ao nível do topo do molde. 
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De forma a iniciar o processo de cura, segundo a norma BS EN 1015-11 (1999), os provetes 

são armazenados na câmara húmida (Figura 3.14), com uma humidade relativa de 

aproximadamente 90% e temperatura de 20ºC, durante 14 dias, ao fim dos quais são 

realizados os ensaios. 

 

 

Figura 3.14 – Provetes já desmoldados armazenados na câmara húmida. 

A aspersão das nanopartículas de TiO2 (nanopartículas comerciais adquiridas à empresa 

Quimidroga) foi efetuada 2 horas depois da execução dos moldes com o objetivo de garantir 

que a argamassa ainda estivesse num estado suficientemente fresco para poder absorver as 

nanopartículas. A ideia consiste na possibilidade de obtenção de uma fina camada superficial 

de revestimento que garanta o seu bom funcionamento evitando assim desperdício de 

material. A aspersão (cerca de 50 ml de solução aquosa de nanopartículas de TiO2) foi 

efetuada na superfície das argamassas de forma manual a uma distância de 10 cm (com o 

aspersor utilizado consegue-se um cone de aspersão que reveste uma área de 

aproximadamente 40 cm2) com uma solução aquosa de nanopartículas de TiO2 com 

concentração de 10 g/L e pH= 3 e 8 como ilustrado na Figura 3.15.  

 

 

Figura 3.15 – Aspersão das nanopartículas de TiO2 nos provetes para ensaio. 
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De acordo com Carneiro et al. (2013) a eficiência do processo fotocatalítico aumenta com a 

concentração da solução aquosa de nanopartículas de TiO2. Contudo, os autores verificaram 

que para concentrações superiores a 10 g/L a solução aquosa de nanopartículas de TiO2 

apresentava um reduzido grau de dispersão, comprometendo por isso a estabilidade da 

dispersão coloidal. 

 

Com efeito, existem diferentes métodos para se sintetizarem nanopartículas de TiO2. Um dos 

métodos químicos muito utilizado consiste na síntese hidrotérmica (realizada numa autoclave) 

a partir de um percursor – o butóxido de titânio (Ti(OCH2CH2CH2CH3)4). Contudo, em 

solução aquosa as nanopartículas de TiO2 tendem a formar agregados e por consequência 

comprometendo a estabilidade da solução coloidal. Este fenómeno decorre fundamentalmente 

do aparecimento de forças de van der Waals (atrativas) que promove a aglomeração das 

nanopartículas e por consequência impedindo a obtenção de soluções com elevado grau de 

dispersão. A estratégia habitualmente utilizada aumentar o grau de dispersão consiste em 

utilizar soluções ácidas (pH entre 3 a 4) ou alcalinas (pH entre 8 a 9). A utilização de soluções 

ácidas permite que a superfície das nanopartículas adquiram carga elétrica positiva, enquanto 

que para as alcalinas a superfície deverá adquirir carga elétrica negativa. Para ambas as 

situações, a intensidade das forças eletrostáticas de Coulomb (repulsivas) deverão ser 

superiores às forças atrativas de van der Waals, e por conseguinte, garante-se uma maior 

estabilidade da dispersão coloidal. 

 

As amostras de argamassa com revestimento de nanopartículas obtido a partir de uma solução 

aquosa com pH=3 designam-se por pH3 enquanto que o revestimento obtido a partir da 

espersão de uma solução aquosa com pH=8 são designadas por pH8. As variações de pH são 

por vezes utilizadas como método de aumentar a dispersão de partículas em meios aquosos a 

fim de evitar a aglomeração das partículas (Pereira 2010) e por isso, aumentando a dispersão 

coloidal da solução. 

 

Deste modo, foram utilizados dois valores de pH de modo a avaliar a uniformização da 

dispersão das nanopartículas na solução e consequentemente nas superfícies das argamassas.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO REVESTIMENTO SUPERFICIAL À BASE 

DE TIO2 

4.1. Caracterização Morfológica e Superficial 

4.1.1. Microscopia eletrónica de varrimento 

A microscopia eletrónica de varrimento (SEM do inglês Scanning Electron Microscopy) tem 

como principal objetivo a observação da morfologia superficial de materiais inorgânicos ou 

orgânicos a uma escala submicrométrica ou nanométrica. Atendendo a que a utilização desta 

técnica permite a utilização de uma gama de ampliações muito mais elevada do que a 

microscopia ótica de reflexão, a sua utilização é incontornável quando se pretende observar os 

materiais (e a sua morfologia) à dimensão nanométrica (Fernandes 2011). 

 

Devido à necessidade de garantir uma boa condutividade elétrica das amostras, é comum 

depositar-se uma fina camada de ouro ou carbono na superfície de amostras que apresentem 

baixa condutividade elétrica. Esta fina camada tem como objetivo anular possíveis efeitos de 

sombreamento devido à acumulação de cargas elétricas superficiais (Fernandes 2011). Este 

tipo de microscópio é composto por um canhão de eletrões, acoplado a um sistema 

condensador que controla a intensidade com que os eletrões são bombardeados. A aceleração 

do feixe de eletrões permite a sua colisão com a superfície da amostra e provoca a emissão de 

eletrões e radiações eletromagnéticas numa gama de energia limitada pela energia do feixe 

incidente (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 – Funcionamento do microscópio eletrónico de varrimento 

(http://internetparatodos.blogs.sapo.pt s.d.).  
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A Figura 4.2 representa esquematicamente o funcionamento do microscópio eletrónico. 

Quando o feixe incidente atinge a superfície da amostra são refletidos eletrões secundários, 

eletrões retro difundidos, raios-X, entre outros. 

 

 

Figura 4.2 – Interação do feixe incidente com a superfície da amostra 

(http://micelectro.fc.ul.pt s.d.). 

De forma a se obter o mapa topográfico da amostra, os eletrões mais importantes são os 

secundários e os retro-difundidos porque são os que interagem na zona superficial da amostra. 

Todos estes sinais são medidos com detetores específicos. Devido ao facto de serem mais 

energéticos, os eletrões retro-difundidos, são obtidos a partir de camadas mais profundas da 

amostra. Através da técnica de EDS (do inglês Energy Dispersive X-Ray Spectrometer) que 

utiliza os raios-X refletidos pela amostra, quando bombardeada pelo feixe de eletrões na sua 

superfície, consegue-se obter uma análise semiquantitativa ou qualitativa da composição 

química da amostra. Na caracterização das amostras estudadas neste trabalho foi utilizado o 

equipamento FEI Nova 200 (FEG/SEM); EDAX - Pegasus X4M (EDS/EBSD) (Figura 4.3) 

(Fernandes 2011). 

 

Figura 4.3 – Microscópio Eletrónico de Varrimento (http://www.semat.lab.uminho.pt s.d.). 
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4.1.2. Análise de resultados da microscopia eletrónica de varrimento (SEM) 

A microscopia eletrónica de varrimento (SEM) foi apenas efetuada em duas amostras de 

argamassa; (1) argamassa de traço padrão 1:1:6; (2) argamassa de traço 1:1:6 com aspersão de 

nanopartículas dispersas em solução de pH=3. Na Figura 4.4 apresenta-se a micrografia da 

superfície da amostra com traço 1:1:6 padrão, sem aspersão de nanopartículas. Nas Figura 4.5 

e Figura 4.6 são apresentados os espectros de EDS relativos às duas zonas (Z1 e Z2) 

identificadas na micrografia. 

 

A outra amostra em que foi realizada a microscopia eletrónica de varrimento foi a 

correspondente ao traço 1:1:6 onde foi aspergida a solução aquosa de TiO2 com concentração 

10g/L e pH3. A micrografia desta amostra está apresentada na Figura 4.7 onde são 

identificadas as zonas Z1 e Z2 que foram selecionadas para a obtenção dos espectros de EDS. 

Nas Figura 4.8 e Figura 4.9 estão apresentados os espectros de EDS relativos a cada uma das 

zonas previamente referidas. 

 

 

Figura 4.4 – Micrografias de microscopia eletrónica de varrimento referente à argamassa de 

traço 1:1:6 padrão (sem aspersão de nanopartículas de TiO2). 
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Figura 4.5 – Espectros de EDS da zona Z1 identificada na micrografia de microscopia 

eletrónica de varrimento referente à argamassa de traço 1:1:6 padrão (sem aspersão de 

nanopartículas de TiO2). 

 

 

Figura 4.6 – Espectros de EDS da zona Z2 identificada na micrografia de microscopia 

eletrónica de varrimento referente à argamassa de traço 1:1:6 padrão (sem aspersão de 

nanopartículas de TiO2). 
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Através da análise da Figura 4.4 é possível observar que a superfície da amostra padrão (com 

traço 1:1:6) apresenta uma morfologia moderadamente uniforme e regular. Contudo, em 

algumas zonas ocorre a formação de agregados de maior dimensão. Além disso, não obstante 

a baixa ampliação que foi utilizada, é percetível a presença de muitos poros indiciando que a 

amostra apresenta elevada porosidade. 

 

Analisando os gráficos das Figura 4.5 e Figura 4.6, verifica-se (tal como era esperado) que 

não foi detetada a presença de nanopartículas de TiO2, mas sim de vários elementos químicos 

que fazem integram a composição dos elementos da argamassa tais como o cálcio (Ca) ou o 

silício (Si). Observa-se também a presença do ouro (Au) que foi utilizado para garantir uma 

boa condutividade elétrica à superfície da amostra com o objetivo de anular possíveis efeitos 

de sombreamento, devido à acumulação de cargas elétricas superficiais  

 

A Figura 4.7 mostra as micrografias de microscopia eletrónica de varrimento referente à 

argamassa de traço 1:1:6 aspergida com solução aquosa de nanopartículas de TiO2 

(concentração 10g/L e pH3). 

 

 

Figura 4.7 – Micrografias de microscopia eletrónica de varrimento referente à argamassa de 

traço 1:1:6 aspergida com solução aquosa de nanopartículas de TiO2 (concentração 10g/L e 

pH3). 

