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METACAL: 
project aims and results

ana velosa
Department of Civil Engineering
Geobiotec 
University of Aveiro
avelosa@ua.pt

ME TACAL , ‘Study of lime-metakaolin mortars for building conservation’, 
PTDC/ECM/100431/2008, is a project funded by FCT (Fundação para 
a Ciência e Tecnologia), through programme COMPETE, started in May 
2009. The main research institution is the University of Aveiro (Department 
of Civil Engineering and Geobiotec Research Unit) and the project has a close-
knit team that comprises researchers from LNEC (Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil) and Nova University (Universidade Nova de Lisboa).

TE AM
The project team comprises participating researchers and two grant holders 
(research fellows).

Participating Researchers:
Ana Velosa (UA)
António Santos Silva (LNEC)
Fernando Tavares Rocha (UA)
Paulina Faria (UNova)
Rosário Veiga (LNEC)
Slávka Andrejcovicová (UA)
Victor Ferreira (UA)

Research Fellows:
André Gameiro (LNEC)
Eduardo Ferraz (UA)
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AIMS
The main aims of this project are to:

 ʶ contribute towards metakaolin production in Portugal;
 ʶ compile knowledge on kaolin and kaolinitic clay characteristics in 

Portugal;
 ʶ give guidelines to the industry on metakaolin production processes
 ʶ provide uses for metakaolin;
 ʶ develop lime/metakaolin mortars for various building conservation 

needs;
 ʶ provide the public with lime/metakaolin mortar formulations for spe-

cific uses and with easy application techniques;
 ʶ improve solutions for the conservation of the built environment.

The aims of the projects were drawn based on practice and a concern about the 
degradation of the built heritage in Portugal. The research group felt the need 
to provide applicable solutions, with national products and with techniques 
that may be easily apprehended by present workmanship. 

Air lime mortars have a long tradition in Portuguese buildings and are an 
adequate solution for conservation buildings prior to the 1950s. However, 
air lime techniques are generally unknown to applicants due to the still 
recent but overwhelming use of cement mortars. Due to this fact and to 
easier, faster hardening of air-lime pozzolan mortars, pozzolanic mortars 
have been regarded as a strong possibility for use in conservation mortars. If 
adequately designed, they comply with compatibility and reversibility req-
uisites that are mandatory for these interventions. Availability of pozzolans 
in Portugal has varied, as there was a clear use of Azores natural pozzolan 
during the beginning of the 20th century that clearly decreased and stopped. 
Nowadays, this natural pozzolan is exploited and incorporated in cement 
production in S. Miguel, Azores. Pozzolans from Santo Antão, Cape Verde 
were used in some conservation works but commercialization and accessi-
bility have proved irregular. Metakaolin produced in other countries has 
been used by the research group, with promising results, opening up the 
possibility towards the production and use of national metakaolin in air 
lime mortars.
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Kaolin is available in various locations in Portugal and has been previously 
exploited for industrial purposes. There is therefore a clear possibility to pro-
duce metakaolin from available raw materials as long as there is a deeper study 
on kaolin characteristics and a closer interaction with the industry, to enable 
metakaolin production.

The study of reaction kinetics between metakaolin and air lime, together with 
the design, testing and application of lime-metakaolin mortars will enable the 
research group to indicate air lime metakaolin formulations for different cases 
of building conservation.

RESULT S
On a first phase a study of kaolins and simulations of metakaolin production 
were performed on a prototype kiln, in a close partnership with an industrial 
partner. Laboratorial testing procedures were implemented in order to test the 
reactivity of the out coming product and comparisons were made with indus-
trial products that are currently commercialized (Ferraz et al., 2012). Results 
indicate that metakaolin can be produced from Portuguese raw materials at-
taining adequate reactivity demands.

The reaction kinetics is under thorough study, especially performed by the 
LNEC team, using XRD, SEM-EDS and TGA analysis techniques. The out-
come so far has been published in various international conferences and jour-
nals (Andre Leal Gameiro et al., 2012; Gameiro et al., 2011; Gameiro et al., 
2012). The results from this study indicate the importance of the metakaolin/
air lime ratio chosen for mortar composition and demonstrate the influence 
of curing conditions on the development of distinct phases in the reaction 
between air lime and metakaolin. The study of the reaction kinetics was per-
formed in both pastes and mortars.

In order to evaluate mortar properties and to link these with reaction kinet-
ics, mortars with distinct air lime-metakaolin ratios were prepared and tested 
for their mechanical and physical properties. This complementary testing will 
give further information on mortar behaviour and will enable the choice of 
adequate mortars for different situations. 
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Testing upon walls is now being undertaken as the last task in this project. 
This is the final step towards the selection of mortars that may be applied in 
building conservation, in distinct situations.

PUBLICATIONS
So far, the project results have been diffused nationally and internationally 
through the following publications:

International journals
GAMEIRO, A. L., SILVA, A. S., VEIGA, M. R. and VELOSA, A. 

L. (2012). «Hydration products of lime-metakaolin pastes at ambient 
temperature with ageing», Thermochimica Acta, 535, pp. 36–41. DOI: 
10.1016/j.tca.2012.02.013

GAMEIRO, A. L., SILVA, A. S., VEIGA, M. R. and VELOSA, A. 
L. (2012). «Lime-metakaolin hydration products: a microscopy analysis», 
Materiali in Tehnologije, 46 (2), pp. 145–148

ANDREJKOVICOVÁ, S., FERR AZ, E.,  VELOSA, A. L., SILVA, 
A. S. and ROCHA, F. (2012). «Air lime mortars with incorporation of 
sepiolite and synthetic zeolite pellets», Acta Geodynamica et Geomaterial-
ia, 9 (1), pp. 79–91

ANDREJKOVICOVÁ, S., FERR AZ, E.,  VELOSA, A. L., SILVA, 
A. S. and ROCHA, F. (2011). «Fine sepiolite addition to air lime-me-
takaolin mortars», Clay Minerals, 46, pp. 621–635. DOI: 10.1180/clay-
min.2011.046.4.621

International conference articles
FARIA, P., AMADO, M.P. and CARTAXO, F. (2011). «Produção 

local de materiais para a sustentabilidade da construção», Congresso Lu-
so-Moçambicano de Engenharia (CLME 2011), J. Silva Gomes et al. (Ed.), 
Maputo, Setembro 2011, 373-378 (ISBN: 978-972-882-623-9)
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GONILHO-PEREIR A, C., FARIA, P., FANGUEIRO, R., VINA-
GRE, P., R ATÃO, S. and PEREIR A, N. (2011). «Performance as-
sessmen to waste fibre-reinforced mortar», MATERIAIS 2011 – VI Inter-
national Materials Symposium, Guimarães, 18–20 April 2011 (published 
abstract)

PONTES, J., SANTOS SILVA, A. and FARIA, P. (2011). «Evaluation 
of pozzolanic reactivity of artificial pozzolans», MATERIAIS 2011 – VI 
International Materials Symposium, Guimarães, 18–20 April 2011 (pub-
lished abstract)

FARIA, P. and MARTINS, A. (2011). «Influence of cure conditions on 
lime and lime-metakaolin mortars», In: Proceedings of the XII DBMC 
– 12th International Conference on Durability of Building Materials and 
Components, Vol. 2, V. P. Freitas, H. Corvacho and M. Lacasse (Eds.), 
Porto, FEUP, March 2011, pp. 713–720 (ISBN: 978-972-752-132-6)

GAMEIRO, A., SANTOS SILVA, A., VEIGA, R. and VELOSA, 
A. (2011). «Metakaolin-lime hydration products and phase stability: a 
microscopy analysis», 13th Euroseminar on Microscopy Applied to Building 
Materials Acta, June 2011, 10 pages

GAMEIRO, A., SANTOS SILVA, A., VEIGA, R. and VELOSA, A. 
(2011). «Phase and microstructural characterization of lime-MK blended 
mixes», MATERIAIS 2011 – VI International Materials Symposium Acta, 
April 2011, 6 pages

National conference articles
FERR AZ, E., ANDREJKOVIČOVÁ, S., SANTOS SILVA, A., RO-

CHA, F. and VELOSA, A. (2012). «Utilização do ensaio de Chapelle 
modificado para avaliação da reactividade pozolânica de metacaulinos», 
In: 4.º Congresso Português de Argamassas e ETICS, CD-ROM
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ANDREJKOVIČOVÁ, S., FERR AZ, E., VELOSA, A. and RO-
CHA, F. (2012). «Incorporation of sepiolite and zeolite type-A pellets in 
air lime-metakaolin mortars», In: 4.º Congresso Português de Argamassas e 
ETICS, CD-ROM

Internacional conference poster
ANDREJKOVIČOVÁ, S., FERR AZ, E., VELOSA, A. and RO-

CHA, F. (2011). «Lime mortars with incorporation of sepiolite and zeo-
lite A», Euroclay 2011, Antalya, Turkey (published abstract)

Other oral presentations
FARIA, P. (2011). «Tecnologias de Construção Sustentáveis», 1.ª Conferên-

cia Construção e Reabilitação Sustentável de Edifícios no Espaço Lusófono 
– CRSEEL 2011, FCT/UNL, 18th May 2011

VEIGA, R. (2011). «Argamassas de cal e metacaulino para revestimento 
de paredes antigas: características do revestimento aplicado», Seminário 
“Metacaulino em Portugal: produção, aplicação e sustentabilidade”, Univer-
sidade de Aveiro, 8th June 2011

SANTOS SILVA, A. (2011). «Adição de metacaulino em betão – efei-
tos sobre a durabilidade», Seminário “Metacaulino em Portugal: produção, 
aplicação e sustentabilidade”, Universidade de Aveiro, 8th June 2011

VELOSA, A. – Projecto METACAL (2011). «Estudo de argamassas de 
cal-metacaulino para conservação de edifícios», Seminário “Metacauli-
no em Portugal: produção, aplicação e sustentabilidade”, Universidade de 
Aveiro, 8th June 2011
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Utilization of metakaolin in concrete:  
an overview of properties 

rafat  siddique
Thapar  University, Patiala, India

paulo cachim
Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, Portugal

2.1.  INTRODUC TION
Metakaolin (MK) is a pozzolanic material. It is a dehydroxylated form of the 
clay mineral kaolinite. It is obtained by calcination of kaolinitic clay at a tem-
perature between 500°C and 800°C. Between 100–200°C, clay minerals lose 
most of their adsorbed water. Between 500–800°C kaolinite becomes calcined 
by losing water through dehydroxilization. The raw material input in the man-
ufacture of metakaolin (Al2Si2O7) is kaolin clay.  Kaolin is a fine, white, clay 
mineral that has been traditionally used in the manufacture of porcelain. Ka-
olinite is the mineralogical term that is applicable to kaolin clays.  

Metakaolin reacts with Ca(OH)2, produces calcium silicate hydrate (CSH) gel 
at ambient temperature. Metakaolin also contains alumina that reacts with 
CH to produce additional alumina-containing phases, including C4AH13, 
C2ASH8 and C3AH6.
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Metakaolin is very much different from other supplementary cementitious 
materials like fly ash, slag or silica fume as it is a not a by-product of an 
industrial process. This high reactivity metakaolin is procured from reliable 
manufacturers who manufacture these for specific purpose under controlled 
conditions as per industrial standards.

USES OF ME TAK AOLIN
 ʶ High strength concrete, high strength and lightweight concrete;
 ʶ Self compacting Concretes, shotcreting, tunneling work;
 ʶ Bridges, Nuclear power stations;
 ʶ Marine structures; Underground structures and dams;
 ʶ Floors where high abrasion resistance is required, and suitable for re-

pair work also.

ADVANTAGES OF USING ME TAK AOLIN
 ʶ Excellent Workability with greater advantages of pumpability and 

flow of concrete; 
 ʶ Increased Strength; 
 ʶ Reduced Permeability;
 ʶ Increased resistance to chemical attack;
 ʶ Reduction in alkali-silica reactivity (ASR);
 ʶ Reduced shrinkage due to particle packing;
 ʶ Reduced potential for efflorescence.

2.2.  IMPORTANT 
This paper presents the effect of metakaolin on thee fresh properties, near 
surface characteristics, strength and durability of concrete. Results include the 
work of many researchers including that of the author of this paper.

2.3.  PROPERTIES OF ME TAK AOLIN
Metakaolin particles are extremely small with an average particle size of 3µm. 
Its colour is off-white (Figure 1). Physical properties and chemical composition 
of metakaolin are given in Table 1 and 2, respectively. SEM picture of typical 
metakaolin sample is shown in Figure 2 (Courard et al., 2003).
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Property Poon et al. 
(2001)

Al-Akhras et al. 
(2006) 

Tafraoui et al. 
(2009) 

Specific gravity 2.62 2.5 2.5

Particle size (µm) — 1.0 12

Fineness (m2/kg) 12680 12000 15000-30000

Ingredients (%) Ambroise et al. (1994) Wild and Khatib (1997) Tafraoui et al. (2009)

SiO2 51.52 52.1 58.10

Al2O3 40.18 41.0 35.14

Fe2O3 1.23 4.32 1.21

CaO 2.00 0.07 1.15

MgO 0.12 0.19 0.20

K2O 0.53 0.63 1.05

TiO2 2.27 0.81 —

Na2O 0.08 0.26 0.07

L.O.I 2.01 0.60 1.85

Figure 1 – Metakaolin 

Table 1 – Physical properties of Metakaolin 

Table 2 – Chemical composition of metakaolin 
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Figure 2 – SEM of metakaolin sample (Courard et al., 2003)

2.4.  RE AC TION MECHANISM OF MK
In Portland cement concrete, MK reacts at normal temperatures with calcium 
hydroxide in cement paste to form mainly calcium silicate hydrates (C–S–H), 
C2ASH8 (gehlenite hydrate), and C4AH13 (tetracalcium aluminate hydrate). 
The formation of secondary C–S–H by this reaction reduces total porosity 
and refines the pore structure, improving the strength and impermeability 
of the cementitious matrix.  Kostuch et al. (1993) reported that (i) CH was 
significantly reduced during time for all replacement levels (0, 10, and 20%); 
and (ii) 20% replacement of cement by MK was required to fully remove all 
the CH in concrete at 28 days.  Ambroise et al. (1994) showed that during 
hydration period, CH was quickly consumed and microstructure was rich in 
CSH and stratlingite (C2ASH8).

Frías and Cabrera (2000) presented the hydration rate of cement pastes con-
taining 0, 10, 15, 20 and 25% of MK. To determine the degree of hydration, 
it is necessary to know the total amount of calcium present in the hydrated 
MK/OPC systems. The total calcium hydroxide was calculated taking into 
account weight loss due to the dehydroxylation of Ca(OH)2 and decomposi-
tion of CaCO3. Figure 3 shows the percentage of calcium hydroxide with up 
to 360 days.   



19

2 •  u tiliz ation of me tak aolin in concre te:  an overvie w of proper ties

Figure 3 – Evolution of Calcium Hydroxide with Time (Frías and Cabrera, 2000)

Table 3 – Degree of reaction of blended cement pastes (Poon et al., 2001)

It was observed that (i) calcium hydroxide contents of MK/OPC samples in-
creased with age until 3±7 days; (ii) in 10 and 15% of MK mixtures, an inflex-
ion point at 56 and 90 days, respectively was observed. Beyond this point, the 
calcium hydroxide content achieved a progressive increase. This behavior of 
calcium hydroxide was due to different hydration mechanisms: the increase in 
the Ca(OH)2 amounts are due to the OPC hydration, while the decrease in the 
values is related with the pozzolanic reaction of MK. Poon et al. (2001) report-
ed that degree of pozzolanic reaction of MK was higher at a 5% replacement 
level than 10 and 20%. The higher rate of pozzolanic reaction in cement pastes 
with a lower replacement level can be attributed to the higher concentration 
of CH (Table 3).