Através da análise da Figura 4.7 é possível observar que a morfologia da superfície aspergida 

com a solução aquosa de nanopartículas de TiO2 é muito diferente da morfologia da superfície 

da amostra padrão. Apesar da superfície aspergida estar parcialmente revestida, observa-se 
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claramente a presença de agregados de moderada dimensão. Não obstante se ter utilizado uma 

solução aquosa com pH3, a formação destes agregados pode provavelmente dever-se à 

predominância da intensidade das forças de van der Waals (atractivas) sobre as forças 

repulsivas de Coulomb, e por isso, pode justificar a ausência de recobrimento total.  

 

Foi previamente referido que a micrografia relativa à argamassa de traço 1:1:6 (ver Figura 

4.7) aspergida com solução aquosa de nanopartículas de TiO2 e com concentração 10g/L e 

pH3 foram identificadas duas zonas como correspondendo àquelas onde se poderiam detetar a 

presença de nanopartículas de TiO2. Foi efetuada então a técnica de EDS para essas duas 

zonas e os resultados estão os apresentados na Figura 4.8 para a zona Z1 e na Figura 4.9 para 

a zona Z2. 

 

 

Figura 4.8 – Espectros de EDS da zona Z1 identificada na micrografia de microscopia 

eletrónica de varrimento referente à argamassa de traço 1:1:6 aspergida com solução aquosa 

de nanopartículas de TiO2 (concentração 10g/L e pH3). 
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Figura 4.9 – Espectros de EDS da zona Z2 identificada na micrografia de microscopia 

eletrónica de varrimento referente à argamassa de traço 1:1:6 aspergida com solução aquosa 

de nanopartículas de TiO2 (concentração 10g/L e pH3). 

 

Analisando o gráfico da Figura 4.8 verifica-se a presença de um elevado pico que corresponde 

à presença de TiO2, identificado na Figura 4.7 como zona Z1. O espectro de EDS da Figura 

4.9 mostra que a zona Z2, para além de conter os elementos químicos da amostra padrão (o 

cálcio, o silício, o ouro (Au), entre outros), contém ainda muito menor quantidade TiO2. Estas 

diferenças indiciam que a técnica de aspersão utilizada não garante uniformidade adequada.  

 

Apesar disso, enfatiza-se que o principal objetivo destas duas técnicas de caracterização era 

comprovar que a técnica de aspersão e o tempo de presa da argamassa garantia a presença de 

nanopartículas de dióxido de titânio na superfície das amostras. Através dos resultados 

apresentados consegue-se provar que é possível ter as nanopartículas de TiO2 aderentes na 

superfície de argamassas de revestimento através da técnica de aspersão. 

 

4.1.3. Ângulo de contacto 

O ângulo de contacto pode ser definido como o ângulo resultante da interação entre um 

líquido e uma superfície em função da tensão superficial e da energia livre da superfície do 

substrato. Através das tensões interfaciais líquido/ar, líquido/sólido e sólido/ar pode-se 



Estudo de Argamassas Eco Eficientes 
 

Nuno Gomes 

determinar o ângulo de contacto (

um sólido (Fernandes 2011). Esta propriedade permite avaliar o potencial de hidrofilicidade 

de uma superfície. Uma superfície hidrofílica consiste numa superfície com grande afinidade 

pela água. Um composto hidrofílico pode ligar

hidrogénio e pode misturar-se ou dissolver

superfície forma uma camada u

hidrofóbica é uma superfície que não tem afinidade pela água e que a repele 

molhada.  

 

 A hidrofilicidade entre um líquido e um sólido depende do balanço entre as tensões 

interfaciais água/ar, água/sólido e sólido/ar. Esta propriedade faz com que a tensão superficial 

entre a gota e a superfície seja muito baixa em relação ao ar, l

camada de água sobre a superfície, quando exposta à radiação UV. Esta camada

dificulta a aderência de outros elementos e torna as superfícies f

hidrofilicidade foto-induzida nestas superfícies 

propriedades fotocatalíticas dá origem a aplicações como

autolimpantes (Pereira 2010) 

 

Figura 4.10 – Ângulo de 

 

O tipo de superfície da amostra também pode ser classificado com base

contacto. Uma superfície em que o ângulo de contacto á aproximadamente 0º, ou seja, a gota 

espalha-se completamente na superfície, é consi

Superfícies com ângulos de contacto inferiores a 90º são consideradas 

ângulos até 120º a superfície é considerada hidrofóbica. As superfícies superhidrofóbicas são 

as que têm um ângulo de contacto superior a 120º.

relacionando todas as tensões interfacia

a seguir: 

 

determinar o ângulo de contacto (Figura 4.10) formado por uma gota de água na superfície de 

Esta propriedade permite avaliar o potencial de hidrofilicidade 

de uma superfície. Uma superfície hidrofílica consiste numa superfície com grande afinidade 

pela água. Um composto hidrofílico pode ligar-se às moléculas de água através de pontes de 

se ou dissolver-se facilmente nela. Neste caso a água existente na 

superfície forma uma camada uniforme junto à superfície do material. Uma superfície 

hidrofóbica é uma superfície que não tem afinidade pela água e que a repele 

A hidrofilicidade entre um líquido e um sólido depende do balanço entre as tensões 

interfaciais água/ar, água/sólido e sólido/ar. Esta propriedade faz com que a tensão superficial 

entre a gota e a superfície seja muito baixa em relação ao ar, levando à criação de uma fina 

camada de água sobre a superfície, quando exposta à radiação UV. Esta camada

dificulta a aderência de outros elementos e torna as superfícies facilmente laváveis. A 

induzida nestas superfícies revestidas com TiO2, aliada às suas 

propriedades fotocatalíticas dá origem a aplicações como por exemplo

 

Ângulo de contacto (http://es.wikipedia.org s.d.)

O tipo de superfície da amostra também pode ser classificado com base

contacto. Uma superfície em que o ângulo de contacto á aproximadamente 0º, ou seja, a gota 

se completamente na superfície, é considerada como uma superfície super

Superfícies com ângulos de contacto inferiores a 90º são consideradas hidrofílica

ângulos até 120º a superfície é considerada hidrofóbica. As superfícies superhidrofóbicas são 

as que têm um ângulo de contacto superior a 120º. Para o cálculo do ângulo de contacto, e 

relacionando todas as tensões interfaciais, utiliza-se a equação de Young-Laplace apresentada 

48 

a de água na superfície de 

Esta propriedade permite avaliar o potencial de hidrofilicidade 

de uma superfície. Uma superfície hidrofílica consiste numa superfície com grande afinidade 

se às moléculas de água através de pontes de 

se facilmente nela. Neste caso a água existente na 

superfície do material. Uma superfície 

hidrofóbica é uma superfície que não tem afinidade pela água e que a repele sem ficar 

A hidrofilicidade entre um líquido e um sólido depende do balanço entre as tensões 

interfaciais água/ar, água/sólido e sólido/ar. Esta propriedade faz com que a tensão superficial 

evando à criação de uma fina 

camada de água sobre a superfície, quando exposta à radiação UV. Esta camada de água 

acilmente laváveis. A 

, aliada às suas 

por exemplo as superfícies 

(http://es.wikipedia.org s.d.). 

O tipo de superfície da amostra também pode ser classificado com base no ângulo de 

contacto. Uma superfície em que o ângulo de contacto á aproximadamente 0º, ou seja, a gota 

ie superhidrofílica. 

hidrofílicas e com 

ângulos até 120º a superfície é considerada hidrofóbica. As superfícies superhidrofóbicas são 

Para o cálculo do ângulo de contacto, e 

Laplace apresentada 
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cos !	 � 	

(#$� − #$%)
#%�

 (4.1) 

em que: 

#$% - Energia livre de interface sólido/líquido; 

#$� - Energia livre de interface sólido/gás; 

#%� - Energia livre de interface líquido/gás. 

 

A medição do ângulo de contacto pode ser efetuada em regime estático ou em regime 

dinâmico. Em regime estático, a superfície é homogénea logo não existe penetração do 

líquido no substrato, como por exemplo no caso do vidro. Em regime dinâmico, o líquido 

penetra ou espalha-se na superfície da amostra, logo existe uma variação em função do tempo. 

O método de aplicação da gota sobre a superfície deve ser efetuado com extremo cuidado de 

forma a obter um valor inicial de ângulo de contacto o mais real possível (Fernandes 2011). 

 

Quanto menor for o valor do ângulo de contacto maior a molhabilidade e maior a 

hidrofilicidade, características que estão diretamente relacionadas com a capacidade 

autolimpante dos materiais. Esta característica poderá ser também importante na avaliação do 

desempenho térmico de revestimentos para fachadas na medida em que na presença de uma 

superfície hidrofílica antevê-se que a fachada possa dissipar mais energia e por isso a energia 

transmitida através da espessura deverá ser menor. 

 
4.1.4. Análise de resultados do ângulo de contacto 

A capacidade do dióxido de titânio tornar as superfícies hidrofílicas (ângulo de contacto 

inferior a 90º) ou hidrofóbica (ângulo de contacto com valor entre 90º e 120º) está diretamente 

relacionada com a sua capacidade autolimpante. O efeito da exposição à radiação UV na 

hidrofilicidade superficial é avaliado pelo ângulo de contacto formado por uma gota de água 

sobre uma superfície sólida (Fernandes 2011). A Figura 4.11, Figura 4.12, Figura 4.13 e 

Figura 4.14 mostram as imagens da deposição de uma gota de água na superfície das amostras 

(padrão e modificadas pela aspersão de uma solução aquosa de nanopartículas de TiO2 com 

concentração 10g/L e pH 3 e 8) com o objetivo da medição do seu respetivo ângulo de 

contacto. 
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Figura 4.11 – Deposição da gota de água para efetuar a medição do ângulo de contacto na 

amostra 1:1:6 – padrão para t=0s (esquerda) e para t=1s (direita). 

 

Figura 4.12 – Deposição da gota de água para efetuar a medição do ângulo de contacto na 

amostra 1:1:6 – pH8 para t=0s (esquerda) e para t=1s (direita). 

 

 

Figura 4.13 – Deposição da gota de água para efetuar a medição do ângulo de contacto na 

amostra 1:2:9 – padrão para t=0s (esquerda) e para t=1s (direita). 
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Figura 4.14 – Deposição da gota de água para efetuar a medição do ângulo de contacto na 

amostra 1:2:9 – pH3 para t=0s (esquerda) e para t=1s (direita). 

 

A análise da Figura 4.11, Figura 4.12, Figura 4.13 e Figura 4.14 mostra-nos que não foi 

possível fazer a medição do ângulo de contacto já que não foi possível a formação da gota à 

superfície de nenhuma das amostras. Este comportamento deverá estar associado à elevada 

porosidade das argamassas, já que para t=1s a gota foi totalmente absorvida. Neste âmbito 

será necessário avaliar a influência do material substrato na promoção do efeito hidrofílico do 

TiO2, já que diversos autores referem a propriedade de hidrofilicidade de superfícies com 

TiO2 (Pereira 2010; Lee et al., 2003)  

 

4.2. Caracterização fotocatalítica e autolimpante 

4.2.1. Avaliação da atividade fotocatalítica das argamassas 

A atividade fotocatalítica das argamassas foi avaliada através da medição da absorvância de 

uma solução aquosa de azul-de-metileno (Figura 4.15) (MB to inglês Methylene Blue) em 

função do tempo de irradiação de luz UV. Antes da ocorrência do processo de fotodegradação 

o azul-de-metileno apresenta a cor azul que se vai esbatendo progressivamente à medida que é 

desencadeado o processo de fotocatálise. As amostras foram mergulhadas numa solução 

aquosa de azul-de-metileno com uma concentração inicial de 5 mg/L e, em seguida, colocadas 

numa câmara de simulação e expostas à ação de luz UV (potência igual a 12Wm-2 medida 

com o equipamento Quantum Photo Radiometer HD9021 Delta Padova) (Fernandes 2011). 
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Figura 4.15 – Estrutura química do azul-de-metileno (http://www.cuantaciencia.com s.d.). 

 

A eficiência do processo de fotodegradação foi avaliada ao longo do tempo através da 

medição da variação concentração da solução aquosa de MB. Para o efeito, retiraram-se 

alíquotas de l0 ml de solução aquosa de MB que foram introduzidas numa célula de quartzo a 

fim de serem medidos os espectros de absorvância (utilizando equipamento Shimadzu UV-310 

PC Scanning Spectrophotometet). Neste trabalho, as medições foram efetuadas após 15, 30, 

60, 90, 120, 150, 180,210 e 240 minutos de exposição à luz UV (Fernandes 2011). 

 

Nos ensaios realizados no âmbito deste trabalho verificou-se que a coloração da solução de 

MB se alterou de azul-escuro para azul pálido na presença do material semicondutor (actua 

como catalisador das reações redox). Por outro lado, nas argamassas não modificadas que 

foram submetidas ao mesmo processo, não ocorreu qualquer tipo de descoloração da solução 

aquosa de MB. Este resultado prova que na ausência de material semicondutor não ocorrem 

mecanismos de oxidação-redução. Neste sentido, a análise dos espectros de absorvância da 

solução aquosa de MB permitem avaliar a variação da sua concentração, C, em função do 

tempo. Na Figura 4.16 apresenta-se, com exemplo, o espectro de absorvância da amostra de 

traço 1:1:6 – pH3, onde se pode observar a diminuição do valor da absorvância máxima 

medida, correspondente ao comprimento de onda igual a 660,4 nm (Fernandes 2011). 

 

Enfatiza-se ainda que para as amostras padrão, ou seja as amostras 1:2:9 – Padrão e 1:1:6 – 

Padrão o valor da absorvância máxima medida não varia ao longo do tempo, tal como seria de 

esperar. Na verdade, estas correspondem às amostras que não foram aspergidas com solução 

aquosa de nanopartículas de TiO2. 
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No gráfico apresentado na Figura 4.17 é possível observar a percentagem do rendimento de 

fotodegradação de cada uma das amostras de argamassa. 

 

Analisando o gráfico pode-se observar que a capacidade fotocatalítica das argamassas 

modificadas apresenta um elevado rendimento de aproximadamente 70% ao fim 240 minutos 

de exposição à radiação UV. Num estudo efetuado por Chen e Poon (2009), os autores 

concluiram que a actividade fotocatalítica de superfícies cimentícias era incrementada através 

da utilização de vidro quando utilizado como agregado com o objetivo de ativar as nano 

particulas no interior. Através dos resultados aqui obtidos provamos que o rendimento de 

fotodegradação pode atingir valor elevados através da aspresão de uma solução aquosa de 

TiO2 em substituição da sua mistura volumétrica na argamassa e sem a utilização do vidro 

como agregado. 

 

 

Figura 4.16 – Espectro de absorvância de uma solução aquosa de MB obtido para diferentes 

instantes de tempo (1:1:6 – pH3). 
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Figura 4.17 – Percentagem de rendimento de fotodegradação de todas as argamassas. 

 

4.2.2. Avaliação da capacidade autolimpante das argamassas 

De forma a avaliar a capacidade autolimpante foi utilizado um equipamento (QUV – Quick 

Ultra Violet accelerated weathering tester da empresa Q-lab) que simula condições 

ambientais de modo acelerado. A simulação foi efetuada à temperatura de 30º C durante 48 

horas, configurações que, segundo o fabricante do equipamento, produzem o mesmo efeito 

que 8 dias de exposição à radiação solar em condições atmosféricas reais. Antes de serem 

submetidas ao teste as amostras de argamassa foram manchadas com material orgânico que 

consistiu numa mostarda comercial (Fernandes 2011). 

 

Após sujeitas à ação do simulador de condições atmosféricas, as amostras foram retiradas da 

câmara ao fim de 24 horas para uma primeira medição das coordenadas de cor e voltaram a 

ser colocadas na câmara para as restantes 24 horas de ensaio. A medição foi repetida em todas 

as amostras no final das 48 horas de exposição. A variação de cor das amostras foi avaliada 

através da medição das coordenadas de cor (equipamento Minolta CM-2600d portable 

Spectrophotometer) em termos dos parâmetros espaciais L*, a* e b* definidas pela CIE 

(Comission Intemationale de l'Éclairage). O L* (luminosidade) representa a variação de preto 

(0) para branco (100), a* a variação de vermelho (+) para verde (-), e b* a variação de 

amarelo (+) para azul (-) (Fernandes 2011).  
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As diferenças de cor (∆E*), que são importantes para avaliar perceções visuais, podem ser 

calculadas pela distância entre dois pontos no espaço tridimensional definido pelos 

parâmetros a*, b* e L*. Matematicamente, o parâmetro colorimétrico ∆E é descrito pela 

seguinte equação: 

 

 ∆E()
∗ 	� 	+(∆L∗)� + (∆a∗)� + (∆b∗)� (4.2) 

 

Onde os valores de ΔL∗, ∆a∗ e ∆b∗ foram calculados pela diferença de valores medidos no 

instante t=0 e t=48 horas. No Quadro 4.1 são apresentadas as classificações usadas dos 

valores de ∆E* para a perceção do olho humano. De modo geral, diferenças de cor, em duas 

amostras justapostas, podem ser distinguidas em valores de ∆E*
ab acima de 0,2 – 0,5 (Silva et 

al., 2007). 

 

Quadro 4.1 – Classificação dos valores de ∆E para perceção do olho humano (Silva et al., 

2007). 

Diferenças (∆E) Classificação 

< 0,2 impercetível 

0,2 a 0,5 muito pequena 

0,5 a 1,5 pequena 

1,5 a 3,0 distinguível 

3,0 a 6,0 facilmente distinguível 

6,0 a 12,0 grande 

> 12,0 muito grande 

 

No Quadro 4.2 são apresentados os valores das diferenças de cor (∆E*) onde se pode 

verificar, por análise conjunta com o Quadro 4.1, que existem variações significativas de 

diferenças de cor, percetíveis ao olho humano, entre as amostras padrão e as amostras 

modificadas pela aspersão da solução aquosa de nanopartículas de TiO2 com concentração 10 

g/L e pH 3 e 8. 
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Quadro 4.2 – Resultados das diferenças de cor (∆E*). 

 
1 : 1 : 6 
pH3 

1 : 1 : 6 
pH8 

1 : 1 : 6  
Padrão 

1 : 2 : 9 
pH3 

1 : 2 : 9 
pH8 

1 : 2 : 9 
Padrão 

∆E* 27,75 31,17 21,55 16,31 19,35 12,54 

∆L* 6,22 8,61 -17,92 -0,56 8,48 -4,71 

∆a* -1,27 -3,76 7,56 0,32 -2,62 3,01 

∆b* -27,01 -29,72 -9,29 -16,30 -17,20 -11,22 
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5. CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA E FÍSICA DAS ARGAMASSAS 

Com anteriormente mencionado, um dos objetivos do presente trabalho consiste na avaliação 

da influência da aplicação de nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) nas propriedades 

mecânicas e físicas das argamassas. A importância desta avaliação consiste em verificar a 

variação de parâmetros chave como a absorção de água por imersão, absorção de água por 

capilaridade, resistência à flexão e resistência à compressão por aplicação do revestimento de 

nanopartículas de TiO2. Note-se que a adição destes revestimentos deverá ser compatível com 

as funções de base das argamassas. A ideia será ganhar em funcionalidade mas sem prejuízo 

significativo das propriedades mecânicas e físicas. 

 

Para o efeito, foram efetuados (1) ensaios de caracterização da absorção de água (imersão e 

capilaridade) pelos diferentes tipos de argamassa e sujeitos à aspersão de nanopartículas 

dispersas em soluções com diferentes níveis de pH; (2) ensaios de caracterização mecânica, 

nomeadamente ensaios de flexão e compressão. 