Mix
Degree of reaction of pozzolans (%)

3 days 7 days 28 days 90 days

5% MK 20.56 29.52 39.44 56.28

10% MK 15.34 26.98 36.28 50.96

20% MK 9.38 18.64 30.82 41.29
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Badogiannis et al. (2005) reported the hydration rate of metakaolin pastes.  
Figure 4 shows the calcium hydroxide content, total combined water and wa-
ter in the hydration products after 7 days. There was significant decrease of 
calcium hydroxide content in samples containing metakaolin, relative to the 
PC control, due to the pozzolanic reaction.

Figure 4 – Calcium hydroxide, total combined water and water in the hydration products for  
a hydration age of 7 days (Badogiannis et al., 2005)

2.5.  FRESH PROPERTIES OF MORTAR /CONCRE TE 
Wild et al. (1996) reported influence of metakaolin on workability of concrete 
(Table 4). Portland cement was partially replaced with 0, 5, 10, 15, 20, 25, 
and 30% metakaolin Control concrete mixture proportion was 1:2.3:3.4 with 
water-binder ratio (w/b) of 0.45.  

Metakaolin (MK) (%) Superplasticizer (%) Slump (mm) Compacting factor Vebe time (Sec)

0 0 5 0.81 26

5 0.6 10 0.84 15

10 1.2 15 0.88 10

15 1.8 25 0.89 9

20 2.4 75 0.89 7

25 3.0 75 0.89 4

30 3.6 90 0.90 5

Table 4 – Workability of metakaolin concretes (Wild et al., 1996)
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Brooks and Johari (2001) reported decrease in slump values and increase in 
both initial and final setting times with the increase in MK content in con-
crete with mixture proportion of  1:1.5:2.5 with w/b ratio of 0.28. Qian and 
Li (2001) studied the dosage of superplasticizers on the slump of high-perfor-
mance concrete made with 0, 5, 10, and 15% metakaolin as partial replace-
ment of cement. It was observed that (i) increase in SP content increased the 
slump; and (ii) slump of the HPC decreased with the increase in MK content.
  
Batis et al. (2005) concluded that increase in metakaolin content increased the 
water demand and setting times of blended cements (Table 5). The blended 
cements demand significantly more water than the relatively pure cement and 
this phenomenon is attributed to the high fineness of metakaolin. The increase 
of the metakaolin content causes a significant increase of the water demand. 
PC with 10% MK (MK-10) showed the lowest water demand, compared with 
the other blended cements. The initial and final setting time of metakaolin 
cements is higher than the setting time of pure cement.

Sample Water demand 
Setting time (minutes)

Initial Final

PC 27.5 105 140

MK-10 32.5 155 180

MK-20 41.0 205 230

MKC-20 37.5 140 170

MKC is commercial metakaolin with high purity
MK is metakaolin produced from poor Greek Kaolin

Table 5 – Physical properties of blended cements with metakaolin (Batis et al., 2005)

Cachim et al. (2010) examined the effect of metakaolin on the slump and den-
sity of hydraulic lime. Two mixtures had a partial replacement (20 and 30%) 
of hydraulic lime by metakaolin. It was observed that slump values were 15, 8, 
and 16 mm for 0, 20 and 30% MK content whereas density of fresh concrete 
was 2240, 2220 and 2160 kg/m3.
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2.6.  WATER ABSORP TION AND SORP TIVIT Y 
Courard et al. (2003) studied the water absorption of mortars (Table 6) con-
taining 0, 10, 15, and 20% metakaolin as partial replacement of cement. The 
specimens were made with 1:3 with water-cementitious ratio 0.5. It can be 
observed that (i) water absorption increased with the increase in metakaolin 
content both at 28 days and 14 months; and (ii) at 14 months water absorption 
was less than that observed at the age of 28 days. Percentage decreased varied 
from 4.1 to 9.7% for mortar made with MK, and 16.9% with natural kaolin.

Material
Water absorption (% in mass) Percentage 

decreaseAfter 28 days After 14 months

CEM I 42.5 8.16 7.82 4.1

5% Metakaolin 8.39 8.04 4.1

10% Metakaolin 8.78 8.44 3.9

15% Metakaolin 9.71 8.77 9.7

20% Metakaolin 9.70 8.97 7.5

10% Kaolin 9.51 7.90 16.9

Table 6 – Water absorption of mortars made with metakaolin and kaolin (Courard et al., 2003)

Razak et al. (2004) studied the effect of metakaolin on the water absorption 
and sorptivity of concrete. Cement was replaced with 10% metakaolin. The 
inclusion of metakaolin greatly reduced the water absorption and sorptivity of 
concrete when compared with concrete made with OPC.

Siddique and Kaur (2010) investigated the effect of metakaolin on the water 
absorption (Figure 5) and sorptivity (Figure 6) of concrete at ages of 35, 56, and 
84 days. It is observed that (i) water absorption ranged between 7.0–7.9%. It is 
noticeable that all mixtures had low absorption characteristic that is less than 
10%, (ii) with the increase in metakaolin content from 5 to 15%, reduction in 
the sorptivity till 10% metakaolin replacement was observed. But at 15% MK, 
there is marginal increase in sorptivity.  It is evident from this figure that on ad-
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dition of 5% MK, 35-day sorptivity decreased by 27.8%, 56-day sorptivity de-
creased by 34.1% and 84-day sorptivity decreased by 28.34%. Similarly, from 
5 to 10% MK replacement, sorptivity decreased by 3.36%, 29.34%, and 50.3% 
at 35, 56, and 84 days, respectively. From 10 to 15% MK, sorptivity increased 
by 17.4%, 9.8%, and 22.3% at the ages of 35, 56, and 84 days, respectively.

Figure 5 –  Effect of MK on water absorption of concrete (Siddique and Kaur, 2010)

Figure 6 –  Effect of MK on sorptivity of concrete at various ages (Siddique and Kaur, 2010)
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Brooks and Johari (2001) concluded that inclusion of metakaolin (5, 10, and 
15%) increased its 28-day compressive strength (87 MPa) to 91.5, 104, and 
103.5 MPa, with 5, 10, and 15% MK content. Poon et al. (2001) observed that 
cement pastes containing 5 to 20% MK had higher compressive strengths 
than the control at all ages (3 to 90 days), with the paste with 10% MK per-
forming the best. 

Siddique and Kaur (2010) determined the effect of MK on the compressive 
strength of concrete (Figure 7). It can be derived from this figure that com-
pressive strength increased with age. E.g. for control concrete, as compared 
to 35-day strength, 56-day strength increased by 11.2%, and 84-day strength 
increased by 27%. Similarly for concrete with 5% metakaolin, as compared 
to 35-day strength, 56-day strength increased by 9.2%, and 84-day strength 
increased by 23.5%. 

(MK) (%) Density (kg/m3)
Compressive strength (MPa)

1 day 7 days 14 days 28 days 90 days

0 2490 19.07 50.23 57.10 62.60 72.43

5 2440 21.50 53.80 58.97 63.50 71.63

10 2460 22.43 62.30 69.23 71.00 80.07

15 2470 20.23 64.80 74.67 76.00 83.70

20 2480 19.33 66.47 75.73 82.47 85.13

25 2470 15.73 62.50 69.77 73.93 82.23

30 2480 14.53 60.53 72.33 76.73 81.80

Table 7 – Compressive strengths and densities of metakaolin concretes (Wild et al., 1996)

2.7.  COMPRESSIVE S TRENGTH 
Wild et al. (1996) determined the compressive strength (Table 7) of concrete 
made with varying percentages of metakaolin (0, 5, 10, 15, 20, 25, and 30%). 
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Figure 7 – Compressive strength of concrete at various ages (Siddique and Kaur, 2010)

Figure 8 – Splitting tensile strength versus replacement of age (Kim et al., 2007)

2.8.  TENSILE S TRENGTH AND EL AS TIC MODULUS  
Qian and Li (2001) observed tensile strength increased with the increase in 
metakaolin content from 0 to 15%. The average tensile strength increases were 
7, 16, and 28% for concrete mixtures made with 5, 10, and 15% MK, where 
as elasticity modulus ranged between 26–27 GPa.  Kim et al. (2007) pre-
sented the results of splitting tensile strength of high-strength concrete made 
with metakaolin (0, 5, 10, 15 and 20%). This demonstrated the level of tensile 
strength development according to the replacement ratio of the binder by MK, 
from 5% to 20%. For binder replacement ratios ranging between 10% and 
15%, it was observed that the strength improved with the increase in replace-
ment ratio, while the strength reduced at 20%. 
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2.9.  CHLORIDE-ION DIFFUSION/PERME ABILIT Y
Zhang and Malhotra (1995) observed PC–10% MK concrete showed signif-
icantly lower conductivity values than the PC concrete. Boody et al. (2001) 
observed that apparent diffusion coefficients decreased with increasing HRM 
content. Poon et al. (2006) observed that MK concretes showed lower total 
charges passed than the control (Table 8). At the w/b of 0.3, concrete with a 
10% MK replacement showed the best performance, while at the w/b of 0.50, 
concrete with a 20% replacement was the best. 

Series w/b ratio Mix
Total charge passed (Coulombs)

3 days 7 days 28 days 90 days

1 0.30

Control 2461 2151 1035 931

5% MK 1327 1244 862 646

10% MK 417 347 199 135

20% MK 406 395 240 124

2 0.50

Control 5312 4054 2971 2789

5% MK 4215 3765 2079 1065

10% MK 1580 1247 918 752

20% MK 751 740 640 580

Table 8 – Chloride permeability of control and blended concretes (Poon et al., 2006)

2.10.  SULFATE RESIS TANCE
Khatib and Wild (1998) demonstrated that (i) expansion decreased systemat-
ically with the increase in MK content; (ii) for mortars containing high C3A 
cement, the control mortar and mortars containing 5% and 10% MK showed 
rapid expansion and deterioration between 40 and 70 days exposure to sul-
fate solution. Courard et al. (2003) studied the sulfate resistance of mortars 
containing 0, 10, 15, and 20% metakaolin.  It was observed that OPC mortar 
exhibited expansion only after few days. Variation in length after only 84 days 
was 3.7%. Behaviors of metakaolin-modified mortar in comparison with ref-
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erence mortar, an inhibition of sulfate attack was observed, especially for more 
than 10% replacement of cement part metakaolin. Lee et al. (2005) examined 
the resistance of mortars made with varying percentages of metakaolin, ex-
posed to magnesium sulfate solutions. It was observed that with the increase 
in concentration from 0.42% to 4.24% resulted in a large increased expansion, 
with increasing the solution concentrations. 

2.11.  CARBONATION
Kim et al. (2007) observed that the carbonation depth of high strength con-
crete mixtures increased with increase in MK content and age (Figure 9). At 28 
days, carbonation depth of concrete increased by 20 to 30% with MK content 
of 5 and 10%, whereas carbonation depth increased by 40% and 70% at 56 
days. On the other hand, the carbonation depth increases to about 100–370% 
for replacement ratios of 15% and 20% regardless of the age of concrete. It is 
probably due to the fact that the replacement of cement with MK decreases 
portlandite in hydrate products due to pozzolanic reaction.

Figure 9 – Carbonation depth versus replacement level of metakaolin (Kim et al., 2007)
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2.12.  CONCLUSIONS
1. MK helps in enhancing the early age as well as long-term strength 

properties; 
2. The partial replacement of cement with MK reduces the water pene-

tration into concrete incorporation of metakaolin, as a partial cement 
replacement, into OPC pastes causes substantial changes in chemical 
composition of pore solution phase of hydrated material;

3. MK modifies the pore structure of the cement, mortar, and concrete, 
and significantly reduces the permeability resulting in resistance of 
transportation of water and diffusion of harmful ions which led to 
the deterioration of the matrix;

4. Metakaolin replacement of cement is effective in improving the resist-
ance of concrete to sulfate attack. Substitution of MK has shown to 
increase the chemical resistance of such mortars over those made with 
plain Portland cement. 
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3.1.  INTRODUÇÃO
O betão de cimento Portland é um material industrial com reconhecido valor, 
embora tenha reconhecidas limitações ao nível da sua durabilidade. Devido a 
este facto, mas também por razões económicas e ambientais, o betão incorpora 
atualmente além de clinquer Portland outros materiais que visam melhorar as 
suas caraterísticas mecânicas e de durabilidade. 

Os materiais naturais ou artificiais denominados de pozolânicos estão entre os 
constituintes dos betões e ligantes modernos. Os materiais pozolânicos estão 
definidos nas normas NP EN 197-1 [1] e NP 4220 [2], que indica que se trata 
de materiais que possuem composição siliciosa ou silico-aluminosa, ou com a 
mistura de ambos, com a propriedade de reagirem na presença de água com 
a portlandite 1 (hidróxido de cálcio – Ca(OH)2) para formarem compostos hi-
dráulicos do tipo silicatos e aluminatos de cálcio hidratados. Nestes materiais 
estão incluídos materiais naturais, que podem ser ou não ativados termicamen-
te, como os de origem vulcânica, argilas, xistos, etc., ou subprodutos indus-
triais, como as cinzas de biomassa, cinzas de casca de arroz, etc.

1 Portlandite é a designação por vezes aplicada em química do cimento ao hidróxido de cálcio.
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Se bem que alguns materiais pozolânicos são já correntemente aplicados, quer 
em argamassas ou em betões, por exemplo, cinzas volantes ou sílica de fumo, 
outros há que, embora apresentem características para essas finalidades, têm 
tido menor relevância e uso. Fatores essencialmente relacionados com a dis-
ponibilidade a nível global ou o custo do pré-tratamento térmico têm contri-
buído para que algum receio ou um menor conhecimento a nível técnico das 
potencialidades e características de vários desses materiais pozolânicos. 

O metacaulino é um material pozolânico que apresenta granulometria muito 
fina, semelhante à da sílica de fumo, e que não sendo novo a nível interna-
cional tem pouca visibilidade e utilização a nível nacional. Paradigmático é 
o facto de Portugal ter, em termos dos seus recursos minerais, condições pro-
pícias à produção deste material, pois as argilas cauliníticas são relativamente 
abundantes no nosso território continental. Uma das vantagens que tem sido 
apontada ao metacaulino comparativamente, por exemplo, à sílica de fumo, é 
a de ser mais favorável economicamente e de produzir argamassas e betões com 
tonalidade mais interessante em termos arquitetónicos.

Neste artigo apresenta-se uma síntese das principais propriedades que o meta-
caulino apresenta em termos da melhoria da durabilidade do betão.

3.2.  CAR AC TERÍS TICAS DO ME TACAULINO
O metacaulino é obtido a partir da calcinação de argilas ricas em caulinite 
(caulinos) a temperaturas entre 600 a 900°C [3]. A estas temperaturas a cauli-
nite (Figura 1) sofre desidroxilação (Figura 2), transformando-se num material 
amorfo – metacaulino – de acordo com a seguinte reação:

Al2Si2O5 (OH)4     →     Al2Si2O7   +   2H2O

O metacaulino pode ser ativado por hidróxidos alcalinos, silicatos alcalinos ou 
por hidróxido de cálcio. O produto da reação do metacaulino com os hidróxi-
dos alcalinos (ou silicatos) é conhecido por geopolímero, e tem sido utilizado 
em variadas aplicações [4]. 
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O metacaulino é uma pozolana formada essencialmente por sílica e alumina 
reativas (Quadro 1), cuja soma dos teores não deve, segundo a norma francesa 
NF P 18-513 [10], ser inferior a 90% (em massa). 