 

5.1. Resistência à flexão 

A resistência à flexão consiste num parâmetro mecânico que permite caracterizar o 

desempenho de argamassas, mesmo no caso de argamassas de revestimento. A realização 

deste ensaio permite verificar qual a sua influência nas capacidades resistentes de cada 

argamassa. Tem também como objetivo verificar qual a influência da aspersão das 

nanopartículas de TiO2 nas argamassas em estudo. 

 

5.1.1. Procedimento de ensaio 

O ensaio de resistência à flexão foi realizado segundo a norma BS EN 1015-11 (1999), 

ensaiando três provetes de cada tipo de argamassa. Os resultados da resistência à flexão de 

cada argamassa são obtidos pela média de três ensaios para cada traço. Devido à falta de 

tempo e à existência de um número reduzido de moldes, os provetes apenas foram ensaiados 

aos 14 dias de idade. O esquema utilizado para os ensaios de flexão encontra-se indicado na 

Figura 5.1. Os provetes são colocados sobre os apoios, centrados e garantindo a mesma 

distância desde a face do provete até cada um dos apoios (30 mm). A carga é aplicada a meio 

vão do provete. 
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Figura 5.1 – Posição do provete na máquina de ensaio (BS EN 1015-11 1999). 

 

Para avaliar o efeito da aplicação das nanopartículas de TiO2 na resistência à flexão todos os 

provetes 160x40x40 mm3 foram ensaiados com a face onde se efetuou a aspersão das 

nanopartículas voltada para baixo (Figura 5.2). O ensaio é realizado através da aplicação 

crescente de uma carga centrada no provete a uma velocidade de 50 N/s até à rotura. O registo 

de valores da força aplicada é efetuada de forma contínua, sendo utilizada posteriormente para 

o cálculo da resistência à flexão através da expressão seguinte: 

 

 
0 � 1,5	 ×	

�%
23� (5.1) 

em que: 

F – Carga aplicada pela máquina de ensaio (N); 

l – Distancia entre apoios da máquina de ensaio (mm); 

b – Espessura do provete (mm); 

d – Altura do provete (mm). 

 

 

Figura 5.2 – Exemplo de ensaio de resistência à flexão. 
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Os ensaios de flexão foram efetuados em provetes com os dois traços de argamassa, 

nomeadamente 1:1:6 e 1:2:9, com diferentes tipos de espalhamento (160mm e 180mm) e em 

provetes onde se aplicaram à superfície nanopartículas de TiO2 de acordo com o 

procedimento mencionado no Capítulo 3. A aplicação das nanopartículas foi efetuada apenas 

num lado dos provetes (ao longo do comprimento). 

 

5.1.2. Análise dos resultados de resistência à flexão 

Pela análise dos resultados apresentados na Figura 5.3, onde se encontram os valores médios 

da resistência à flexão para todos os provetes ensaiados, pode-se concluir que existe uma 

redução da capacidade de resistência à flexão nos provetes em que foram aspergidas as 

nanopartículas de TiO2 em qualquer dos traços considerados.  

 

 

Figura 5.3 – Valores médios da resistência à flexão aos 14 dias de idade dos provetes. 

 

Note-se que neste caso aplicou-se um revestimento superficial, não tendo havido introdução 

das nanopartículas em volume. Esta tendência está em linha com os resultados obtidos por 

Azevedo et al. (2011) em provetes onde as nanopartículas de TiO2 foram misturadas no 

volume das argamassas. No entanto, verifica-se que nesse caso a redução da resistência à 

flexão não é superior à observada neste trabalho. Neste caso redução é de 31% na situação 

mais desfavorável. Como esperado, tem-se uma maior resistência nos provetes com uma 

2,
6

2,
1

1,
4

0,
9

3,
5

2,
3

1,
5

1,
0

3,
8

2,
8

2,
2

1,
1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1 : 1 : 6 - 160 1 : 1 : 6 - 180 1 : 2 : 9 - 160 1 : 2 : 9 - 180

R
es
si
st
ên

ci
a 
à 
Fl
ex

ão
 (
N
/m

m
2)

Traço - Espalhamento (mm)

pH3

pH8

Padrão



Estudo de Argamassas Eco Eficientes 
 

Nuno Gomes  60 

maior quantidade de cimento e uma menor quantidade de água na sua composição. É também 

nestes provetes que se verifica um maior decréscimo da resistência com a presença de 

nanopartículas. Podemos também concluir que a solução aquosa com pH3 conduz a uma 

maior perda das capacidades resistentes das argamassas, ainda que não seja muito 

significativa. Este resultado pode eventualmente dever-se á fraca homogeneidade do 

recobrimento superficial com nanopartículas de TiO2 já que as superfícies aspergidas 

apresentavam uma quantidade significativa de agregados de TiO2. 

 

5.2. Resistência à compressão 

A resistência à compressão foi obtida em provetes 50x50x50 mm3. Apesar de a norma BS EN 

1015-11 (1999) indicar que a resistência à compressão possa ser avaliada nas metades que 

resultado da rotura à flexão, optou-se por realizar os ensaios de compressão em provetes 

cúbicos. Foram ensaiados os provetes padrão e os provetes aspergidos numa das faces com as 

nanopartículas de TiO2, tendo-se como objetivo verificar qual a influência das nanopartículas 

na resistência à compressão. 

 

5.2.1. Procedimento de ensaio 

Os provetes foram ensaiados até à rotura numa máquina destinada a ensaio de compressão, 

registando-se a carga máxima suportada por cada provete. Neste ensaio foram utilizados três 

provetes de cada tipo de argamassa, sendo o resultado final uma média dos valores obtidos 

para cada provete. 

 

Depois dos 14 dias na câmara húmida os provetes são secos até atingirem massa constante e 

em seguida são colocados a arrefecer até à temperatura ambiente. Coloca-se o provete no 

prato inferior da máquina, com a face de moldagem num dos lados verticais, e tendo o 

cuidado de garantir que o provete está centrado e que não existem pequenos grãos entre o 

provete e as superfícies de contacto (Figura 5.4). 

 

A aplicação da força de compressão é feita de forma gradual, continua e sem choques a uma 

velocidade de 500 N/s até à rotura do provete. Regista-se a força de rotura que posteriormente 

é utilizada para calcular a resistência à compressão do provete através da seguinte equação: 
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04 �

�
54

 (5.2) 

 

em que: 

fc – Resistência à compressão (MPa); 

F – Carga máxima de rotura (N); 

Ac – Área da secção transversal do provete na qual a força de compressão foi aplicada (mm2). 

 

Os resultados da resistência à compressão devem ser arredondados aos 0,5 MPa (N/mm2). 

 

 

Figura 5.4 – Início do ensaio de resistência à compressão (esquerda) cubo depois de ensaiado 

(direita). 

5.2.2. Análise dos resultados de resistência à compressão 

Pela análise do Quadro 5.1 e da Figura 5.5 pode-se verificar que a relação entre as diferentes 

tensões resistentes à compressão é muito similar à obtida no ensaio de flexão. Uma vez que 

tanto a resistência à compressão como à flexão são propriedades mecânicas da argamassa e 

influenciadas pelos mesmos fatores era de esperar que existisse esta semelhança, podendo 

observar-se pelos respetivos gráficos (Figura 5.3 e Figura 5.5).  

 

Analisando o efeito da nanopartículas de TiO2 na resistência à compressão a argamassa com 

traço 1:1:6 com espalhamento de 160 mm e 180 mm, verifica-se a mesma tendência de 

redução com a aplicação das nanopartículas. Neste caso a redução mais desfavorável é de 

aproximadamente 12%. No caso da argamassa com traço 1:2:9, não se verifica claramente a 

tendência de diminuição da resistência à compressão com a adição de nanopartículas. No 
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traço 1:2:9 com espalhamento de 180 mm, o valor da resistência na amostra padrão é inferior 

aos valores da resistência nos provetes em que a mistura das nanopartículas apresenta um 

pH=8. Verifica-se que à semelhança do que se registou na resistência à flexão, o teor em pH 

da solução aquosa de nanopartículas influencia os resultados da resistência mecânica. Em 

ambos os casos constata-se que a aspersão de nanopartículas com concentração de pH=8 

conduz a valores mais elevados da resistência. Estes resultados indiciam que o maior ou 

menor grau de formação de agregados depende do valor do pH e condiciona claramente a 

capacidade de resistência mecânica. 

 

Fazendo uma comparação direta entre os resultados apresentados na Figura 5.5 com os 

resultados obtidos no estudo de Azevedo et al. (2011), observa-se uma maior eficiência em 

termos de manutenção das propriedades de resistência à compressão nas argamassas em que 

foram aplicadas as nanopartículas de TiO2 de forma aspergida em relação à sua introdução em 

volume. 

Quadro 5.1 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão. 

Compressão 

Traço / Espalhamento Tipo Resistência à Compressão (Mpa) 

1 : 1 : 6 / 180 

Padrão 9,16 

pH3 8,09 

pH8 8,03 

1 : 1 : 6 / 160 

Padrão 13,35 

pH3 11,70 

pH8 13,08 

1 : 2 : 9 / 180 

Padrão 3,66 

pH3 3,15 

pH8 4,06 

1 : 2 : 9 / 160 

Padrão 6,88 

pH3 6,00 

pH8 6,82 

 

Comparando diretamente o traço com cimento e cal como ligantes e espalhamento de 160 mm 

(1:1:6 / 160) com o traço que também é composto por cimento e cal (l:a (1:3)) realizado por 

Azevedo et al. (2011), verifica-se que a menor redução da capacidade resistente à compressão 
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das amostras em que as nanopartículas foram aspergidas é de apenas 2%, enquanto que nas 

amostras onde o TiO2 foi introduzido em volume os melhores resultados correspondem a uma 

redução de 17%. Em ambos os caos verifica-se que a influência das nanopartículas é superior 

na resistência à flexão 

 

 

Figura 5.5 – Resultados da resistência à compressão aos 14 dias. 

 

5.3.  Absorção de água por imersão 

Para além da resistência mecânica das argamassas é também importante avaliar o seu 

comportamento ao contacto com a água quando se adicionam as nanopartículas à superfície. 

Em relação ao comportamento das argamassas ao contacto com água é importante avaliar a 

absorção por imersão e por capilaridade. 

 

A absorção de água por imersão é a diferença entre a massa do provete endurecido imerso em 

água e a massa do mesmo provete seco, e tem como objetivo avaliar a massa de água que a 

argamassa consegue reter após imersão em água, durante um período de 48 horas.  

O ensaio de absorção de água por imersão foi efetuado segundo a norma E 394 (1993). 
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5.3.1. Procedimento de ensaio 

Depois dos 14 dias de cura, o provete foi colocado numa sala à temperatura de 20 ± 2ºC. Em 

seguida foi introduzido num recipiente com água à temperatura de 20 ± 3ºC até atingir massa 

constante, este procedimento é efetuado por etapas de modo a que seja imerso sucessivamente 

em intervalos de uma hora, a 1/3 da sua altura, 2/3 da sua altura e na totalidade para garantir 

que se evita a formação de bolhas de ar. Depois de totalmente submerso deve-se garantir que 

o nível da água não ultrapassa 20 mm da face superior do provete. 

 

Considera-se alcançada a massa constante do provete saturado m1 quando a diferença entre as 

massas obtidas em duas pesagens consecutivas, espaçadas de pelo menos 24 horas, for 

inferior a 0,1% da média das duas leituras. 

 

Antes de cada pesagem deve secar-se a superfície do provete com um pano húmido espremido 

de modo a remover toda a água superficial. Após alcançada a massa constante pesa-se o 

provete dentro de água (peso submerso) e regista-se o seu valor (m2). Retira-se o provete da 

água e coloca-se na estufa ventilada a uma temperatura de 105 ± 5ºC até atingir a massa 

constante. Posteriormente regista-se a massa do provete seco m3. A percentagem de água 

absorvida por imersão é calculada através da seguinte expressão: 

 

 
57 �

m1 − m3
m1 − m2

× 100 (5.3) 

 

em que: 

Ai – Percentagem de água absorvida por imersão; 

m1 – Massa do provete saturado no ar (g); 

m2 – Massa hidrostática do provete saturado (g); 

m3 – Massa do provete seco (g). 

 

5.3.2. Análise dos resultados de absorção de água por imersão 

Como se pode comprovar pela análise do gráfico da Figura 5.6 e do Quadro 5.2 a 

percentagem de absorção de água por imersão depende principalmente da composição das 

argamassas, fundamentalmente da relação água/cimento que se traduz na variação do valor do 

espalhamento. A absorção de água é maior quando a relação água/cimento e quando a 
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quantidade de cal do traço é superior. Esse comportamento deve-se ao facto de se a 

porosidade aberta, acessível à água ser superior no caso da relação água/cimento ser superior 

e no caso da introdução maior percentagem de cal.  

 

Quadro 5.2 – Resultados da absorção de água por imersão. 

Traço / Espalhamento Tipo Ai(%) 

1 : 1 : 6 / 180 

Padrão 24,19 

pH3 24,95 

pH8 24,99 

1 : 1 : 6 / 160 

Padrão 20,00 

pH3 20,75 

pH8 20,23 

1 : 2 : 9 / 180 

Padrão 26,01 

pH3 26,78 

pH8 26,15 

1 : 2 : 9 / 160 

Padrão 21,64 

pH3 22,08 

pH8 21,63 

 

Analisando a influência da aspersão de nanopartículas de TiO2 verifica-se que a adição destas 

partículas não tem uma influência muito significativa no aumento da absorção, ainda que se 

verifique uma tendência para um ligeiro aumento, particularmente no caso as amostras com 

solução aquosa pH3. Este comportamento poderá estar relacionado também com uma maior 

redução da resistência mecânica por parte dos provetes onde se adicionam nanopartículas 

aspergidas com solução aquosa com pH=3. 

 

Uma vez mais, este resultado pode dever-se à fraca homogeneidade do recobrimento 

superficial com nanopartículas de TiO2 já que as superfícies aspergidas apresentavam uma 

quantidade significativa de agregados de TiO2 e por isso atuando como “fontes” acrescidas de 

porosidade. 
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Com efeito, admite-se que a deposição de nanopartículas altera a porosidade da superfície 

traduzindo-se também na diminuição da resistência mecânica. Este efeito é mais significativo 

na resistência à flexão. 

 

Figura 5.6 - Resultados da percentagem de absorção por imersão. 

5.4. Absorção de água por capilaridade 

O objetivo deste ensaio é determinar a absorção de água por capilaridade da argamassa 

endurecida. Este ensaio foi efetuado segundo a norma BS EN 1015-18 (2002) em 3 provetes 

de cada tipo de argamassa que, numa primeira fase, depois da cura de 14 dias foram secos na 

estufa ventilada a uma temperatura de 60ºC ± 5ºC até atingirem massa constante. A absorção 

é expressa pela diferença entre a massa do provete seco e a massa do provete endurecido, por 

unidade de superfície, colocado com uma das faces em contacto com a água. 

 

5.4.1. Procedimento de ensaio 

Depois de devidamente secos até atingirem a massa constante, os provetes são colocados a 

arrefecer até à temperatura ambiente sem ganhar humidade. Em seguida efetua-se a pintura, 

com uma tinta elástica (Figura 5.7), de todas as faces dos provetes exceto na face que 

posteriormente ficará em contacto com a água e na face oposta. O objetivo desta pintura é 

garantir que apenas vai ser absorvida água pela face em contacto com a água. Depois de a 

tinta secar, faz-se uma marcação no provete com uma caneta 5 ± 1mm acima da face inferior 
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do provete de modo a garantir que todos os provetes ficam imersos até à mesma altura. 

Pesam-se todos os provetes e regista-se a sua massa. 

 

 

Figura 5.7 – Tinta elástica utilizada na impermeabilização das faces dos provetes. 

 

Colocam-se todos os provetes dentro do tabuleiro e adiciona-se a água até que atinja a 

marcação efetuada anteriormente e a partir deste momento começa a contagem do tempo de 

ensaio. O tabuleiro deve estar sempre fechado, apenas aberto para retirar provetes para 

pesagem, de forma a evitar a evaporação de água. Se o nível de água baixar deve ser reposto 

adicionando água com uma pipeta.  

 

A pesagem dos provetes é efetuada retirando a provete do tabuleiro, colocando-o sobre uma 

superfície não absorvente (vidro) durante 30 segundos. Ao fim deste intervalo de tempo, o 

provete é pesado, anota-se o resultado da pesagem e volta-se a colocá-lo no tabuleiro. Ao 

colocar o provete no tabuleiro deve-se ter o cuidado de o introduzir com um ângulo de 

aproximadamente 45º de forma a evitar a acumulação de bolhas de ar na face inferior do 

provete. 

 

As pesagens foram efetuadas aos 10, 30, 60, e 90 minutos de forma a se obter o coeficiente de 

capilaridade de cada provete, em seguida foram pesados a cada 60 minutos até atingir um 

valor constante com o objetivo de obtermos uma curva de absorção de água em função do 

tempo o mais completa possível. 
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Figura 5.8 – Ensaio de absorção de água por capilaridade.

5.4.2. Análise dos resultados de 

Na Figura 5.9 são apresentados os resultados do coeficiente de capilaridade que corresponde 

ao declive da reta formada pelas pesagens efetuadas aos 10, 30, 60, e 90 mi

das argamassas (ver Figura 5.10).

 

Analisando a Figura 5.9 verificamos que as argamassas com menor razão água/ligante são as 

que tem menor coeficiente de absorção capilar. Estes resultados podem ser relacionados com 

os obtidos no ensaio de absorção d

as argamassas menos porosas são as que conduzem a um coeficiente de capilaridade mais 

baixo. 

 

Nas Figura 5.10 até à Figura 5.13

capilaridade em função do tempo para cada uma das argamassas. 

 

Através da análise dos resultados verifica

razão água/ligante o coeficiente de absorção por capilaridade apresenta valores superiores e 

valores superiores da absorção final.

 

Verifica-se que o coeficiente de absorção por capilaridade não segue uma tendência clara 

entre a amostra padrão e as amostras onde são aplicadas as nanopartículas: (1) o valor é 

superior no traço 1:1:6 com espalhamento 180 mm e no traço 1:2:9 com espalhame

mm; (2) é inferior no caso do traço 1:2:9 com espalhamento 180 mm; (3) no traço 1:1:6 com 
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espalhamento 160 mm o coeficiente de absorção por capilaridade é inferior na amostra padrão 

em ralação ao valor obtido no provete com inclusão de nanopartículas de pH=3 e é superior 

ao apresentado pela amostra com nanopartículas de pH=8. Verifica-se também que o aumento 

da absorção de água por capilaridade no final do tempo de medição é maior no caso da 

relação água/ligante maior. 

 

 

Figura 5.9 – Coeficiente de capilaridade das argamassas aos 14 dias de idade. 

 

 

Figura 5.10 – Absorção de água por capilaridade da argamassa com traço 1:1:6 e razão 

água/ligantes para espalhamento de 160 mm. 
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Por outro lado, verifica-se um acréscimo considerável de absorção de água por capilaridade 

no caso da argamassa 1:2:9 quando a superfície é revestida com nanopartículas de TiO2 

quando comparada com a amostra padrão. Este aumento é muito maior no traço 1:2:9 do que 

no caso da argamassa com traço 1:1:6 revestida com as mesmas nanopartículas. Este resultado 

parece indicar que a aspersão de nanopartículas em argamassas mais porosas poderá 

contribuir para que ocorra mais facilmente o fenómeno de colmatagem dos poros e por isso 

alterando a sua distribuição e a dimensão da porosidade aberta. 

 

 

Figura 5.11 – Absorção de água por capilaridade da argamassa com traço 1:1:6 e razão 

água/ligantes para espalhamento de 180 mm. 

 

Figura 5.12 – Absorção de água por capilaridade da argamassa com traço 1:2:9 e razão 

água/ligantes para espalhamento de 160 mm. 
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Figura 5.13 – Absorção de água por capilaridade da argamassa com traço 1:2:9 e razão 

água/ligantes para espalhamento de 180 mm. 