Referências
Teor (%, em massa)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O

Khatib and Wild [6] 52 41 4,3  — —  —   —

Poon, et al. [7] 53 44 0,4 0,02 0,05 0,02  —

Gruber, et al. [8] 52 45 0,6 0,05  — 0,02 0,02

Gameiro, et al. [9] 55 39 1,8 0,6 1

Figura 1 – Estrutura de folhetos ideal da caulinite [5]

Quadro 1 – Composição química de metacaulinos
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As características das pozolanas em geral e, em particular, do metacaulino, ad-
vêm da capacidade que aquelas têm para reagirem com a portlandite. Os princi-
pais métodos que têm sido estudados para medir e estudar os diferentes aspetos 
da reação de cal/pozolana e cimento/pozolana, incluem ensaios de resistência à 
compressão ou de medida do consumo de portlandite por métodos químicos 

Figura 2 – Representação do processo de desidroxilação (ao longo do eixo a) da caulinite [5]
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Figura 3 – Resultados de diferentes pozolanas obtidos no Ensaio Chapelle.  
Notação: EBA, BFA – Cinzas de Biomassa; MK1,2,3 – Metacaulinos;  

EC – Pó de Argila Expandida; RHA – Cinza de Casca de Arroz;  
FA – Cinzas Volantes de Carvão; G – Pó de Vidro [13]

e térmicos [11–13]. A avaliação da reatividade de metacaulinos usa geralmente 
o método designado de Ensaio Chapelle, método que se baseia na medida da 
fixação (consumo) do teor de portlandite após 16h de contacto a 90°C duma 
mistura de metacaulino com CaO em presença de água [10].

A reatividade pozolânica do metacaulino depende, por sua vez, de diversos fato-
res. Para além duma composição rica em sílica e alumina reativas, a reatividade 
também é influenciada pela sua composição mineralógica, que por sua vez de-
pende das características químicas (impurezas) e mineralógicas (grau de crista-
linidade) da matéria-prima (caulino), do processo térmico para a sua obtenção, 
em particular da temperatura, duração da calcinação, (…) tratamento após cal-
cinação, isto é, moagem, desaglomeração, (…) da morfologia das partículas: for-
ma, grau de aglomeração, superfície específica, etc. [14]. Estes fatores fazem com 
que diferentes metacaulinos apresentem reatividades muito díspares – Figura 3.
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A maioria dos autores concorda, embora existam algumas pequenas discre-
pâncias, em que as principais fases formadas na reação pozolânica entre a 
portlandite e o metacaulino, à temperatura ambiente, são os silicatos de cálcio 
hidratados (CSH) 2, a stratlingite (C2ASH8) e o aluminato de cálcio hidratado 
(C4AH13) [15]. É reconhecido que existem fatores que podem influenciar a 
cinética da reação pozolânica, e consequentemente os compostos hidratados e 
os seus teores. Entre esses fatores estão a temperatura, o tempo e as condições 
de cura. A este respeito é reconhecido, por exemplo, que curas a elevada tem-
peratura e com tempos muito prolongados podem promover o aparecimento 
de hydrogarnet (C3AH6), um composto que é responsável pela redução da 
resistência mecânica de argamassas e betões [16–19].

3.3. EFEITOS DO METACAULINO NA DURABILIDADE DE BETÕES
A durabilidade do betão pode ser definida pela capacidade do material em 
manter as suas propriedades, nomeadamente em resistir às condições de ser-
viço e de exposição. A qualidade do betão depende da sua formulação, isto 
é, das propriedades do material, de colocação e de fabrico. As degradações 
são normalmente induzidas pela ação de agentes agressivos presentes no meio 
exterior que penetram no betão e induzem reações químicas de alteração. Em 
Portugal, a norma NP EN 206-1 [20] quantifica os requisitos de durabilidade 
para as estruturas de betão expostas a diferentes ações ambientais. Esta norma 
visa dar orientações aos projetistas para especificarem ou preverem os requisi-
tos mínimos de uma composição de betão para que uma estrutura atinga uma 
vida útil de 50 ou 100 anos. No entanto, a vida útil de uma estrutura de betão 
irá depender principalmente da qualidade do betão e dos mecanismos de dete-
rioração que estão associados aos vários ambientes de exposição.

Como anteriormente já foi mencionado, os materiais pozolânicos têm a finali-
dade e a propriedade de influenciarem para melhor a durabilidade do betão. O 
metacaulino, por exemplo, provoca um substancial refinamento da estrutura 
porosa das argamassas e betões (Figura 4), e modifica significativamente as 

2 Em química do cimento é usual empregar a notação abreviada para escrever as fórmulas dos com-
postos, em que os óxidos pertencentes a uma única fase são representados por uma única letra:  
SiO2 (S); Al2O3 (A); Fe2O3 (F); CaO (C); MgO (M); SO3 (S) ; Na2O (N) e K2O (K).
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propriedades de transporte da água e as velocidades de difusão dos iões agres-
sivos, como os cloretos e os álcalis [6, 21].

Nesta secção irão ser abordadas em particular as contribuições que este mate-
rial, o metacaulino, apresenta para a resistência às agressões químicas do betão.

Figura 4 – Efeito do metacaulino na distribuição porosa de argamassas com idade de 110 dias 
(água/ligante = 0,4 e agregado/ligante = 1) [21] 

3.3.1. EFEITO DO METACAULINO NA RESISTÊNCIA À CARBONATAÇÃO
De acordo com a bibliografia [14, 22], betões com incorporação de metacau-
lino apresentam uma maior resistência à carbonatação que os betões sem essa 
adição. A maior ou menor resistência à carbonatação de betões com metacau-
lino é, porém, atribuída segundo os autores a dois efeitos antagónicos:

 ʶ A menor porosidade de betões com metacaulino cria uma barreira à 
difusão do CO2, o que origina uma maior resistência à carbonatação;

 ʶ Devido à reação pozolânica existe nos betões com metacaulino um 
menor teor de portlandite livre, o que provoca o alargar da frente de 
carbonatação.

Assim, betões com baixas razões água/cimento (a/c) apresentam altas taxas de 
resistência à carbonatação, enquanto betões tradicionais (com maiores a/c) são 
menos resistentes à carbonatação.

3.3.2. EFEITO DO METACAULINO NA RESISTÊNCIA AO INGRESSO DE CLORETOS
Neste caso os autores [8, 14, 21–27] são consensuais em considerarem que 
os betões com incorporação de metacaulino são mais resistentes à penetra-
ção de iões cloreto do que os betões só de cimento Portland, estando esse 
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fator essencialmente relacionado com o refinamento da estrutura porosa  
– Figura 5. Segundo Thomas et al. [26], os materiais pozolânicos que apre-
sentem maiores teores de alumina aumentam a capacidade de fixação dos iões 
cloreto pela pasta de cimento. Por exemplo, as pastas com metacaulino (45% 
Al2O3) apresentaram a maior capacidade de fixação de iões cloreto, que atri-
buíram à formação do sal de Friedel C3A·CaCl2

·10H2O.

Figura 5 – Coeficientes de difusão de iões cloreto em argamassas com CEM I 42.5, metacaulino  
e caulino [24]

Figura 6 – Isotérmicas de fixação de iões cloreto para pastas com sílica de fumo e metacaulino 
(água/ligante = 0,30 e 0,50) [26]

3.3.3. EFEITO DO METACAULINO NA REAÇÃO ÁLCALIS-SÍLICA
O primeiro trabalho a referir a utilização de metacaulino para a inibição da 
RAS data de 1986 [25], e desde aí várias referências se encontram na literatura 
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relativas a esta particular utilização do metacaulino no betão. No Brasil, entre 
1962 e 1979, cerca de 260 mil toneladas de metacaulino foram empregues na 
construção de 4 barragens na bacia do rio Amazonas, o que foi justificado pelo 
facto dos agregados locais serem muito reativos [29]. O recurso ao metacaulino, 
derivou de alguns acasos fortuitos tendo estado relacionada com “as avaliações 
técnicas à época, associadas às dificuldades de estabelecer outras alternativas 
inibidoras das reações, ao panorama da indústria cimenteira, bem como à im-
perativa necessidade de garantir defesas técnicas preventivas quanto às expan-
sões decorrentes das reações, orientaram a tomada de decisão, de se instalar no 
estaleiro da obra, um sistema de moagem de clinquer e um sistema de produção 
de pozolana a partir da calcinação de argila, com alto teor de SiO2, encontrada 
nas proximidades da obra” [30]. Os dados publicados em 1997 referem que o 
metacaulino (17% em massa) foi eficaz na inibição da RAS nas referidas obras.

O primeiro trabalho que apresenta dados do efeito do metacaulino na RAS de-
ve-se a Jones e colaboradores, que mostraram que a RAS no betão era inibida 
pela substituição de 10% de metacaulino, mesmo quando expostos a ambiente 
agressivo (solução saturada de NaCl). Igualmente referem que uma substitui-
ção de 15% de metacaulino remove todo o hidróxido de cálcio livre [31]. No 
entanto, Jones, referia que os teores mínimos de substituição de metacaulino 
não estavam ainda bem definidos, embora as experiências realizadas sugeris-
sem um teor próximo dos 10%. De forma a responder a esta questão, o British 
Research Establishment empreendeu uma grande campanha de ensaios tendo 
os resultados obtidos vindo a confirmar que, com exceção de cimentos com 
elevados teores de álcalis e para grandes dosagens de cimento, uma substitui-
ção de 10% é efetiva na supressão da RAS [32].

O mecanismo de atuação do metacaulino na RAS não é consensual. Para al-
guns autores esse mecanismo está relacionado com a redução do hidróxido de 
cálcio – Figura 7 – e da mobilidade iónica [21, 25], enquanto outros referem 
que isso depende mais da capacidade de fixação dos iões alcalinos pelos produ-
tos de hidratação formados na reação pozolânica [33–35]. 
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Figura 7 – a) Efeito da incorporação de metacaulino na inibição da expansão devida à RAS [37];  
b) Efeito do emprego de metacaulino (MK) e cinzas volantes (CV) no consumo do hidróxido de 

cálcio livre no betão [25]

Os resultados na bibliografia evidenciaram que para baixos teores de substitui-
ção, menores que 10%, quando todo o metacaulino é consumido pela reação 
pozolânica, o hidróxido de cálcio em excesso fica disponível para permitir a 
troca catiónica do ião Ca2+ pelos iões alcalinos, Na+ e K+, adsorvidos nos sili-
catos de cálcio formados. Porém, não há qualquer indicação sobre se este au-
mento da concentração em álcalis na solução intersticial é derivado dos álcalis 
provenientes do próprio metacaulino [34]. Estes resultados poderão estar na 
origem da recomendação da RILEM [36] relativa ao teor mínimo de metacau-
lino a empregar para a supressão da RAS. A última recomendação publicada 
indica como valor de referência um teor de substituição de 15%, para compo-
sições de metacaulino com SiO2 superior a 45%.

A aplicação do metacaulino para a inibição da RAS inclui ainda o seu em-
prego conjunto com outros materiais com características pozolânicas já que a 
eficiência das adições minerais está também relacionada com o teor de álcalis 
do ligante. Misturas binárias, ou ternárias, de metacaulino com materiais que 
contenham teores de álcalis solúveis elevados, pode ser uma alternativa inte-
ressante à utilização de materiais que sozinhos podiam ser muito pouco ou 
nada eficientes na inibição da RAS. Neste particular, trabalhos realizados em 
Portugal têm demonstrado [38–40] que misturas de metacaulino + cinzas de 
biomassa – Figura 8 – ou de metacaulino + resíduos de mineração podem ser 
alternativas económicas e tecnicamente interessantes.

a) b)
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Figura 8 – Efeito do emprego de metacaulino (MK) e cinzas de biomassa (CBS) na inibição da 
expansão devida à RAS [40]

3.3.4. EFEITO DO METACAULINO NO ATAQUE POR SULFATOS
O ataque por sulfatos é originado, em geral, por sais de sulfatos de origem ex-
terna que penetram no betão, combinando-se com os aluminatos da pasta de 
cimento com formação de etringite expansiva (3CaO.Al2O3

.CaSO4
.32H2O) 

ou de taumasite (Ca3Si(CO3)(SO4)(OH)6
.12H2O). Porém, nas últimas 2 dé-

cadas, vários casos têm sido reportados de estruturas de betão degradadas por 
um ataque sulfático de origem interna, ataque este relacionado com a forma-
ção de etringite.

3.3.4.1. EFEITO DO METACAULINO NA REAÇÃO SULFÁTICA EXTERNA

O emprego de metacaulino torna o betão mais resistente ao ataque por sulfatos 
externo, sendo esse efeito atribuído, de acordo com a bibliografia, ao consumo 
de portlandite e há diminuição da permeabilidade aos iões SO4

2- e CO3
2- pelo 

efeito do refinamento dos poros da pasta cimentícia [14, 21, 42] – Figura 9.
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O teor de metacaulino necessário para impedir este tipo de ataque depende 
de certo modo do teor de C3A do ligante. Betões com baixos teores de meta-
caulino (< 10%), têm excesso de portlandite disponível, portanto, o início e 
magnitude de expansão é controlada pela quantidade de C3A no sistema. As-
sim, sistemas cimentícios com alto teor em C3A apresentam expansão rápida, 
enquanto com menores teores em C3A a expansão é menor e mais retardada. 
Betões com maiores teores de metacaulino (15–25%), em que a disponibili-
dade de portlandite é mais restrita, a magnitude e taxa de expansão é muito 
menor e menos sensível ao teor em C3A [43]. 

A resistência aos sulfatos em betões com incorporação de metacaulino também 
depende da razão água/ligante (a/l), sendo que neste particular quanto maior 
a razão a/l, menor é a eficiência do metacaulino [44]. Em termos da resistência 
à formação de taumasite, Smallwood e colaboradores [45] verificaram que be-
tões com baixa razão a/l e com 7% de metacaulino são eficazes neste propósito.
O uso do metacaulino é porém desaconselhado para betões expostos a soluções 
de sulfato de magnésio – Figura 10. Segundo Lee e colaboradores [46], a ex-
pansão em presença de MgSO4 está relacionada por um lado com a formação 
de gesso e, por outro, com substituição do ião cálcio pelo magnésio nos gel 
CSH, o que origina a formação de geles MSH que não apresentam proprieda-
des ligantes.