 

Como nota final, deve-se referir que em futuros estudos sobre o efeito da adição de 

nanopartículas em argamassas, deverá ser realizado um estudo mais aprofundado das 

características morfológicas da superfície de modo a caracterizar de modo mais detalhado a 

sua microestrutura. 
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6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE HIDROFÍLICA DAS SUPERFÍCIES 

6.1. Introdução 

O setor da construção civil representa um elevado impacto no consumo de energia, quer ao 

nível da produção dos materiais de construção quer ao nível do consumo de energia para 

aquecimento e arrefecimento no interior de edifícios de habitação e edifícios públicos. Este 

setor económico é responsável pela produção de 50% dos resíduos acumulados em aterros 

sanitários, pela produção de 30% das emissões de CO2 para a atmosfera e por 40% do 

consumo de energia total anual. Deste modo, existe a necessidade de encontrar soluções que 

conduzam a uma construção mais sustentável, que em parte pode ser alcançado com uma 

proposta de novos materiais mais eficientes do ponto de vista económico e ambiental. Uma 

possibilidade de obtenção de materiais ambientalmente mais sustentáveis consiste na inclusão 

de materiais aditivos que possam melhorar o desempenho térmico dos materiais e 

consequentemente dos edifícios. O melhoramento do desempenho térmico dos edifícios 

poderá passar também pelo melhoramento do desempenho das fachadas. A utilização de 

materiais mais eficientes em fachadas pode constituir uma solução que possa conduzir à 

redução das necessidades de arrefecimento e assim contribuindo para a redução do consumo 

de energia. 

 

A natureza hidrofílica das nanopartículas de TiO2 sob a ação de radiação UV, incorporadas 

por exemplo em fachadas, mencionada por diferentes autores (Lee et al., 2003; Hashimoto et 

al., 2005; Pereira 2010; Carneiro et al., 2011) poderá ser uma possibilidade para melhorar o 

comportamento térmico de materiais aplicados nas fachadas, mesmo as fachadas tradicionais. 

Esta solução permite que a radiação solar incidente no dióxido de titânio (TiO2) presente no 

revestimento do edifício, torne a superfície altamente hidrofílica, possibilitando assim que 

mesmo com a adição de pequenas quantidades de água aspergida sobre as superfícies, forme 

uma película de aproximadamente 0,1 mm, que pode revestir a totalidade da fachada do 

edifício (Figura 6.1). As superfícies dos edifícios são arrefecidas devido a um processo 

termodinâmico, liberando uma certa quantidade de calor que decorre da evaporação da água. 

Este processo inteligente para arrefecer os edifícios poderá contribuir uma redução 

significativa no consumo de energia que habitualmente advém da utilização de aparelhos de ar 

condicionado (Hashimoto et al., 2005; Chen e Poon 2009). Estudos preliminares mostraram 
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uma redução de 15ºC em vidro e uma redução de 40 a 50ºC em vidros escuros contribuindo 

desta forma para uma redução dos custos energéticos (Pereira 2010; Carneiro et al., 2011). 

 

 

Figura 6.1 – Poupança de energia com o uso da radiação solar e água da chuva armazenada 

(Chen e Poon 2009). 

Tendo como objetivo avaliar a capacidade de arrefecimento da superfície onde se aplicam as 

nanopartículas de TiO2 através da aspersão de água e exposição à radiação UV, foi definido 

um sistema de ensaio de modo a avaliar a transmissão térmica através da superfície revestida 

com o material semicondutor (TiO2) e sujeita a uma fonte de calor, e uma outra superfície do 

provete de alvenaria sem revestimento. O procedimento de ensaios, a tipologia dos provetes 

ensaiados e a análise de resultados encontram-se descritos nas próximas secções. 

 

6.2. Detalhes do ensaio 

A ideia de avaliação da capacidade de arrefecimento de fachadas com revestimento em 

argamassas com incorporação superficial de nanopartículas de TiO2 teve como objetivo a 

avaliação da capacidade hidrofílica da argamassa com nanopartículas de TiO2. O processo de 

ensaio consiste nas seguintes fases: (1) revestimento de dois provetes de alvenaria: um 

provete com uma superfície rebocada com argamassa normal e um provete com uma face 

revestida com argamassa e incorporação superficial de nanopartículas TiO2; (2) irradiação 

sobre a superfície revestida com radiação UV e aquecimento ambiente na zona revestida até 
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50ºC; (3) medição das temperaturas em pontos selecionados na superfície antes e depois da 

aspersão de água na superfície; (4) medição das temperaturas na superfície oposta dos 

provetes de alvenaria sem revestimento no mesmo alinhamento dos pontos selecionados; (5) 

avaliação da evolução das temperaturas e comparação dos resultados obtidos nos dois 

provetes. 

6.2.1. Construção dos provetes 

Os provetes de alvenaria foram construídos com tijolo corrente de dimensões 290x185x150 

mm3 (Figura 6.2). Os provetes foram construídos sobre placas de polistireno extrudido (XPS) 

de forma a ser possível posteriormente isolar ambas faces dos provetes. 

 

Para estes ensaios selecionou-se a argamassa de revestimento com traço 1:1:6 e uma razão 

água/ligante que se traduz num espalhamento de 160 mm. Um dos provetes sofreu a aspersão 

de nanopartículas de TiO2 a partir de uma solução aquosa com concentração da 10 g/L e com 

pH igual a 8 (pH8) realizada através do mesmo processo já descrito anteriormente.  

 

Deste modo, após a construção dos provetes efetuou-se o revestimento com a argamassa de 

traço 1:1:6 aplicando uma camada com cerca de 15 mm de espessura (Figura 6.3). Tal como 

nos provetes para ensaios mecânicos e físicos, a aspersão das nanopartículas foi efetuada 

cerca de 2 horas após do fabrico da argamassa de revestimento em um dos provetes. Os 

provetes foram secos à temperatura ambiente durante 7 dias em ambiente de laboratório. 

 

 

Figura 6.2 – Tijolo utilizado no fabrico dos provetes de ensaio. 
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Figura 6.3 – Provetes utilizados nos ensaios térmicos com revestimento numa superfície. 

6.2.2. Esquema de ensaio 

Como anteriormente mencionado, a ideia do ensaio térmico consiste na medição da 

temperatura nas superfícies opostas (revestida e não revestida) após o aquecimento da 

superfície revestida com argamassa e após a aspersão de água nas superfícies revestidas. Para 

o efeito, foi construída uma caixa em polistireno extrudido (XPS) com espessura de 30 mm à 

volta de cada provete (Figura 6.4) com o objetivo de isolar as duas faces e garantir que apenas 

existe transferência de calor através do provete. As faces da caixa têm 50cm de largura. 

 

 

Figura 6.4 – Caixa isoladora em XPS com espessura de 30 mm. 
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Para a medição das temperaturas em ambas as faces dos provetes, foram selecionados pontos 

que se consideram relevantes para a análise dos resultados face ao carácter heterogéneo dos 

provetes: (1) pontos nas juntas de argamassa (Pontos 1, 2 e 6); (2) pontos na superfície dos 

blocos (Pontos 3, 4, 5 e 7), ver Figura 6.5. Nestes pontos e nos homólogos na superfície 

revestida foram colocadas sondas de temperatura em ambas as faces dos provetes. 

 

Adicionalmente foram colocadas duas sondas de temperatura de controlo do ambiente na 

parte interior da caixa (zona da superfície aquecida) e na zona da superfície não revestida, que 

pode ser considerada como a face recetora do calor. 

 

 

Figura 6.5 – Esquema de colocação das sondas de medição de temperatura. 

 

Após a colocação de todas as sondas, foram aplicadas duas lâmpadas TL-D 18WBLB SLV da 

marca Philips em posição adequada de modo que os raios UV incidissem na face do provete 

em que foi aplicado o revestimento com incorporação de nanopartículas de forma a ativar a 

capacidade fotocatalítica e hidrofílica da superfície revestida com nanopartículas de TiO2 (ver 

Figura 6.6). 
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Figura 6.6 – Sistema montado para ensaios térmicos. 

A fonte de calor consistiu num termo ventilador de 1200 W de potência. A aquisição de 

temperaturas foi feita de modo automático e contínuo através de um equipamento de 

aquisição datalogger da marca Dataker, modelo DT800. 

 

6.2.3. Esquema de medições 

Com o objetivo de familiarização com a aquisição de dados de temperatura foi considerado 

um período aproximado de 24 horas de medição das temperaturas nas diversas sondas para 

cada provete. Durante o período da noite o tempo de ensaio aproximado foi de 15 horas e 30 

minutos sendo a temperatura no interior da câmara controlada para um valor de 30º C. Após 

este período de tempo, a temperatura interior foi aumentada e controlada para 50º C até ao fim 

do ensaio (tempo aproximado de 7 horas). Durante a fase em que a temperatura interior estava 

controlada para 50º C foram efetuadas duas aspersões de água a uma temperatura de 18,6º C 

sobre a face revestida do provete. A primeira aspersão foi efetuada ao fim de 17 horas e 56 

minutos de ensaio e consistiu em 50 aspersões de forma uniforme sobre toda a superfície do 

provete. A segunda aconteceu ao fim de 20 horas e 56 minutos de ensaio e desta vez foram 

efetuadas 100 aspersões de forma uniforme. A medição de temperatura foi efetuada de forma 

continua durante o tempo de ensaio. 
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6.3. Análise de resultados 

Os perfis de temperatura indicados na Figura 6.7 e Figura 6.8 referem-se às temperaturas 

medidas ao longo do tempo em todas as sondas de temperatura no provete de referência e no 

provete em que a argamassa continha a sua superfície revestida com nanopartículas de TiO2. 

As sondas estão identificadas de acordo com a sua posição (Figura 6.5), sendo identificada 

também a face do provete em que está colocada: (1) a letra A corresponde à face sem 

revestimento e a letra B corresponde à face revestida; (2) a letra P identifica o provete de 

referência e a sigla pH8 identifica o provete em que foi aspergida a solução aquosa de TiO2 

com pH8; (3) as sondas identificadas com a letra T correspondem às sondas de controlo de 

temperatura ambiente. 

 

 

Figura 6.7 – Variações de temperatura ao longo do tempo de todas as sondas do provete 

padrão. 
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Figura 6.8 – Variações de temperatura ao longo do tempo de todas as sondas do provete pH8. 

 

Verifica-se que a temperatura medida na sonda onde se pretende avaliar a uniformidade do 

ambiente aquecido apresenta uma oscilação entre 49 e 54ºC em ambos os provetes. Para além 

disso, as temperaturas medidas na superfície de revestimento (provete P ou pH8) apresentam 

também uma variação numa gama de 4ºC nunca se atingindo a temperatura de controlo ainda 

que haja uma aproximação. Esta variação entre as sondas parece ser inferior relativamente à 

condição de aquecimento de 30ºC, como se pode verificar no início do teste. 

 

O aumento da temperatura de controlo de 30ºC para 50ºC conduz ao aumento acentuado da 

temperatura na face onde se introduz o aquecimento (da ordem dos 15ºC). Esta temperatura 

apresenta quebras bruscas associadas à aspersão de água mas recupera rapidamente após a 

cessação da aspersão da água. O atraso no aumento da temperatura nas sondas da face oposta 

(não revestida) está associado à inércia térmica da parede. Nesta face, o aumento da 

temperatura é muito inferior e ocorre de forma muito mais gradual relativamente à face 

revestida. A aspersão de água traduz-se na variação da taxa de aumento da temperatura na 

face oposta do provete. Entre a primeira e a segunda aspersão de água verifica-se um 

decréscimo do aumento de temperatura. Esta diminuição na taxa de crescimento da 

temperatura é particularmente evidente nas sondas localizadas nas juntas de argamassa que 

apresentam maiores temperaturas (sondas 1, 2 e 6). As temperaturas medidas no tijolo são 
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ligeiramente superiores nas sondas 3 e 4, que apresentam valores praticamente coincidentes) 

do que nas sondas 5 e 7, localizadas nos cantos do provete. A diferença de temperaturas nas 

sondas 5 e 7 poderá significar que as condições de isolamento entre o provete e a caixa 

poderão não ser as mesmas no contorno. 

 

Após a segunda aspersão de água verifica-se uma diminuição da temperatura nas sondas da 

face oposta e uma tendência para a estabilização, enquanto que na face revestida e aquecida as 

temperaturas recuperam. No entanto, deve-se referir que existem dúvidas sobre esta 

estabilização e a duração do ensaio deveria ter sido superior a fim de se ter uma ideia mais 

clara sobre a evolução das temperaturas após esta descontinuidade. Se a comparação entre a 

evolução das temperaturas na face não revestida for efetuada para ambos os provetes, 

observa-se que a tendência de evolução das temperaturas não varia muito, pelo menos na 

duração adotada para os ensaios. 

 

Analisando estes resultados ao nível de cada sonda de forma separada (da Figura 6.9 à Figura 

6.11) verifica-se que as temperaturas na face revestida (B) do provete em que foi aspergida a 

solução aquosa de TiO2 são ligeiramente superiores às registadas no provete padrão, quer 

quando a temperatura de controlo era de 30ºC, quer quando a temperatura de controlo era de 

50ºC. Estes resultados podem provavelmente ser explicados pelo processo termodinâmico 

associado à evaporação da água aspergida, que, talvez pela influência do TiO2, se torna menos 

acentuado no provete modificado do que no provete padrão. 

 

Com efeito, é sabido que superfícies hidrofóbicas (que não molham) são caracterizadas por 

apresentarem baixa energia superficial. Pelo contrário, as superfícies hidrofílicas, ou seja as 

que espalham a água, formando um filme fino de pequena espessura e com elevada adesão à 

superfície sólida, são caracterizadas por apresentarem maior energia superficial. Deste modo, 

pode-se especular que as superfícies aspergidas a solução aquosa de TiO2 possam apresentar 

maior grau de hidrofilicidade, e por isso, podem promover uma dificuldade acrescida à 

evaporação da água. Por consequência, a temperatura destas superfícies apresenta valores 

superiores às das amostras não revestidas. Contudo, esta aparente maior retenção do filme de 

água nestas superfícies pode ser vantajosa sob o ponto de vista termodinâmico. Neste cenário, 

é possível que o fluxo de transferência de calor a partir da face aquecida para a face oposta 

pode diminuir já que, nesta circunstância, é adicionada uma nova resistência térmica ao 

sistema – o filme de água. 
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Figura 6.9 – Variações de temperatura ao longo do tempo das sondas da posição 1 dos dois 

provetes de ensaio. 

 

Figura 6.10 – Variações de temperatura ao longo do tempo das sondas da posição 2 dos dois 

provetes de ensaio. 

 

Figura 6.11 – Variações de temperatura ao longo do tempo das sondas da posição 3 dos dois 

provetes de ensaio. 
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De forma a avaliar as capacidades térmicas da aspersão da solução aquosa de TiO2 na 

superfície do revestimento do provete foi efetuada uma análise mais pormenorizada da face 

sem revestimento (A) de cada uma dos provetes. 

 

Com o objetivo de minimizar os erros relativos à diferença de temperatura ambiente que se 

fazia sentir no laboratório no dia do ensaio de cada um dos provetes, foram calculadas as 

diferenças entre as temperaturas medidas por cada uma das sondas colocadas nos provetes e a 

temperatura ambiente. A análise simplificada da evolução das temperaturas nas sondas tendo 

em consideração a temperatura ambiente foi então efetuada com base nas temperaturas 

medidas na face não revestida retirando os valores das temperaturas ambientes.  

 

A Figura 6.12 apresenta a variação aproximada das temperaturas medidas na sonda 1 na 

superfície não revestida em ambos os provetes. Este gráfico resulta da consideração das 

temperaturas nos instantes de mudança das condições do ensaio: (1) mudança da temperatura 

de controlo de 30ºC para 50ºC; (2) primeira aspersão de água; (3) segunda aspersão de água; 

(4) final de medição das temperaturas. Verifica-se que a taxa de crescimento das temperaturas 

após a primeira aspersão de água altera-se em ambos os provetes como se tinha mencionado 

anteriormente, diminuindo em ambos os caos. No entanto, a diminuição é superior no caso do 

provete em que se aplica o revestimento com incorporação superficial das nanopartículas de 

TiO2. Este comportamento é também válido para as sonda 5 (Figura 6.13), onde se verifica 

também uma redução da temperatura. 

 

 

Figura 6.12 – Diferença entre a temperatura das sondas 1 e das sondas ambiente da face A dos 

2 provetes. 
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Figura 6.13 – Diferença entre a temperatura das sondas 5 e das sondas ambiente da face A dos 

2 provetes. 

Estes resultados parecem mostrar que: (1) as superfícies com argamassa de reboco revestidas 

por nanopartículas não têm efeito antes da aspersão de água conduzindo a temperaturas mais 

elevadas na face oposta; (2) a alteração da superfície por revestimento com nanopartículas 

permite atenuar as temperaturas após a aspersão de água, o que poderá indiciar o carácter 

hidrofílico das superfícies tal como foi previamente explicado. 

A redução da taxa de crescimento da temperatura diminui nas sondas 2, 3, 4, e 6 ainda que 

nestes casos a temperatura se mantenha superior no caso do provete com revestimento com 

incorporação de nanopartículas. A diferença mais elevada regista-se na sonda 6 (junta 

horizontal de argamassa). 

 

 

Figura 6.14 – Diferença entre a temperatura das sondas 2 e das sondas ambiente da face A dos 

2 provetes. 
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Figura 6.15 – Diferença entre a temperatura das sondas 3 e das sondas ambiente da face A dos 

2 provetes. 

 

Figura 6.16 – Diferença entre a temperatura das sondas 4 e das sondas ambiente da face A dos 

2 provetes. 

 

Figura 6.17 – Diferença entre a temperatura das sondas 6 e das sondas ambiente da face A dos 

2 provetes. 
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A aparente contradição dos resultados obtidos através da leitura dos valores das sondas 2, 3, 

4, e 6 face aos valores registados pelas sondas 1 e 5, deveu-se provavelmente ao incorreto 

procedimento que foi adotado para efetuar a aspersão da solução aquosa de nanopartículas de 

TiO2. Na verdade, atendendo a que o processo de aspersão foi realizado de modo manual, é 

mais do que provável que não se tenha conseguido garantir uniformidade superficial da 

quantidade e dispersão de nanopartículas de TiO2. Esta situação, contribui fortemente para 

promover o aparecimento de zonas superficiais substancialmente diferentes no que concerne 

ao grau de rugosidade, e por consequência influindo diretamente o seu grau de molhabilidade. 

 

Acresce ainda referir que foi cometido um descuido experimental no que diz respeito à 

quantidade de nanopartículas utilizadas na funcionalização da superfície destas amostras. Na 

verdade, a superfície destas amostras foram revestidas através da aspersão de 50 ml de 

solução aquosa de nanopartículas de TiO2. Com este volume de solução aspergida obtém-se 

uma quantidade de nanopartículas de aproximadamente igual a 0,3 mg/cm2. Este valor é 

muito baixo, já que corresponde a cerca de 6% do valor que foi utilizado quando se efetuaram 

os ensaios relativos à atividade fotocatalítica das argamassas. Neste sentido, deveria ter-se 

incrementado o número de lâmpadas ultravioleta (afim de aumentar a intensidade da radiação 

UV, e por isso aumentar o número de fotões incidentes) de modo a promover mais 

eficazmente a ativação da capacidade hidrofílica da superfície funcionalizada com 

nanopartículas de TiO2. Além disso, deveria ter-se também estudado o efeito do tempo de 

cura dos provetes. O facto de os ensaios terem sido efetuados aos 7 dias, com a argamassa 

ainda não perfeitamente seca, poderá ter influenciado os resultados. 