Figura 9 – Expansão de argamassas, com diferentes teores de substituição, imersas em solução 
de Na2SO4 [14]
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Figura 10 – Efeito da variação da concentração sulfatos e do teor de substituição de metacaulino 
em argamassas expostas a soluções de sulfato de magnésio [46]

3.3.4.2. EFEITO DO METACAULINO NA REAÇÃO SULFÁTICA INTERNA

A etringite é instável a temperaturas acimas dos 65°C, o que origina a libertação 
de sulfatos com consequente formação de monosulfoaluminato e adsorção de 
sulfatos pelo CSH. Em presença de humidade ocorre de novo a recristalização 
de etringite, com consequente expansão do betão. O mecanismo da degradação 
do betão por reações sulfáticas internas (RSI) parece estar assim relacionada 
com a remobilização de sulfatos incluídos na matriz de cimento, devido ao 
aquecimento excessivo do betão durante as suas idades iniciais que conduzem 
à formação de etringite retardada (DEF). O desenvolvimento de DEF no betão 
depende de vários fatores que influenciam não só o início da sua formação, 
mas também a progressão da reação, exemplos desses fatores estão relacionados 
com a composição de betão, nomeadamente a natureza do agregado, o tipo de 
cimento (teor de clínquer, álcalis, SO3 e C3A) razão água/cimento, e ambientais, 
incluindo temperatura e humidade.

Tal como foi observado para a RAS, as adições minerais também parecem ser 
efetivas no controlo e inibição da DEF no betão. Porém, nem todas as adições 
têm o mesmo efeito inibidor, sendo que esse comportamento parece estar re-
lacionado com a sua composição química e atividade pozolânica. De acordo 
com alguns autores [47], a disparidade no controle DEF está relacionado com 



46

ant ónio s ant os s ilva

o teor de Al2O3 das adições. Isto pode explicar porque, para o mesmo nível de 
substituição, o metacaulino ou as cinzas volantes de carvão são mais eficientes 
do que as escórias granuladas de alto-forno na inibição da DEF. Além disso, a 
atividade pozolânica de cada adição mineral é também importante, uma vez 
que controla a alcalinidade da solução intersticial do betão, que desempenha 
um papel importante na formação de etringite [48–49]. 

Figura 11 – Efeito de diferentes níveis de substituição (% em massa) de metacaulino (a), 
cinzas volantes (b), escórias granuladas de alto-forno (c) e fíler calcário (d)  

na expansão devida à DEF em betão com agregados quartzíticos,  
440 kg/m3 de ligante e água/ligante = 0,45 [50]

a)

c)

b)

d)
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3.3.5. OUTROS EFEITOS DO METACAULINO (ÁCIDOS ORGÂNICOS,  
IMOBILIZAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, GELO-DEGELO)
O metacaulino aumenta também a durabilidade de materiais cimentícios ex-
postos a soluções contendo compostos orgânicos, nomeadamente ácidos [51] 
– Figura 12; este efeito é particularmente importante para instalações agrícolas 
(silos), pavimentos em fábricas de alimentos e cervejarias, instalações indus-
triais, etc.

Figura 12 – Efeito do metacaulino na resistência a ácidos orgânicos [51]

O metacaulino, 20% em massa, também apresenta vantagens na imobilização 
de resíduos e metais perigosos, nomeadamente crómio, chumbo e cádmio [21]. 
É também vantajoso na retenção de cloretos e sulfatos de cinzas volantes de 
inceneração de resíduos sólidos urbanos.

Graças às propriedades do metacaulino e à sua granulometria, o betão prepara-
do com a utilização desta pozolana tem menor adsorção de água e uma matriz 
mais densa. Segundo a bibliografia [14, 52], a redução do tamanho da estru-
tura porosa do betão com metacaulino contribui para diminuir a temperatura 
de congelação da água. Devido a isto, estes betões são tão resistentes ao gelo 
como os que contêm sílica de fumo, mesmo sem a utilização de introdutores 
de ar – Figura 13.
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Figura 13 – Resultados de ensaios acelerados ao gelo-degelo que evidenciam o efeito do meta-
caulino e da sílica de fumo [52]

3.4.  CONSIDER AÇÕES FINAIS
Embora o emprego de pozolanas pelo Homem date já há alguns milénios, des-
de as antigas civilizações, os desenvolvimentos mais importantes na indústria 
do betão nos últimos anos estão relacionados com a utilização de materiais po-
zolânicos, essencialmente os derivados de subprodutos industriais. Para além 
disso, o Homem tem vindo a prestar mais atenção à valorização de materiais 
naturais, quer por via da sua maior disponibilidade regional como do ponto de 
vista do interesse ambiental. 

O metacaulino é um material de origem natural com grande potencial pro-
dutivo em Portugal, embora ainda com pouca visibilidade e utilização. Como 
anteriormente se evidenciou, este material permite uma melhoria significativa 
da resistência dos materiais cimentícios (ou mesmo dos ligantes aéreos) ao in-
gresso dos principais agentes agressivos, cloretos, sulfatos e CO2, e também à 
degradação por reações álcalis-sílica e reações sulfáticas. 

Para além destes ganhos, atualmente o metacaulino representa para a indústria 
da construção um interesse acrescido, já que se trata dum material que permite 
um ganho económico e ambiental nos produtos finais em que é incorporado. 
Os ganhos económicos podem ser, por exemplo, ao nível energético, já que o 
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metacaulino necessita de cerca de metade da energia necessária para a clin-
querização do cimento. Quanto aos ganhos ambientais, que embora estejam 
interligados com os de energia, são também crescentes, pois além das menores 
emissões de CO2 que o seu uso acarreta, associado ao aumento da durabilidade 
das estruturas, pode ainda vir a permitir a valorização de outros subprodutos 
industriais que de outra forma seriam colocados em aterro.
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Betão eco-eficiente com reduzido teor de cimento

aires camões
C-TAC, Universidade do Minho, Departamento de Engenharia Civil
Azurém, P – 4800-058 Guimarães, Portugal

4.1.  INTRODUÇÃO
Quer sob o ponto de vista ambiental quer sob o ponto de vista da durabilidade, 
o segundo material mais consumido pelo homem, só superado pela água, o 
betão, pode e deve ser aperfeiçoado. Para tal, composições com pouco cimen-
to e elevado volume de adições apresentam um elevado potencial e um vasto 
campo de aplicação. No entanto, a normalização em vigor é conservadora e 
restringe o uso deste tipo de betão, capaz de ser uma importante mais-valia por 
poder aumentar a vida útil das estruturas e poder contribuir significativamente 
para a sustentabilidade da construção.

Recentemente, a União Europeia aprovou a “estratégia 2020” que prevê o 
cumprimento, em matéria de clima e energia, das metas 20-20-20. Entre ou-
tras medidas, pretende-se reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 
2020 para, pelo menos, níveis 20% abaixo dos de 1990, que 20% da energia 
provenha de energias renováveis e que a eficiência energética seja melhorada 
em 20%. Neste contexto, é necessário que a indústria da construção, desig-
nadamente o sector do betão, contribua para este desiderato. Mais ainda, é 
sabido que o objectivo de manter o aumento da temperatura global inferior 
a 2°C em comparação com os níveis pré-industriais até 2050 só poderá ser 
alcançado com um esforço adicional e que as metas 20-20-20 são apenas um 
primeiro passo para tal.
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A produção anual mundial de betão é de cerca de 25.000 milhões de tonela-
das e o betão contém cerca de 12% de cimento, cuja produção anual mundial 
ronda 3.000 milhões de toneladas. Como a produção de 1 tonelada de cimento 
Portland liberta cerca de 1 tonelada de CO2, esta indústria contribui com cer-
ca de 7% do total de emissões de gases com efeito de estufa. Outro impacto 
ambiental adverso está relacionado com o muito elevado consumo de energia 
no processo de fabrico do cimento, que é apenas superado pela produção de 
alumínio e de aço, atingindo valores próximos de cerca de 4 GJ por tonelada, 
(Malhotra e Mehta (2002)).

No entanto, os problemas ambientais referidos não são os únicos com que 
a indústria da construção se depara. O acréscimo substancial do volume de 
construção das últimas décadas e a insuficiente durabilidade de um número 
elevado de estruturas de betão armado provocou uma apreciável diminuição 
de recursos naturais não renováveis existentes.

Portanto, é urgente diminuir o consumo de cimento Portland, promovendo a 
sua substituição por materiais alternativos mais amigos do ambiente e capazes 
de originar betões mais duráveis. Para tal, o aumento do emprego de subpro-
dutos pozolânicos deve ser encorajado (Malhotra e Mehta (2002)).

O betão, devido à enorme quantidade utilizada, é, também, um dos veícu-
los ideais para a incorporação segura e económica de grandes volumes de 
resíduos e subprodutos industriais, como é o caso das cinzas volantes (CV). 
Assim, a substituição de grandes quantidades de cimento por CV é alta-
mente vantajosa sob o ponto de vista económico, da eficiência energética, da 
durabilidade e dos benefícios ecológicos e ambientais em geral (Malhotra e 
Mehta (2002)).

A produção mundial de cinzas de carvão é estimada em mais de 1.200 
milhões de toneladas por ano, das quais pelo menos 75% (cerca de 900 
milhões de toneladas) são CV, que são adequadas e podem ser usadas como 
adição pozolânica em betões ou outros produtos de cimento. Infelizmen-
te, apenas aproximadamente 20% das CV disponíveis mundialmente são 
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utilizadas para o fabrico de cimento e de betão. Em 2020, estima-se que a 
produção mundial anual de CV atinja os 2.000 milhões de toneladas (Ma-
lhotra (2006)).

Portugal dispõe em funcionamento de apenas duas centrais termoeléctricas 
cujo combustível é o carvão: em Sines e no Pego. A produção anual de CV em 
Portugal no ano de 2008 atingiu cerca de 500.000 toneladas. Actualmente 
quase todas as CV produzidas são reutilizadas pela indústria do cimento e do 
betão, que chega mesmo a importar CV de Espanha. De acordo com a infor-
mação da Tejo Energia, a central do Pego, em 2008, produziu cerca de 152.000 
toneladas de CV, das quais 91% foram reutilizadas, na sua grande maioria pela 
indústria do betão.

Contudo, a situação em Espanha é diferente da de Portugal. Em Espanha estão 
em funcionamento 19 centrais termoeléctricas a carvão, cuja produção é, actual-
mente, cerca de 8 milhões de toneladas, das quais aproximadamente 40% não 
são aproveitadas, sendo armazenadas em aterro (Catálogo de Resíduos (2009)).

Neste contexto, e de modo a assegurar um desenvolvimento sustentável da in-
dústria do betão, o emprego de subprodutos pozolânicos e cimentícios deve ser 
encorajado e substancialmente aumentado (Malhotra e Mehta (2002)). Uma 
maior reutilização de cinzas volantes na indústria do betão, associada a uma 
substituição elevada da dosagem de cimento contribuirá, certamente, para a 
redução de um importante problema de impacte ambiental.

As características mecânicas e a durabilidade dos betões com elevado volume 
de CV (BEVCV) foram já parcialmente avaliadas (Malhotra e Mehta (2002), 
Sirivivatnanon, Tam e Ho (2003), Burden (2006) e Camões (2006)) e a bi-
bliografia documenta alguns exemplos de aplicações práticas (Sirivivatnanon, 
Tam e Ho (2003), Bilodeau e Seabrook (2001) e Langley (2001)). De acordo 
com Camões (2006), os requisitos de projecto relacionados com as caracte-
rísticas mecânicas serão facilmente alcançados com este tipo de betão e com 
a sua adopção será possível construir estruturas mais duráveis, contribuindo 
significativamente para a sustentabilidade da construção.
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Contudo, os BEVCV apresentam alguns inconvenientes: desenvolvimento de 
resistências mais lento e reduzidas resistências em idades jovens; maior sensibi-
lidade à cura; elevada retracção plástica; redução da resistência à carbonatação.
Neste contexto, propõe-se incorporar no betão, para além de uma elevada 
quantidade de CV, outras adições minerais que impeçam ou minimizem estes 
factores adversos.

O metacaulino (MtK) apresenta propriedades ambientais muito interessantes 
e a validade da sua incorporação em betões encontra-se comprovada (Justice 
(2005), Badogiannisa et al. (2004), Fernandes (2004), Kosmatka, Kerkhoff e 
Panarese (2003) e Nawy (1996)). Assim, espera-se que a adição cumulativa de 
MtK em BEVCV possa compensar a reduzida resistência em idades jovens. No 
entanto, há muito pouca informação disponível sobre BEVCV com incorpora-
ção de MtK (Xiaosheng et al. (2007)).

Nestas circunstâncias, desenvolveu-se um programa experimental com o ob-
jectivo de caracterizar o desempenho de misturas ternárias com elevado volu-
me de CV e incorporação de MtK. Os ensaios foram realizados em provetes 
de argamassa devido às vantagens óbvias associadas à sua utilização, e que 
podem ser resumidamente condensadas no decréscimo substancial de mão-de
-obra necessária à realização deste trabalho experimental, e porque é possível 
extrapolar os resultados obtidos para betões equivalentes (Camões, Aguiar e 
Jalali (2005), Camões (2002) e Daczko (1999)). Assim, este trabalho pretende 
contribuir para um aumento do conhecimento acerca de betões eco-eficientes, 
e não de argamassas. 

4.2.  BE TÃO DE ELE VADO VOLUME DE CINZ AS VOL ANTES
Segundo Malhotra (2002), um BEVCV é, em geral, caracterizado por conter: 
uma percentagem de substituição de cimento por CV, no mínimo, de 50 a 60% 
(em massa e relativa ao total de materiais cimentícios); um baixo teor de água, 
geralmente inferior a 130 L/m3; teor de cimento não superior a 200 kg/m3, mas, 
geralmente, próximo de 150 kg/m3; e baixa relação água/ligante, geralmente 
inferior a 0.35.
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Segundo Malhotra e Ramezanianpour (1994), o BEVCV é dotado de uma 
resistência mecânica adequada, tanto em idades iniciais como, principalmente, 
a longo prazo. No entanto, outros autores (Gillies (2001)) referem que deter-
minados BEVCV desenvolvem resistências mecânicas reduzidas aos 3 e aos 
7 dias de idade mas atingem, a longo prazo, resistências elevadas desde que 
devidamente curados e conservados. Além disso, a experiência mostra que a 
construção mais rápida não é sempre a menos dispendiosa; betão de má qua-
lidade, com ninhos de brita e elevada fissuração muitas vezes requer repara-
ções dispendiosas e resulta em litigação; estruturas mal construídas têm maior 
tendência a deteriorar-se mais rápido, especialmente quando expostas em am-
bientes agressivos. Assim, os donos de obra devem ponderar cuidadosamente 
os custos associados ao garantir do tempo de vida útil da estrutura e não só os 
custos iniciais.