 

Como nota final deverá referir-se que estudos adicionais são necessários para aferir o carácter 

hidrofílico das argamassa revestidas com incorporação superficial de nanopartículas de modo 

a ser possível obter-se resultados mais conclusivos. 
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7. CONCLUSÕES E INVESTIGAÇÃO FUTURA A DESENVOLVER 

7.1. Sinopse do estudo e conclusões gerais 

 

Nos dias de hoje a sociedade debate-se com graves problemas de recursos sociais e sobretudo 

ambientais e económicos, que são fatores determinantes no desenvolvimento de qualquer 

sociedade e obrigam a procurar novas soluções construtivas mais sustentáveis, o que motivou 

a realização desta dissertação. 

 

As argamassas eco eficientes modificadas com nanopartículas de TiO2 surgem como uma 

alternativa aos processos tradicionais de revestimento com argamassas porque para além de 

cumprirem com as suas funções de revestimento tem capacidades ao nível da fotodegradação, 

autolimpeza e potencial de melhoramento da eficiência energética dos edifícios. 

 

Após vários estudos realizados utilizando as nanopartículas de TiO2 como parte integrante da 

composição das argamassas, resultando na não ativação das nanopartículas que se encontram 

a maior profundidade por parte da radiação UV, esta dissertação teve como objetivo tentar 

uma nova abordagem a deposição de uma solução aquosa de nanopartículas de TiO2 através 

de uma técnica de aspersão realizada sobre a superfície das argamassas num estado ainda 

fresco. 

 

As estratégias desenvolvidas neste trabalho consistiram na avaliação dos conhecimentos 

existentes sobre a utilização de nanopartículas em argamassas. Deste modo foi realizada uma 

pesquisa exaustiva sobre o tipo de nanopartículas utilizadas bem como a sua função. Foram 

abordados temas como utilização do dióxido de titânio para melhoramento das propriedades 

físicas e mecânicas, tais como a resistência à flexão e resistência à compressão de betões. Por 

outro lado na área das argamassas para restauros de monumentos antigos em pedra calcária 

porosa os resultados obtidos pela adição de TiO2 são bastantes satisfatórios. As propriedades 

fotocatalíticas também foram alvo de uma pesquisa cuidada. As nanopartículas de TiO2, 

segundo vários estudos, apresentam a capacidade de oxidar poluentes como o óxido de azoto 

(NOx) e dióxido de enxofre (SO2) quando ativadas pela radiação ultravioleta, bem como 

fotodegradar compostos orgânicos, como os sprays frequentemente usados nos grafitis. O 

trabalho desta tese pretendeu contribuir para o estado de conhecimento no que se refere à 
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utilização de argamassas de reboco modificadas com a incorporação superficial da 

nanopartículas de TiO2 de modo a avaliar o comportamento funcional. 

 

A parte experimental deste estudo foi dividida em quatro fases: (1) a primeira fase consistiu 

em analisar e quantificar todos os constituintes das argamassas que iam ser submetidas aos 

ensaios. Foi efetuada a análise granulométrica dos agregados, e depois de quantificados todos 

elementos, foram produzidas as amostras para caracterização; (2) a segunda fase consistiu na 

caracterização morfológica, superficial, fotocatalítica e autolimpante de todas as amostras; (3) 

as propriedades físicas e mecânicas foram estudadas na terceira fase com o objetivo de 

compreender o efeito da aspersão das nanopartículas nestas propriedades das argamassas em 

estudo. Foram efetuados ensaios de compressão, flexão, absorção de água por imersão e por 

capilaridade. Todos os ensaios foram efetuados numa amostra padrão e nas amostras em que 

foi aspergida a solução aquosa de TiO2 com concentração 10 g/L e com valor de pH=3 e 8; 

(4) na quarta e última fase foram avaliadas as propriedades térmicas de uma das soluções 

analisadas anteriormente, a argamassa de traço 1:1:6, com razão água/ligantes que conduz a 

um espalhamento de 160 mm, padrão foi comparada à argamassa de mesmas características 

mas modificada pela aspersão da solução aquosa de TiO2 com pH8. 

 

As principais conclusões deste estudo resultam da análise de cada uma das fases anteriores, 

realçando-se em seguida aquelas que merecem maior importância: 

 

(1) Com os resultados obtidos através da microscopia eletrónica de varrimento (SEM), 

que tem como principal objetivo a observação da morfologia superficial de materiais 

orgânicos ou inorgânicos a uma escala nanométrica, pode-se concluir que é possível 

modificar argamassas de revestimento através da aspersão de nanopartículas, já que 

foi possível a deteção de TiO2 (através da espectroscopia EDS) na composição 

química da superfície das amostras. 

 

(2) Ainda na fase experimental relativa à caraterização morfológica e superficial das 

amostras foi efetuada a medição do ângulo de contacto das amostras em estudo. A 

capacidade do dióxido de titânio tornar as superfícies hidrofílicas (ângulo de contacto 

inferior a 90º) ou hidrofóbica (ângulo de contacto com valor entre 90º e 120º) está 

diretamente relacionada com a sua capacidade autolimpante. Os resultados destas 

medições não foram ao encontro do que era pretendido com este trabalho. Devido à 
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elevada porosidade das argamassas, a gota depositada na superfície foi imediatamente 

absorvida, impossibilitando assim a medição do ângulo de contacto e tornando os 

resultados inconclusivos. 

 

(3) Com rendimentos de fotodegradação na ordem dos 70% ao fim de 240 minutos de 

ensaio, a avaliação da atividade fotocatalítica das argamassas revelou-se muito 

eficiente em todas as amostras modificadas pela aspersão de nanopartículas de dióxido 

de titânio. 

 

(4) A capacidade autolimpante das amostras, manchadas com mostarda comercial e 

submetidas a condições atmosféricas aceleradas, foi efetuada através da medição das 

coordenadas de cor onde foi possível verificar que existem variações significativas de 

diferenças de cor, percetíveis ao olho humano, entre as amostras padrão e as amostras 

modificadas pela aspersão da solução aquosa de nanopartículas de TiO2 com 

concentração 10 g/L e pH 3 e 8. 

 

(5) A análise das características físicas e mecânicas das argamassas foi efetuada através 

da análise dos resultados de quatros ensaios, capacidade resistente à flexão, resistência 

à compressão e absorção de água por imersão e por capilaridade. Dos ensaios de 

resistência à flexão e à compressão podem-se extrair conclusões muito semelhantes 

uma vez que ambos analisam as propriedades mecânicas das argamassas e são 

influenciados pelos mesmos fatores. Os resultados mais favoráveis foram obtidos, 

como esperado, pelas argamassas com maior quantidade de cimento e menor 

quantidade água, e conclui-se também que a aspersão da solução aquosa de TiO2 se 

traduz em diminuições das capacidades resistentes, ainda que este decréscimo seja 

inferior ao caso em que se adicionem as partículas de TiO2 em volume, como se pode 

verificar pela comparação com estudos anteriores. 

 

(6) Através dos resultados de absorção de água por imersão pode-se concluir que esta 

apenas é mais influenciada pelas caracteristicas e composição dos diferentes tipos de 

argamassas não havendo diferenças significativas relacionadas com a aspersão de 

nano particulas de TiO2. Estes resultados seriam de esperar dado que a aplicação das 

nanopartículas é superficial. As capacidades hidrofílicas do TiO2 melhoram a retenção 

de humidade nas argamassas (Maravelaki-Kalaitzaki et al. 2012) o que pode explicar 
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os resultados obtidos no ensaio de absorção de água por capilaridade. Concluiu-se 

ainda que o aumento da porosidade das argamassas (traço 1:2:9) e aumento da relação 

água/ligante, associada à presença de TiO2, levou à alteração da cinética de absorção 

de água por capilaridade, o que traduziu no aumento dos coeficientes de absorção por 

capilaridade 

 

(7) Dos resultados da avaliação do efeito da hidrofilicidade das superfícies e a capacidade 

de arrefecimento não foi possível a obtenção de resultados muito conclusivos ainda 

que se tivesse percebido uma tendência para alteração (diminuição) da taxa de 

crescimento da temperatura no caso dos provetes com revestimento com incorporação 

de TiO2. No entanto, considera-se que será necessário efetuar estudos adicionais que 

permitam de forma mais conclusiva averiguara a eficiência ou não das superfícies de 

argamassa alteradas pelo processo utilizado neste estudo. 

 

7.2. Investigação futura a desenvolver 

No que se refere ao estudo iniciado, fica em aberto a possibilidade de dar continuidade a esta 

investigação nos domínios a seguir enunciados. 

 

(1) Em primeiro lugar sugere-se o estudo da otimização da concentração de dióxido de 

titânio utilizada bem com uma variação do pH da solução aquosa. Quaisquer 

resultados semelhantes obtidos com uma menor concentração implicam um menor 

custo com a solução aquosa o que se traduz em vantagens económicas. 

 

(2) A fim de aumentar a capacidade fotocatalítica as superfícies poderão vir a ser 

funcionalizadas através da aspersão de soluções aquosas contento nanotubos de 

dióxido de titânio (NDT). Atendendo às suas propriedades intrínsecas, 

designadamente a elevada área superficial, a capacidade de promover mais 

eficazmente o espalhamento da luz incidente, e capacidade de minimizarem a 

recombinação eletrónica dos pares eletrão/lacuna (através de uma transferência de 

carga orientada) faz desta nova arquitetura de material um candidato ideal para este 

tipo de aplicações. 
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(3) O estudo de diferentes composições de argamassas de modo a variar a porosidade e 

avaliar as condições superficiais relativamente à hidrofilicidade das superfícies. 

 

(4) Em relação aos ensaios de avaliação da capacidade hidrofílica das superfícies e o 

desempenho térmico será importante: (1) aumentar a duração de ensaios e o número 

de aspersões de água; (2) alterar a configuração e eventualmente a intensidade das 

lâmpadas de radiação de UV; (3) repetir os ensaios em provetes com diferentes idades 

de cura 

 

(5) Por ultimo poderá ser importante o estudo do desempenho deste tipo de revestimentos 

noutro tipo de materiais tais como a pedra, nomeadamente na conservação de edifícios 

históricos. 
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