A resistência à compressão deste tipo de betão será, obviamente, diferente, 
dependendo dos materiais e proporções utilizadas, mas é possível generalizar, 
que os BEVCV aos 28 dias de idade apresentam resistências próximas de 35 
MPa e aos 91 dias de cerca de 45 MPa (Burden (2006)). Resultados obtidos 
por Camões (2006) e apresentados na Figura 1 indicam que betão com cerca 
de 35 MPa de resistência à compressão aos 28 dias de idade pode ser produzido 
usando 160 kg/m3 de cimento e 400 kg/m3 de ligante, o que é suficiente para a 
maioria das aplicações estruturais de betão armado. Além disso, o autor salien-
ta que este tipo de betão também pode ser usado quando é necessária maior 
resistência à compressão. O CANMET relata, também, que BEVCV pode ser 
usado para aplicações onde é requerida alta resistência (Burden (2006), Bilo-
deau e Seabrook (2001)).
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Esses betões aparentam ser altamente duráveis, uma vez que mostram reduzida 
permeabilidade ao gás e à água, reduzida absorção capilar, elevada resistên-
cia à penetração de cloretos, baixo calor de hidratação e reduzida retracção 
por secagem (Burden (2006), Camões (2006) e Malhotra e Mehta (2002)). 
Mehta (2004) refere que a adição de grandes volumes de CV em betão reduz 
a exigência de água, melhora a trabalhabilidade, minimiza a fissuração as-
sociada à retracção térmica e à de secagem, aumenta a resistência à corrosão 
das armaduras, ao ataque por sulfatos, e diminui a expansão devida à reacção 
álcalis-agregado. Neste tipo de betão, espera-se que a redução da permeabilida-
de compense qualquer redução marginal do pH, devido à grande quantidade 
de adições minerais presentes na composição (Malhotra (2002), Malhotra e 
Mehta (2002)). No entanto, é bem conhecido e aceite que a profundidade de 
penetração devida à carbonatação aumenta com o acréscimo do teor de CV 
(Burden (2006), Jiang, Lin e Cai (2000)), porque a taxa de carbonatação do 
betão é uma função, entre outros, da massa de hidróxido de cálcio (CH) dis-
ponível para a reacção (Burden (2006), Joshi e Lohtia (1997)). De facto, como 
a permeabilidade do betão é reduzida pela adição de CV, é previsível que se 

Composição A/L C (kg/m3) CV (kg/m3) Areia (kg/m3) Brita (kg/m3)

C400 0.27 160 240 780 1170

C500 0.23 200 300 731 1097

C600 0.20 240 360 685 1027

Figura 1 – Evolução com o tempo da resistência à compressão média (fcm,cubo) (Camões (2006))
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torne mais difícil ao CO2 penetrar no betão. No entanto, as CV reduzem a 
permeabilidade ao reagir com o CH e esta reacção reduz a quantidade de ma-
terial disponível para reagir com o CO2. Portanto, menor quantidade de CO2 

tem de penetrar para despassivar o betão.

4.3.  PROGR AMA E XPERIMENTAL
4.3.1. MATERIAIS, FABRICO E CONSERVAÇÃO
As misturas testadas apresentam-se na Tabela 1. O cimento (C) utilizado foi 
um CEM II/32.5N BL produzido pela Cimpor, o MtK (resultante da coze-
dura a cerca de 750/800°C de caulino extraído em Barqueiros, no Concelho 
de Barcelos) foi fornecido pela Mibal e as CV foram provenientes da central 
termoeléctrica do Pego e apresentavam um teor de inqueimados elevado. Se-
gundo dados fornecidos pelo fabricante, a perda ao fogo destas CV varia, em 
geral, entre 6% e 9%. O teor de inqueimados das CV utilizadas neste trabalho 
foi determinado experimentalmente e atingiu o valor médio de 7.3%, o que 
permite enquadrar este material na categoria C da EN 450:2005.

O teor de ligante é considerado como a soma de cimento e adições minerais 
usados (L = C + CV + MtK), W representa a água adicionada e SP o superplas-
tificante (copolímero de 3.ª geração disponível comercialmente).

Mistura Nome
Materiais

L [kg/m3] C [%] MtK [%] CV [%] M [kg] W/L [-] SP [%L]

I Padrão 484 100 0 0 1457.9 0.55 0

II 10% MtK 484 90 10 0 1449.1 0.55 1.5

III 20% CV 484 80 0 20 1422.8 0.55 0

IV 40% CV 484 60 0 40 1387.6 0.55 0

V 60% CV 484 40 0 60 1352.5 0.55 0

VI 10% MtK + 20% CV 484 70 10 20 1414.0 0.55 0

VII 10% MtK + 40% CV 484 50 10 40 1378.8 0.55 0.4

VIII 10% MtK + 60% CV 484 30 10 60 1343.6 0.55 1.5

Tabela 1 – Composições estudadas
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De forma a avaliar o comportamento das argamassas no estado fresco, foram 
submetidas ao ensaio de espalhamento (EN 1015-3:2004).

No estado endurecido, a resistência mecânica foi avaliada à compressão de 
acordo com a EN 196-1:2006. A determinação da resistência à compressão 
foi efectuada aos 3, 7, 14, 21, 28 e 90 dias de idade com recurso ao ensaio de 
metades provenientes do ensaio de flexão, tendo-se utilizado uma série de 6 
provetes de 40x40x(±80) mm3. Em algumas composições foi ainda possível 
avaliar a resistência aos 270 dias. Para avaliação dos indicadores de durabilida-
de realizaram-se ensaios de migração de cloretos em regime não estacionário 
(LNEC E463:2004), com séries de 3 provetes cilíndricos de 50 mm de altura e 
100 mm de diâmetro por cada amassadura, aos 28 e 90 dias de idade. Foram, 
também, realizados ensaios de absorção de água por capilaridade (EN 1015-
18:2002), utilizando-se três provetes cúbicos com 50 mm de aresta, para cada 
amassadura, nas idades de 7, 14, 21, 28 e 90 dias. O período de leituras foi rea-
lizado a intervalos regulares crescentes com o tempo: 2, 4, 8, 15, 30 minutos; 
1, 2, 4, 8, 16 horas; 1, 2, 4, 7 dias, e por aí adiante até atingir os 90 dias. Para 
a determinação do coeficiente de absorção capilar apenas foram utilizadas as 
primeiras quatro horas de ensaio.

4.4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS
4.4.1. TRABALHABILIDADE
O ensaio de espalhamento, utilizado para medir a trabalhabilidade das com-
posições, forneceu os resultados expressos na Figura 2.

Figura 2 – Trabalhabilidade: resultados dos ensaios de espalhamento

 

17.5

> 30,0

14.0

18.0
20.0

15.5

22.0
20.0

0

5

10

15

20

25

30

I II III IV V VI VII VIII

es
p

al
h

am
en

to
  (

cm
)

composição 10%MTK
20%CV

10%MTK
40%CV

10%MTK
60%CV

60%CV40%CV20%CVPADRÃO 10%MTK



65

4 •  be tão eco -sufiente com reduzido teor de ciment o

Este ensaio forneceu alguns valores atípicos para as composições com MtK 
porque foi necessário recorrer à utilização de um superplastificante em algu-
mas dessas amassaduras. A utilização deste adjuvante deveu-se às dificuldades 
verificadas na fase inicial do processo de mistura. Sabe-se que a presença de 
MtK torna, em geral, as misturas mais secas e menos moldáveis, devido à 
maior superfície específica e, consequentemente maior consumo de água (Pin-
to (2004)). No entanto, esta dificuldade pode, e foi, facilmente contornada 
com o recurso à incorporação de um superplastificante, levando até, no caso 
concreto, a um espalhamento muito elevado na composição II (10%MtK).

Em pequenas percentagens de substituição do cimento por adição de MtK 
(10%) a trabalhabilidade não será tão importante ou crítica, mas à medida que 
esta quantidade aumenta poderemos ver comprometida a amassadura. Pelo 
contrário, a incorporação de CV origina pastas de trabalhabilidade crescente 
em função da quantidade de CV. Na prática, poderá dizer-se que estas duas 
adições são complementares, pois as CV proporcionam um efeito mitigador 
desta grande desvantagem da utilização do MtK (trabalhabilidade).
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Figura 3 – Evolução da resistência à compressão até aos 90 dias

4.4.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
Na Figura 3 apresenta-se a evolução da resistência à compressão obtida nos 
ensaios realizados, desde os 3 aos 90 dias de idade.

Contrariamente às CV, o MtK potencia as resistências em todas as idades. 
Este, ao contrário das CV, reage muito mais rapidamente com o CH prove-
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Figura 4 – Resistência à compressão aos 28 e 90 dias de idade

niente da reacção de hidratação do cimento e conduz a resistências iniciais ele-
vadas. Perante os resultados obtidos, a responsabilidade da resistência, numa 
primeira fase, aparenta ser do MtK, e, numa fase mais adiantada, à medida que 
as CV reagem lentamente com o CH, das CV.

Na Figura 4, ilustrativa da resistência à compressão obtida aos 28 e 90 dias de 
idade, fica bem patente este facto verificando-se que, com a incorporação de 
10% de MtK, os valores face às composições binárias (apenas com cimento e 
CV) foram substancialmente corrigidos relativamente à composição padrão. 
Fica, no entanto, a dúvida se a introdução de MtK acelera as reacções das CV, 
pois os elementos disponíveis não são suficientemente conclusivos. Sabe-se, 
também, que a uma maior compacidade está associada uma maior resistência, 
o que poderá indicar que as composições com melhor desempenho serão as 
mais compactas, e nesta perspectiva, o MtK, sendo um material muito mais 
fino e reactivo, poderá, também, ter um papel predominante.

4.4.3. INDICADORES DE DURABILIDADE
Na Figura 5, apresentam-se os resultados dos ensaios de determinação do coe-
ficiente de difusão dos cloretos por migração.
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Analisando os resultados obtidos, verifica-se que a composição padrão é a que 
apresenta pior comportamento, o que corresponde ao esperado, uma vez que as 
CV diminuem a quantidade de cloretos livres (Camões (2002)). Os resultados 
obtidos permitiram salientar o elevado potencial que a incorporação de MtK 
proporciona face às CV: são necessárias substituições com mais de 40% de CV 
para se conseguir um resultado semelhante ao determinado nas misturas com 
MtK. Neste seguimento, verifica-se que as composições ternárias (VI, VII e 
VIII) evidenciam ganhos acrescidos pela presença do MtK.

No que concerne ao coeficiente de absorção capilar aos 28 dias (Figura 6), 
verifica-se que a composição padrão (I) atinge valores superiores ao das restan-
tes, o que está de acordo com o esperado. No que diz respeito às composições 
com CV, à medida que a sua incorporação aumenta, o desempenho (medido 
pelo coeficiente de absorção capilar) vai diminuindo, até que com 60%, os 
valores são idênticos aos da composição padrão. Grande parte das CV deverão 
estar a funcionar quase como fíler, uma vez que as reacções pozolânicas são, 
aparentemente, muito lentas, indiciando não haver lugar ainda à efectivação 
de grande parte delas. O MtK sendo um material muito mais fino e reactivo 
do que as CV, origina bons desempenhos devido ao efeito fíler, pelo menos no 
que toca a betões. Diminui o tamanho dos poros de maiores dimensões e pro-
porciona misturas mais compactas, logo menos permeáveis. Neste sentido, as 
composições ternárias apresentam valores muito mais reduzidos relativamente 
às composições binárias. As composições ternárias apresentam um ganho que 
será aproximadamente a soma das eficiências das adições. Este efeito sinergéti-
co do MtK com as CV resulta num material muito mais eficiente.
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4.4.4. ANÁLISE DE CUSTOS
Para custo das argamassas consideraram-se apenas os custos dos materiais, 
sem considerar custos indirectos. De qualquer forma, sabe-se que o preço do 
cimento é actualmente competitivo, e que futuras adições que suscitem grande 
interesse e procura terão, também, de ser competitivas ou então verão o seu 
preço condicionado face à conjuntura dos mercados. Os preços foram adap-
tados de um estudo sobre análise de argamassa sob efeitos pozolânicos com 
MtK (Lourenço, Ferraz e Coroado (2005)), tendo considerado para o preço 
das CV, um valor cerca de quatro vezes mais baixo que o cimento, e o preço 
do MtK idêntico ao do cimento. Para a areia foi utilizado o preço constante de 
um estudo sobre considerações económicas de betões no mercado de carbono 
(Torgal, Castro-Gomes e Jalali (2005)).

Efectuou-se o cálculo dos custos de cada composição e o cálculo da relação 
custo/benefício em função da resistência à compressão aos 28 e 90 dias e os 
resultados apresentam-se na Figura 7. Sabe-se que o custo destas composições 
com CV é menor que o da mistura padrão (Reis (2009)), mas numa análise 
qualitativa, poderá dizer-se que as CV apresentam um fraco desempenho cus-
to/resistência, pelo menos em idades até aos 90 dias. Este facto era de esperar 
uma vez que a reactividade das CV se revelou reduzida e muito lenta, mas 
poderá ser compensado com o decorrer do tempo, tal como o verificado por 
Camões (2002). O que é interessante é verificar que para incorporações de CV 
até 60%, o MtK corrigiu todas as composições binárias estudadas.
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Saliente-se que a relação custo/benefício aqui apresentada é a mais gravosa 
para as misturas com elevado volume de adições. Isto porque, se forem con-
siderados os indicadores de durabilidade, a diferença acentua-se significativa-
mente a favor das adições.

4.5.  CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos conclui-se que é possível produzir betões 
eco-eficientes com elevados volumes de substituição de cimento por CV, e 
com incorporação de MtK, capazes de contribuir para uma diminuição subs-
tancial dos impactes ambientais associados ao consumo de cimento. Este tipo 
de betões apresenta desempenhos mecânicos e de durabilidade tão bons ou 
melhores que os betões convencionais, mesmo nas idades mais jovens. O MtK 
actua como um factor corrector ou regulador do desempenho mecânico das 
CV, nomeadamente nas idades mais jovens, obviando, assim, as grandes des-
vantagens do uso de elevados volumes de CV em betões.

Assim, a incorporação de MtK poderá ser particularmente interessante numa 
perspectiva de correcção do comportamento mecânico, quando se está perante 
elevadas substituições de cimento por outras adições pozolânicas pouco reactivas.
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5.1. OBJECTO
No seguimento de estudos realizados para a APDL, pelo Instituto de Hidráu-
lica e Recursos Hídricos (IHRH) da Faculdade de Engenharia da Universi-
dade do Porto (FEUP), e de um Estudo Prévio de Arquitectura, lavrado pelo 
gabinete do Arquitecto Luís Pedro Silva, surge, sobre o conceito global da obra 
já bem definido, o projecto de execução das “Obras Marítimas do Terminal de 
Cruzeiros de Leixões”, da autoria da empresa PROMAN – Centro de Estudos 
e Projectos, S.A.

A estrutura denominada de “Ilha Ecológica”, acesso ao Porto de Recreio, é o 
foco principal deste trabalho, uma vez que aí foi aplicado um betão branco 
autocompactável (com metacaulino na sua composição).
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5.2. OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES
Uma vez que a actividade de cruzeiros, a nível mundial, é dos sectores turísti-
cos com maior crescimento, e com a finalidade de revitalizar a área portuária, 
criando áreas de interesse que ofereçam, a par de novas acessibilidades, uma 
ligação à malha urbana da cidade de Matosinhos, a APDL, decidiu levar a 
efeito a construção de um novo terminal de navios de cruzeiros.

Em conformidade com o determinado nas Condições Técnicas do Caderno de 
Encargos do Concurso, era necessário construir um cais acostável para navios 
de cruzeiro até 300 m de comprimento em fundos – 10,00 m (ZHL – Zero 
Hidrográfico de Leixões), uma plataforma/aterro para futura implantação da 
Gare de Passageiros, um porto de recreio para 170 embarcações de várias clas-
ses, uma área de apoio náutico, um reperfilamento do talude interior do Molhe 
Sul e alargar a bacia de rotação do anteporto, tendo ainda de dotar estas áreas 

Figura 1 – Novo Terminal de Cruzeiros de Leixões [6]
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das redes de serviços imprescindíveis ao seu pleno funcionamento, aos quais, 
será anexado um edifício designado por Gare de Passageiros, obra que definiu 
as intervenções a efectuar.

De todas as estruturas existentes no Porto de Leixões, obviamente que as que 
mais influenciam o projecto são as que pertencem ao Molhe Sul. Assim, des-
taca-se o novo cais multiusos e o próprio molhe.

Figura 2 – O Porto de Leixões antes do novo Terminal de Cruzeiros [7]

Esse cais foi construído recentemente, e é formado por muros de gravidade 
com bloco prefabricados de betão justapostos, do tipo “Noref” a fim de absor-
ver a energia da ondulação do anteporto. Este muro-cais está fundado à cota 
– 10,50 m (ZHL) num prisma de fundação com enrocamento regularizado 
com brita e a sua superestrutura, viga de coroamento em betão armado, foi 
executada in situ.
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Figura 3 – Corte exemplo do muro-cais em blocos “Noref” do cais multiusos [2]

O Molhe Sul, com função de protecção e abrigo ao porto, data do século 
XIX, e foi construído com blocos de pedra granítica talhada e conglomeradas 
artificialmente com argamassas, formando o paredão. Do lado exterior exis-
tem grandes blocos de pedra e de betão com a função de proteger o molhe da 
agitação marítima. A plataforma interior é resultante do enchimento de um 
núcleo com material heterogéneo protegido pelo interior por um manto de 
enrocamento, pavimentada com lajetas de pedra.

A cabeça do molhe, de forma circular, alberga um farol de sinalização e nas 
suas proximidades existia um edifício designado por Edifício das Bombas, 
demolido na presente empreitada.

É de atentar ainda, para a existência do “Titan”, guindaste utilizado na cons-
trução do Molhe Sul que se encontra estacionado junto ao enraizamento do 
novo cais de cruzeiros.
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Figura 4 – Fotografia por baixo do novo cais acostável ao nível da água

O novo cais acostável está localizado no Molhe Sul, com uma orientação apro-
ximada de NW-SE, com um tabuleiro de 18 m de largura nos primeiros 220 m 
de desenvolvimento e 13 m nos restantes 120 m, perfazendo um total aproxi-
mado de 340 m de comprimento.

De modo a tirar proveito das condições geotécnicas locais, este é formado por 
uma estrutura porticada fundada em estacas de betão armado de secção circu-
lar e por uma cortina contínua de estacas-prancha metálicas.

Assim, a solução estrutural realizada denomina-se de ponte cais, com tabuleiro em 
estrutura de betão armado, apoiado em estacas verticais fundadas no “bed-rock”, 
com recurso ao equipamento “Symmetrix” da Atlas Copco.

A plataforma acostável recorreu essencialmente à utilização de elementos pre-
fabricados, tais como canaletes, pré-lajes e escudetes, sendo constituído por 
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um tabuleiro vigado, assente em três ou quatro fiadas longitudinais de estacas, 
de camisa metálica perdida.

A adopção de prefabricados, muitos com função de cofragem perdida, facilita 
e acelera a produção, dado que podem ser colocados por grua ou por pontão 
flutuante.

Os aterros realizados nesta empreitada correspondem aos volumes de materiais 
depositados entre o Molhe Sul e o novo cais de navios de cruzeiros, dando 
origem à plataforma onde nascerá a futura Gare de Passageiros, e à plataforma 
de apoio ao Porto de Recreio.

Foram utilizados materiais granulares, classificados como areias, ou areias 
pouco argilosas e enrocamento seleccionado de pequena dimensão, muito dele 
proveniente da operação de quebramento de rocha, tendo sido construídos di-
rectamente a partir do talude e acesso existente, após executada uma dragagem 
para remover uma camada de sedimentos lodosos com espessura significativa. 
A não remoção destes sedimentos, certamente no futuro iria conduzir a assen-
tamentos significativos da plataforma, dado estes serem bastante compressí-
veis. O material de aterro foi transportado por via terrestre, por camiões bas-
culantes descarregados directamente no local. É ainda de referir que os aterros 
que ficam expostos à agitação marítima foram protegidos por uma retenção 
marginal com enrocamento, devidamente protegido com geotêxtil.
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Figura 5 – Aterro da plataforma do edifício

Foi ainda construída uma área designada de Plataforma de Apoio ao Porto de 
Recreio que está implantada na extremidade do Molhe Sul. De uma forma 
resumida, é dotada de um aterro à cota + 4,80 m (ZHL) e de um coroamento 
em betão armado à cota + 6,00 m (ZHL).

O aterro é confinado por um conjunto de aduelas de betão prefabricadas, com 
dimensões diversas dada a complexidade da geometria do muro-cais, cujas 
células estão preenchidas por brita, solidarizadas por pilares e por uma viga de 
coroamento, ambos em betão armado executados in situ de forma a conferir a 
estabilidade exigida ao conjunto.



82

vit or paulo s imões cos ta •  t iago josé teixeir a ribeiro

As aduelas estão assentes num prisma de fundação regularizado e compactado 
à cota – 6,00 m (ZHL).

Esta plataforma tem como objectivo ser capaz de receber um edifício com ins-
talação de apoio aos navegantes, iluminação funcional exterior, um pórtico- 
-elevador de barcos (travelift), uma grua coluna com capacidade de 7 ton. 
No perímetro desta plataforma será instalado um cais de honra/recepção com  
38 m, capaz de receber embarcações até 25 m, e também um cais de serviço 
com 24 m, com posto de abastecimento de combustíveis.

É de notar que nesta empreitada não consta a execução do pavimento na plata-
forma. No entanto, foram tomadas medidas que facilitem e possibilitem uma 
fácil execução futura do mesmo.

Com o objectivo de atingir as cotas de projecto em toda a área de intervenção, 
foi necessário dragar centenas de milhares de m3 de material, sendo parte des-

Figura 6 – Muro-cais em aduelas em construção
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Figura 7 – Detonação de uma pega

tes removidos, numa fase inicial, com draga de sucção, dado serem sedimentos 
depositados no fundo do Porto de características arenosas e lodosas. Depois 
de dragados os sedimentos, foi possível realizar o quebramento de rocha pelo 
método de furação e carregamento “Overburden Drilling”, que consiste na 
perfuração e colocação da carga explosiva, a partir da superfície, pelo interior 
de um tubo exterior ou caixa que é, previamente à execução do furo, descido 
até ao estrato rochoso.

Foram utilizados dois pontões flutuantes, dotados de DGPS que permite um 
posicionamento preciso e facilita a realização da furação na sequência pre-
tendida. Este processo de imobilização e perfuração é uma operação cíclica. 
Assim que o batelão esteja posicionado correctamente, o conjunto que forma o 
tubo exterior de encamisamento é baixado até ao leito, altura em que se regista 
a cota da rocha a quebrar. Esta camisa, atravessa as camadas superiores mais 
brandas de modo a que, após a execução do furo, se consiga guiar os explosivos 
até ao fundo do furo.
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O Molhe Sul foi também submetido a um reperfilamento do talude interior 
dado existir no local um assoreamento dos fundos próximos do molhe. Esta 
intervenção teve então o objectivo de dotar a área do Porto de Recreio de 
fundos de serviço adequados às várias classes de embarcações que vai receber.

Figura 8 - Perfil tipo do reperfilamento do Molhe Sul [2]

O talude foi regularizado com rachão, enquanto o fundo foi dragado a cotas 
de – 2,50 m a – 4,00 m (ZHL), de acordo com a localização das embarcações 
que a área vai receber.

Esta operação desenvolveu-se num troço de aproximadamente 220 m de ex-
tensão do molhe. 

Segundo orientações da arquitectura, este mesmo talude, agora reperfilado, 
irá receber um revestimento definitivo em pedra talhada com face aparelhada 
e juntas refechadas, assentes em argamassa. No âmbito disto surgiu a opor-
tunidade de dotar este espaço de uma galeria técnica para futuro desvio dos 
“pipelines” petrolíferos existentes sobre o molhe, galeria que possuí também 
um caminho de cabos, amaciçados com betão.
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Para terminar a breve descrição da empreitada, falta referir o Porto de Recreio 
e o Cais Flúvio-Marítimo.

O dimensionamento e organização do Porto de Recreio, resultam do “boat 
mix” requerido pelo Dono de Obra, contando com local para embarcações des-
de Classe I até VII, até 25 m, totalizando um total de 170 lugares disponíveis.

A área do Cais Flúvio-Marítimo, localizada na extremidade do intradorso do 
cais acostável de cruzeiros, conta com espaço para receber uma embarcação de 
turismo da classe “Douro Queen”, tendo capacidade de abastecer as embarca-
ções de água potável e energia eléctrica.

Na parede de contenção da área de apoio náutico, foi criado também um cais 
de recepção/honra com 38 m de comprimento, com capacidade de receber 
uma embarcação até Classe VII.

Figura 9 – Início do reperfilamento do Molhe Sul
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Para finalizar, foi concebido ainda um cais de serviço/combustíveis para duas 
ou três embarcações, localizado na face nascente da parede de contenção da 
área de apoio náutico.

Nesta obra foram cravadas todas as estacas metálicas para futura instalação 
dos equipamentos flutuantes do Porto de Recreio e colocados os passadiços 
para as embarcações flúvio-marítimas e respectiva rampa de acesso, em aço tu-
bular, soldado, com guardas laterais em toda a sua extensão e com acabamento 
anticorrosão.

Os acabamentos das pontes de acesso e dos conveses dos equipamentos flu-
tuantes são idênticos, sendo realizados por ripas antiderrapantes de madeiras 
exóticas imputrescíveis do tipo Tally e Massaranduba.

Figura 10 – Cais Flúvio-Marítimo e rampa de acesso
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5.3.  A ILHA ECOLÓGICA
O acesso aos equipamentos flutuantes do Porto de Recreio será assegurado por 
pontes de acesso em aço tubular, com guardas laterais em toda a sua extensão 
e com acabamento anticorrosão, a ser executados na empreitada seguinte.

Na presente empreitada, foi apenas executada base de suporte das pontes de 
acesso, denominada de Ilha Ecológica. As zonas desta “Ilha” que se encon-
tram visíveis são em betão branco autocompactável (com metacaulino na sua 
composição), sendo formada por três células distintas que depois foram preen-
chidas por brita, onde se deixaram oito negativos para posterior instalação de 
contentores de separação de lixo.

Figura 11 – Ilha Ecológica finalizada

De salientar que é por esta estrutura que será assegurado o abastecimento eléc-
trico e de CCTV ao Porto de Recreio.
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5.4.  CONS TRUÇÃO DA ILHA ECOLÓGICA
Os trabalhos preliminares da construção da Ilha, estão directamente relacio-
nados com os trabalhos de reperfilamento do Molhe Sul. Foi necessário esca-
var o talude original até à cota + 1,00 (ZHL), que é uma zona de influência 
das marés, factor que é limitativo da realização de actividades construtivas, no 
local a cotas tão baixas. O objectivo de tal tarefa era de criar uma plataforma 
regular, à cota de fundação da estrutura que aí iria nascer.

Essa plataforma é formada por rachão regularizado com brita.

Figura 12 – Execução da base de assentamento da Ilha
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Figura 13 – Base de assentamento da Ilha concluída

A laje de fundo e arranque das paredes desta estrutura foram executadas em 
estaleiro dado que se encontram a cotas muito baixas e de difícil execução in situ. 

Para facilitar a colocação e transporte, foi realizada em três partes distintas, 
com aproximadamente 10 m3 (30 ton.) cada. Teve-se o cuidado de deixar ar-
madura exposta nas ligações entre peças para facilitar a sua ligação depois de 
colocadas in situ. Com isto foi possível garantir que as betonagens se realiza-
ram em ambientes mais controlados, garantindo-se os recobrimentos, empal-
mes de armaduras e correcta aplicação e vibração do betão.
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Figura 14 – Montagem da armadura da laje de fundo

Figura 15 – Preparativos para betonagem da laje de fundo da Ilha
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Laje de Fundo Paredes – 1.ª Fase

Data (dd-mm-aaaa) 15-12-2010 11-01-2011

Volume de Betão (m3) 10 + 10 + 10 m3 2 + 10 m3

Tipo e Classe do Betão C35/45 XS3 (P)

Tipo de Cimento CEM I/A-L 42,5 R

Adições Superplastificante

Consistência S4

Classe Cloretos CL 0,2

Dmax (mm) 22 mm

Adjuvantes Tipo II (NP 206-1)

Adição de Água em Obra —

Modo de Aplicação Bombagem

Slump (cm) 21, 21 e 20,5 cm 20 e 21 cm

Figura 16 – Betonagem da laje de fundo (3 peças)

Quadro 1 – Dados da betonagem da laje de fundo (3 peças) e 1.ª fase das paredes da Ilha
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Depois de executadas, foi possível transportar as peças prefabricadas para o seu 
local definitivo, sendo colocadas com apoio topográfico e em baixa-mar para 
permitir fácil acesso à zona da plataforma de assentamento.

Figura 17 – Betonagem das paredes da Ilha – 1.ª fase

Figura 18 – Colocação da base da Ilha em 3 partes
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Figura 19 – Betonagem da parede anterior da Ilha

Verificada a correcta colocação das peças, betonou-se as suas ligações e deu-se 
início à cofragem da parede anterior, betonada com betão branco (sem meta-
caulino), sendo utilizado um betão com cimento do tipo CEM BR II 42,5R.
Teve-se especial cuidado com a estereotomia dos painéis de cofragem, em be-
tão à vista, de modo a criar o melhor aspecto visual possível.

Parede Anterior da Ilha – 2.ª Fase

Data (dd-mm-aaaa) 03-02-2011

Volume de Betão (m3) 7 + 7 m3

Tipo e Classe do Betão C35/45 XS3 BR

Tipo de Cimento CEM BR II 42,5 R

Adições Plastificante + Superplastificante

Consistência S4

Classe Cloretos CL 0,2

Dmax (mm) 22 mm

Adjuvantes Tipo I (NP 206-1)

Adição de Água em Obra —

Modo de Aplicação Bombagem

Slump (cm) 19 e 21 cm

Quadro 2 – Dados da betonagem da parede anterior da Ilha (betão branco)
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A parte frontal da Ilha, em forma arredondada, foi betonada com um be-
tão autocompactável branco desenvolvido pelo Labest/FEUP, no âmbito do 
projecto FCT-PTDC/EMC/70693/2006, incorporando metacaulino na sua 
composição tendo em vista a melhoria da durabilidade da estrutura. [5] Du-
rante a fase de montagem das armaduras e cofragem foram instalados pelo 
LABEST/FEUP sensores de corrosão, temperatura e extensómetros de fibra 
óptica que ficaram embebidos no betão, ficando ligados a um sistema de aqui-
sição contínua e automática para posterior análise.

Foram ainda construídos dois painéis com o mesmo betão, também com o 
mesmo tipo de sensores instalados, que ficaram junto da estrutura, sujeitos 
às mesmas condições ambientais, servindo de termo de comparação com a 
estrutura real.

Figura 20 – Aplicação dos sensores na Ilha
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Parede Frontal da Ilha Laje Superior

Data (dd-mm-aaaa) 01-03-2011 16-03-2011

Volume de Betão (m3) 9 + 6 + 6 m3 8 + 8,5 m3

Tipo e Classe do Betão C35/45 XS3 (P) BR ATC

Tipo de Cimento CEM BR II 42,5 R

Adições Superplastif icante

Consistência —

Classe Cloretos CL 0,2

Dmax (mm) 12,5 mm

Adjuvantes Tipo I (NP 206-1)

Adição de Água em Obra —

Modo de Aplicação Bombagem

Espalhamento (cm) 76 cm 74 cm

Figura 21 – Recepção do betão branco (betão pronto)

Quadro 3 – Dados da betonagem da parede frontal da Ilha e laje superior  
(betão branco autocompactável com metacaulino)
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A recepção de betão em obra fez-se acompanhar por realização dos ensaios de 
espalhamento e de fluidez, bem como recolha de provetes (cubos e cilindros) 
para posterior ensaio em laboratório.

Figura 22 – Ensaio de espalhamento do betão branco

Figura 23 – Betonagem da laje superior da Ilha Ecológica (última betonagem realizada)
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Figura 24 – Reperfilamento do Molhe Sul terminado (06-04-2011)

5.5.  CONCLUSÕES
Em suma, teve-se como objectivo fazer um relato simples e objectivo da geo-
metria da peça e procedimentos construtivos utilizados, seu enquadramento 
na empreitada e a aplicação em obra de betão branco com metacaulino.

De um modo geral, o betão foi de fácil aplicação em obra, havendo apenas de 
ressalvar a dificuldade de bombagem sentida pelo equipamento (auto-bom-
ba), sendo certamente motivo de atenção em futuras betonagens com grandes 
quantidades de betão deste tipo.

Teve-se o comum dos cuidados com as condições de cura e descofragem, não 
exigindo particulares cuidados face às restantes betonagens com betão branco 
à vista.
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ANE XOS
Anexo 1 – Planta do Arranjo Geral da Obra
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Anexo 2 – Cais Acostável de Cruzeiros

Anexo 3 – Muro-Cais em Aduelas
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Anexo 4 – Peças Desenhadas da Ilha Ecológica

Anexo 4.1 – Ilha Ecológica – Planta Geral (imagem do projecto de execução)

Anexo 4.2 – Ilha Ecológica – Corte longitudinal (imagem do projecto de execução)

Anexo 4.3 – Ilha Ecológica – Corte transversal (imagem do projecto de execução)
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6.1.  INTRODUC TION
Lime mortar is a key construction material with a broad range of applications, 
running from structural to merely decorative uses. This diversity is possible 
because mortars with widely differing characteristics and properties can be 
obtained by varying the components and/or their proportions.

Lime mortar, in use since antiquity [1], is characterized by high porosity, low 
mechanical strength, good workability, a low Young’s modulus and so on [2, 
3]. Such properties make it vulnerable to different types of attack: a) physical 
(changes in temperature, salt crystallization, freeze/thaw cycles and so on); b) 
chemical (binder dissolution, reaction with aggressive gas and so on) and c) 
biological (microorganisms).
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This vulnerability to physical, chemical and biological attack is directly related 
to the physical properties of the material, high porosity among them.

The water needed for mixing is one of the causes of high lime mortar porosi-
ty. Pozzolanic substances may be added to reduce porosity, raise mechanical 
strength and lower the possibility of chemical attack [4]. Where mortar poro-
sity cannot be reduced, surface coatings are applied to repel water. Since such 
products are applied to the outermost surface, they are the components most 
liable to deteriorate.

MK is an amorphous material, with pozzolanic properties as well as a very 
large specific surface and high acidic oxide (Al2O3 + SiO2 > 90%) content, 
both characteristics explains why it reacts so quickly and combines with such 
considerable amounts of portlandite. Two competing reactions are involved in 
SL-MK mortars: on the one hand MK react with calcium hydroxide, leading 
to C-S-H gel and several calcium silicate and aluminate hydrates (C2ASH8, 
C4AH13, etc.) [5], while on the other hand portlandite reacts with atmospheric 
CO2, causing carbonation of the mortar.

Both carbonation and pozzolanic reaction rates depend on environmental 
conditions (temperature and relative humidity (R.H.)): high temperature and 
saturated relative humidity favour pozzolanic reaction [6], while relative hu-
midity values of around 60% favour carbonation [7]. The microstructure that 
develops, the composition and consequently the properties of SL-MK mortars 
depend on which of the two reactions prevails. 

Another way to reduce some of the problems related to high porosity of the mor-
tars is the use of admixtures. Little is known, however, about the effect of admi-
xtures on SL or SL-MK mortars. Blanco-Varela et al. [8] showed that chemical 
admixtures (plasticizers) modified the mechanical behaviour of SL-MK mortars 
as well as their porosity and microstructure. In general they reduced the mi-
xing water required, while increasing its mechanical strength and diminishing 
porosity. Izaguirre et al. [9] studied the effect of several water – repellents in 
the properties of the lime mortars and they found that sodium oleate reduced 
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water absorption capillarity, and enhanced durability of the mortars towards 
freezing–thawing cycles, without being detrimental for mechanical strength. 

In this project we studied the concomitant effect of admixtures and metakao-
lin in lime mortars properties.
 
6.2.  E XPERIMENTAL
MATERIALS
Metakaolin (MK) was obtained by burning very pure kaolin at 750°C for 24h. 
Loss on ignition at 500 and 1000°C was likewise determined for slaked lime 
[10]. Table 1 shows the chemical analysis of slaked lime, sand and metakao-
lin used as prime materials in the mortars. The admixture, polycarboxylate 
polyoxyethylene (PCP), was added to the mortar with the mixing water in a 
proportion of 2% by weight of binder [11].

IR SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O CO2
§ H2O

‡

SL 0.03 0.39 0.16 0.24 72.1 — — — — 5.52 20.94

SandII 0.40 98.92 0.18 0.06 0.00 0.28 — — — — —

MKII 0.41 55,42 43,32 0.64 0.2 — — 0.02 0.06 — —

II Digestion by alkali fusion.     § Loss on ignition from 500°C to 1000°C.     ‡ Loss on ignition from 105°C to 500°C.

Table 1 – Chemical analysis of starting materials (%wt)

6.2.1. LIME MORTAR PREPARATION
Mortar prisms measuring 10x10x60 mm and 10x10x5 mm were prepared. 
Curing conditions were carefully chosen to follow the evolution of the pozzola-
nic and carbonation reactions versus time, and the impact of curing conditions 
on mortar properties. The curing temperature was held constant at 21 ± 1°C. 
Mortars were initially stored in a moist closet at 100% relative humidity for 
15 or 45 days, in order to keep their porous lattice water-saturated and delay 
CO2 diffusion in specimens, reducing carbonation and favouring the pozzo-
lanic reaction. In a second stage, samples were cured in open air at a relative 
humidity of 60% for 10 or 30 days, to induce the partial drying of capillary 
water and natural carbonation of specimens.
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Eight different types of mortars were prepared with varying proportions of SL, 
metakaolin and sand and with or without admixtures. Mortar proportioning 
and dosage are shown in Table 2. The amount of water added in the mixing 
process (see Table 2) was pre-determined by flow table testing to the respective 
Spanish standard [12]. 

Mineralogical characterization of the mortars has been done by XRD and 
FTIR. The diffractograms were recorded in a range of 2q = 5 to 60°. KBr pe-
llets methodology in the ratio 5 mg sample/300 mg KBr was used to obtain 
the FTIR spectra. 4000400 cm–1 was the spectral range studied. In addition, 
the following complementary analyses were conducted:

1. The free Ca(OH)2 in the mortars was determined at the curing and 
carbonation ages stipulated with the ethylene glycol method [13];

2. The calcium carbonate content in the mortars was computed from the 
CO2 content deduced from the difference in loss on ignition at 500°C 
and 1000°C;

3. Finally, the insoluble mortar residue in dilute HCl (IR) was also 
quantified using the analytical procedure described in Granizo  
et al. [14], which dissolves portlandite, calcium carbonate and the 
pozzolanic reaction products, but not unreacted metakaolin or 
sand (quartz).

Mortar SL/MK SL+MK/Sand Admixture Water/ SL+MK

I.1
1:1

1:2

YES

0.553

I.2 1:5 0.768

II.1
1:2

1:2 0.509

II.2 1:5 0.80

III.1
1:1

1:2

NO

0.975

III.2 1:5 1.280

IV.1
1:2

1:2 1.000

IV.2 1:5 1.330

Table 2 – Mortar dosage
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The porosity and pore size distribution of mortars were found by analysing the 
10x10x5 mm specimens, previously dried at vacuum until constant weight, 
with a mercury Micromeritics (Autopore II 9220) porosimeter which achieved 
a pressure of 414 MPa. 

6.3.  RESULT S
The XRD findings for the mortars show that in nearly all samples the only 
majority crystalline compounds are quartz and calcite and the intensity of the 
reflections attributed to Ca(OH)2 is weak, even in the samples not subjected 
to carbonation. The amount of calcite increases slightly when the samples are 
subjected to natural carbonation during the second stage of curing.

Porosity of the different specimens is shown in Figure 3. Pore size distribution 
studies indeed that it varies greatly in mortars with different SL+MK/sand 
ratios. In admixture-containing mortars (I and II), the use of a greater propor-
tion of sand, all other factors being equal, causes a substantial rise in the vo-
lume of pores with a diameter greater than 1 µm and a decline in the volume 
of pores whose diameter lies between 1 µm and 0.01 µm; the most prominent 
effect observed in the mortars without admixture (III and IV), however, is a 
lower volume of pores with a diameter in the range of 1 µm to 0.1 µm.
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Tables 4 and 5 show the Ca(OH)2 and CaCO3 contents, acid-insoluble residue 
(IR) and loss on ignition at 1000°C (LOI) for the mortars studied. The free 
Ca(OH)2 content is very low, under 1%, in all the mortars except I.1.15. 

The CaCO3 content is lower in mortars with a high sand content. Mortars 
with greater amounts of metakaolin with respect to the amount of SL also 
have smaller amounts of CaCO3. Calcium carbonate content is somewhat hi-
gher in mortars with the polycarboxylate admixture than in mortars with the 
same dosage but without the admixture. 

Mortar Ca(OH)2 CaCO3 I.R§ LOI† Mortar Ca(OH)2 CaCO3 I.R LOI

I.1.15 1.70 15.4 74 7.86 II.1.15 0.33 10.9 80 5.81

I.1.15.10 0.18 15.9 76 8.10 II.1.15.10 0.34 10.1 79 5.33

I.1.15.30 0.20 13.7 75 7.32 II.1.15.30 0.30 12.8 79 6.66

I.1.45 0.26 15.0 75 7.55 II.1.45 0.17 9.7 80 5.28

I.1.45.10 0.39 15.4 75 7.87 II.1.45.10 0.09 12.0 82 6.23

I.1.45.30 0.28 16.2 72 8.50 II.1.45.30 0.13 8.7 76 4.92

I.2.15 0.11 6.4 89 3.57 II.2.15 0.18 5.8 87 3.17

I.2.15.10 0.18 6.7 87 3.70 II.2.15.10 0.45 5.1 90 2.75

I.2.15.30 0.12 7.1 88 4.30 II.2.15.30 0.37 5.8 90 3.04

I.2.45 0.34 6.2 89 3.27 II.2.45 0.14 4.7 90 2.65

I.2.45.10 0.67 6.6 89 3.30 II.2.45.10 0.10 4.6 91 2.50

I.2.45.30 0.13 7.0 90 3.67 II.2.45.30 0.12 5.6 89 2.89

§ Insoluble residue in HCl;      † Loss of ignition at 1000ºC

Table 4 – Ca(OH)2, CaCO3, IR, and LOI (% by wt) for mortars with admixture

The insoluble residue in dilute HCl acid (IR) provides a measure of the amount 
of sand plus the amount of unreacted metakaolin in the mortars. The values 
are practically the same for mortars I.1 and III.1; I.2 and III.2; II.1 and IV.1; 
and II.2 and IV.2. This is because these same pairs of mortars have the same 
proportions of SL, metakaolin and sand and only differ with respect to the 
inclusion or otherwise of the admixture.
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In the mortars studied, the portlandite reacts with the metakaolin and atmos-
pheric CO2, prompting both pozzolanic and carbonation reactions. Figure 4 
gives the percentage of CaO present in the form of portlandite (a) or CaCO3 

(β), the percentage of products formed in the portlandite-metakaolin reaction 
(µ) and the amount of sand plus unreacted metakaolin (π); all of the data refer 
to the samples after calcination at 1000°C.

The amount of pozzolanic reaction products (µ) appears to be somewhat 
smaller in the mortars with admixture.

Mortar Ca(OH)2 CaCO3 I.R LOI Mortar Ca(OH)2 CaCO3 I.R LOI

III.1.15 0.72 13.1 74 7.01 IV.1.15 0.58 9.0 77 5.43

III.1.15.10 0.71 14.2 76 7.49 IV.1.15.10 0.67 8.9 77 5.34

III.1.15.30 0.63 14.6 75 7.86 IV.1.15.30 0.20 7.6 79 4.75

III.1.45 0.12 15.0 74 8.01 IV.1.45 0.15 9.4 79 5.21

III.1.45.10 0.94 13.8 78 6.98 IV.1.45.10 0.12 9.7 78 5.47

III.1.45.30 0.68 15.7 75 7.87 IV.1.45.30 0.11 8.6 81 5.05

III.2.15 0.23 6.4 88 3.48 IV.2.15 0.25 3.8 89 2.26

III.2.15.10 0.68 7.5 85 4.04 IV.2.15.10 0.25 4.0 89 2.36

III.2.15.30 0.43 6.8 87 3.75 IV.2.15.30 0.28 5.0 88 3.03

III.2.45 0.24 7.2 87 3.90 IV.2.45 0.08 3.8 91 2.21

III.2.45.10 0.27 6.0 87 3.37 IV.2.45.10 0.11 4.7 89 2.69

III.2.45.30 0.21 6.7 88 3.68 IV.2.45.30 0.06 4.7 89 2.71

Table 5 – Ca(OH)2, CaCO3, IR, and LOI (% by wt) for mortars without admixture

The amount of sand and unreacted MK (p) is very high, over 79% in all cases, 
with the highest values being observed, naturally, for the mortars with larger 
doses of sand and MK; the use of admixture does not appear to affect this 
parameter.
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The effect of the admixture on porosity depends largely on the binder/sand 
ratio in the mortar. The admixture reduces porosity in mortars with a smaller 
proportion of sand (XB = + 1), and refines the size of the pores, prompting a 

Figure 4 – Samples I and II. Values of a (CaO as portlandite), β (CaO as CaCO3), µ (products 

formed in the lime-metakaolin reaction), and π (sand plus unreacted metakaolin) (% by wt) 

all of the data are referred to the samples after calcinations at 1000ºC

Figure 5 – Samples III and IV. Values of a (CaO as portlandite), β(CaO as CaCO3), µ (products 

formed in the lime-metakaolin reaction), and π (sand plus unreacted metakaolin) (% by wt) 

all of the data are referred to the samples after calcinations at 1000ºC
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drastic drop in the percentage of pores over 1 µm, whereas it increases total 
porosity when the amount of the sand in the mortar is five times higher than 
the amount of binder (XB = – 1); it does, however, reduce the percentage of 
pores larger than 10 µm in such mortars. 

According to these results SL-MK mortars are rather porous construction ma-
terials with a porosity that can be reduced using superplasticiser admixtures 
and decreasing the SL+MK/sand and SL/MK ratios.
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Argamassas de cal e metacaulino  
para revestimento de paredes antigas:  
características do revestimento aplicado

maria do rosário veiga 
Investigadora Principal, LNEC

7.1.  INTRODUÇÃO
Nas intervenções em edifícios antigos é fundamental usar materiais compatí-
veis, de forma a garantir a durabilidade global do edifício e a preservar as suas 
características intrínsecas, quer funcionais quer estéticas.

Os revestimentos antigos de paredes são geralmente constituídos por argamas-
sas com base em cal aérea.

No entanto, as condições climáticas ou ambientais, os condicionamentos de 
tempo e de mão-de-obra, ou ainda as alterações de uso dos edifícios após a 
intervenção, podem exigir revestimentos hidráulicos, ou seja resistentes à acção 
prolongada da água. As soluções de revestimentos com essas características mas 
mantendo a compatibilidade com alvenarias antigas, passam essencialmente por 
argamassas com dois tipos de ligantes: cal hidráulica ou cal aérea e pozolanas. 

Para o primeiro tipo, e uma vez que a designação cal hidráulica abrange uma 
larga gama de produtos com características diversas, importa avaliar se a cal 
hidráulica disponível é adequada à utilização em causa, nomeadamente em 
termos do teor de sais solúveis e das temperaturas de cozedura da matéria-pri-
ma. No que se refere ao segundo tipo, a limitada existência, no território nacio-
nal, de pozolanas naturais, obriga à procura de pozolanas artificiais.
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O metacaulino, cuja matéria-prima existe, em relativa abundância, no terri-
tório nacional, é uma solução com um bom potencial de utilização, exigindo, 
contudo, estudos científicos, de modo a estabelecer parâmetros de qualidade 
do produto e de adequação da aplicação aos revestimentos de paredes antigas.

Estes estudos têm vindo a ser realizados, incluindo ensaios em laboratório e 
in situ.

Os estudos in situ de revestimentos aplicados são fundamentais, uma vez que 
parâmetros como as condições de cura, a espessura das camadas e a exposi-
ção dos paramentos se têm revelado condicionantes no comportamento destes 
revestimentos e é difícil simular em laboratório de forma realista todos estes 
factores. Com efeito, a reacção pozolânica entre o metacaulino e a cal, sendo 
uma reacção hidráulica, exige a presença de água; como se trata de uma reac-
ção lenta precisa de água durante um longo período de tempo, muito superior 
ao requerido pela hidratação dos ligantes hidráulicos, como o cimento e mes-
mo a cal hidráulica. Acresce ainda que a reacção pozolânica cal-metacaulino 
“entra em competição” com a carbonatação da cal. Ou seja, se as condições 
ambientais forem mais favoráveis à carbonatação, toda a cal se transforma em 
carbonato de cálcio antes de ter oportunidade de reagir com o metacaulino e 
este, sem hidróxido de cálcio livre, deixa de funcionar como ligante passando 
a actuar como fíler (agregado).

Nesta comunicação apresentam-se os resultados de alguns dos estudos reali-
zados recentemente sobre revestimentos de cal e metacaulino aplicados sobre 
paredes de alvenaria de pedra e sujeitos a um ambiente exterior natural, urba-
no ou marítimo. 

7.2.  MÉ TODOS E MATERIAIS
7.2.1. REVESTIMENTOS ESTUDADOS
Apresentam-se três casos de estudo, dois em ambiente marítimo e um em 
ambiente urbano, envolvendo essencialmente duas composições de argamassas 
de cal e metacaulino (cal : metacaulino : areia, em volume): 1:0,5:2,5 e 1:1:4.
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Os revestimentos foram aplicados sobre a alvenaria antiga em 2 camadas com 
cerca de 1,5 cm de espessura. Entre a aplicação das duas camadas respeitou- 
-se um período de secagem de cerca de 1 semana. No caso da aplicação em 
ambiente urbano, em que se pretendeu um acabamento mais liso, foi aplicada 
uma terceira camada, de menor espessura e com areia mais fina. Em todos os 
casos estes revestimentos foram comparados com outros revestimentos com 
base em cal aplicados na mesma parede. 

CASO 1 – FORTE DOS OITAVOS [1]:

Forte localizado entre Cascais e o Guincho, junto ao Atlântico, sujeito ao sal-
pico marítimo, a amplitudes térmicas elevadas, exposição solar, vento e atrito 
de areia (Figuras 1 a 3).

Composições dos painéis experimentais (cal : metacaulino : areia, em volume):
 ʶ 1.ª camada – 1:0,5:2,5 
 ʶ 2.ª camada – 1.0,5:3 

Figura 1 – Aspecto da zona da esplanada do Forte dos Oitavos, com peças de artilharia  
(antes da intervenção)
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Figura 2 – Aspecto de uma das muralhas do Forte dos Oitavos (após a intervenção)

Figura 3 – Painéis experimentais aplicados no Forte dos Oitavos
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Figura 4 – Aspecto geral do Forte de Santa Marta (antes da intervenção)

Figura 5 – Painéis experimentais aplicados no Forte de Santa Marta

CASO 2 – FORTE DE SANTA MARTA [2]:

Forte localizado em Cascais, junto ao Atlântico, sujeito ao salpico marítimo, a am-
plitudes térmicas elevadas, exposição solar, vento e atrito de areia (Figuras 4 e 5).

Composições dos painéis experimentais (cal : metacaulino : areia, em volume):
 ʶ 1.ª camada – 1:1:4
 ʶ 2.ª camada – 1:1:4,5

Neste caso foram ainda ensaiadas três condições de acabamento: sem pintura; 
pintura de silicatos; pintura de siloxanos (Figura 5).
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CASO 3 – CENTRO HISTÓRICO DE PALMELA:

As aplicações do Centro Histórico de Palmela localizaram-se em ambiente 
urbano, com clima temperado marítimo, alguma protecção aos ventos e à ex-
posição solar conferida pelo conjunto de edifícios (Figuras 6 a 9). 

Composições dos painéis experimentais (cal : metacaulino : areia, em volume):
 ʶ 1.ª camada – 1:0,5:2,5 
 ʶ 2.ª e 3.ª camadas – 1.0,5:3,5 

Figura 6 – Aspecto do Centro Histórico de Palmela

Figura 7 – Edifício do Centro Histórico de Palmela
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Figura 8 – Aspecto geral dos painéis do Largo do Mercado, 90 dias após aplicação das 2.as 
camadas e durante a realização dos ensaios

Figura 9 – Aspecto geral dos painéis da Rua Contra Almirante Jaime Afreixo, 90 dias após 
aplicação das 2.as camadas

P1P2
P3

P4
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7.2.2. APLICAÇÕES E ENSAIOS IN SITU
Sobre todos os painéis foram realizados ensaios in situ já testados e avaliados em 
estudos anteriores do grupo de investigação envolvido nestes trabalhos [3, 4, 5]. 

CASO 1 – FORTE DOS OITAVOS [1]:

As aplicações no Forte dos Oitavos (Figura 3), descritas no Quadro 1, foram 
realizadas em Outubro de 2005. Os tempos de espera entre camadas foram de 
cerca de 1 semana.

Quadro 1 – Representação esquemática dos painéis experimentais

PAINEL 1

Dimensões: cerca de
1m x 2m

Limpeza e humedeci-
mento do suporte

Reboco com 
argamassa

de CAL AÉREA, CAL
HIDRÁULICA 

(LAFARGE) e mistura 
de areias do rio Tejo e 
amarela de Corroios 

(em partes iguais)

Traços volumétricos:
Salpico – 1: 1: 6

1ª camada – 1: 1: 6
2ª camada – 1: 2: 9

Acabamento do 
reboco à vista

PAINEL 2

Dimensões: cerca de 
1m x 2m

Limpeza e humedeci-
mento do suporte

Reboco com  
argamassa de CAL 
AÉREA, CIMENTO 

BRANCO e mistura de 
areias do rio Tejo e 

amarela de Corroios 
(em partes iguais)

Traços volumétricos:
Salpico – 1: 1: 6

1.ª camada – 1: 1: 6
2.ª camada – 1: 2: 9

Acabamento do 
reboco à vista

PAINEL 3

Dimensões: cerca de 
1m x 2m

Limpeza e humedeci-
mento do suporte

Reboco com 
argamassa de CAL 
AÉREA, POZOLANA 
DE CABO VERDE e 

mistura de areias do 
rio Tejo e amarela de 
Corroios (em partes 

iguais)

Traços volumétricos:
Salpico – 1: 0,5: 2,5

1.ª camada – 1: 0,5: 2,5
2.ª camada – 1: 0,5: 3

Acabamento do 
reboco à vista

PAINEL 4

Dimensões: cerca de 
1m x 2m

Limpeza e humedeci-
mento do suporte

Reboco com 
argamassa de CAL 

AÉREA, MICRO-
SÍLICA e mistura de 
areias do rio Tejo e 

amarela de Corroios 
(em partes iguais)

Traços volumétricos:
Salpico – 1: 0,25: 2,5

1.ª camada – 1: 0,25: 2,5
2.ª camada – 1: 0,25: 3

Acabamento do 
reboco à vista

PAINEL 5

Dimensões: cerca de 
1m x 2m

Limpeza e humedeci-
mento do suporte

Reboco com 
argamassa de 
CAL AÉREA e 

METACAULINO e 
mistura de areias do 
rio Tejo e amarela de 
Corroios (em partes 

iguais)

Traços volumétricos:
Salpico – 1: 0,5: 2,5

1.ª camada – 1: 0,5: 2,5
2.ª camada – 1: 0,5: 3

Acabamento do 
reboco à vista

Sobre estes painéis realizaram-se ensaios in situ em duas idades: 6 semanas e 
14 semanas. Os resultados obtidos sintetizam-se no Quadro 2 e nos gráficos 
das Figuras 10 e 11.
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Devido à dificuldade sentida em controlar a fissuração decidiu-se, após algu-
mas experiências prévias, alterar a composição da argamassa a aplicar em toda 
a extensão das muralhas do Forte, tendo-se optado pelo traço 1:1:4 (1.ª cama-
da) e 1:1:4,5 (2.ª camada) (Figura 2).

Figura 10 – Resultados dos ensaios de resistência mecânica sobre os painéis do  
Forte dos Oitavos

Figura 11 – Resultados dos ensaios de permeabilidade à água sobre os painéis do  
Forte dos Oitavos
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Ensaio

PAINEL 1
Cal aérea e  

cal hidráulica  
NHL 3,5 (ca-ch)

PAINEL 2
Cal e cimento  

branco
(ca-ci)

PAINEL 3
Cal e pozolana  
de Cabo Verde 

(ca-pcv)

PAINEL 4
Cal e micro sílica  

(ca-msi)

PAINEL 5
Cal e metacaulino

(ca-met)

6  
semanas

14  
semanas

6 
 semanas

14  
semanas

6  
semanas

14  
semanas

6  
semanas

14  
semanas

6  
semanas

14  
semanas

Choque de esfera (Ø, mm) 16 15 11 12 10 11 15 15 13 11

Penetração 
controlada  

(mm)

1.ª 
penetração 8,3 6,7 5,0 4,0 4,3 4,3 6,3 6,0 6,7 5,7

2.ª 
penetração 3,3 2,3 2,0 1,7 1,7 1,3 3,0 2,0 2,7 2,0

3.ª 
penetração 3,3 2,7 1,3 1,3 2,0 1,0 3,3 2,0 2,7 2,0

Teor de água (%)
(valores apenas  
comparativos)

58

Muito húmido

56

Muito 
húmido

36 

Húmido

34

Húmido

16    
Ligeira-
mente 

húmido

27

Húmido

29  
Húmido

37

Húmido

15  
Seco a 
ligeira-
mente 

húmido

28

Húmido

Permeabilidade 
à água sob 

baixa pressão  
(água 

absorvida, cm3)

0 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

5 min 0,23 0,07 0,33 0,07 0,80 0,73 1,40 > 4,00 0,50 1,13

10 min 0,23 0,10 0,50 0,17 1,13 1,13 > 3,90 > 4,00 0,87 1,77

15 min 0,23 0,13 0,63 0,23 1,37 1,30 > 4,00 > 4,00 1,13 2,33

30 min 0,27 0,17 1,07 0,47 2,07 1,80 > 4,00 > 4,00 1,93 > 3,17

60 min 0,30 0,23 1,63 0,97 2,93 3,17 > 4,00 > 4,00 2,60 (aos 
45 min)

> 3,53

Identificação 
de sais

Sulfatos > 400; < 800 nd > 400; < 800 nd < 200 nd > 200; < 400 nd > 400; < 800 nd

Cloretos > 500; < 1000 nd > 500; < 1000 nd > 0; < 500 nd 1000 nd < 500 nd

Nitratos nd nd nd nd nd nd 0 nd 0 nd

nd – não determinado

Quadro 2 – Síntese dos resultados dos ensaios nos painéis (valores médios)
Datas de realização dos ensaios: 07/12/2005 (6 semanas após finalizar as aplicações)  

e 02/02/2006 (14 semanas após finalizar as aplicações)

Verificou-se que, dos revestimentos aplicados nos painéis, o ca-ci e o ca-pcv 
apresentaram as resistências mecânicas mais elevadas. No entanto, o ca-met 
apresentou valores relativamente próximos destes, principalmente às 14 sema-
nas e no que diz respeito ao choque de esfera, o que aponta para uma resis-
tência superficial comparativamente superior à resistência em profundidade, 
avaliada pela penetração controlada. 

A permeabilidade à água do ca-met mostrou valores médios, semelhantes ao 
ca-pcv ou um pouco superiores às 14 semanas.
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CASO 2 – FORTE DE SANTA MARTA [2]:

As aplicações de argamassas de cal aérea e metacaulino no Forte de Santa Mar-
ta seguiram o esquema descrito no Quadro 3. 

Quadro 3 – Representação esquemática do PAINEL 2: Cal e Metacaulino

2A
CAL AÉREA e METACAULINO

Salpico – 1:1: 4
1.ª camada – 1: 1: 4
2.ª camada – 1:1:4,5

Camada de acabamento –  
1:1: (2 + 2,5)

(cal : metacaulino : (pó de 
pedra + areia de esboço))

Acabamento esponjado

Sem pintura

2B
CAL AÉREA e METACAULINO

Salpico – 1:1: 4
1.ª camada – 1: 1: 4
2.ª camada – 1:1:4,5

Camada de acabamento –  
1:1: (2 + 2,5)

(cal : metacaulino : (pó de 
pedra + areia de esboço))

Acabamento liso

Pintura com tinta de silicatos

2C
CAL AÉREA e METACAULINO

Salpico – 1:1: 4
1.ª camada – 1: 1: 4
2.ª camada – 1:1:4,5

Camada de acabamento –  
1:1: (2 + 2,5)

(cal : metacaulino : (pó de 
pedra + areia de esboço))

Acabamento liso

Pintura com tinta de siloxanos

Foram realizados ensaios in situ em idades superiores a 50 dias. Os resultados 
obtidos sintetizam-se no Quadro 4 e nos gráficos das Figuras 12 e 13.



126

m aria do ros ário veig a

Ensaio

PAINEL 1 
Cal e cimento

(ca-ci) 
100 dias

PAINEL 2 
Pré-doseado 
cimento e cal 

hidráulica
(ch-ci pd)

85 dias

PAINEL 3
Cal e finos 
de argila 

expandida
(ca-pó arg exp)

55 dias

PAINEL 4
Cal e 

metacaulino
(ca-met) 
100 dias

Resistência ao choque de esfera 
(Ø, mm)

10 14 13 14

Penetração 
controlada (mm)

1.ª 
penetração 2,3 4,7 3,7 3,7

2.ª 
penetração 1,3 1,7 2,7 2,7

3.ª 
penetração 1,0 1,7 2,3 2,3

Total 4,6 8,1 8,7 8,7

Teor de água (%)
(valores apenas comparativos)

15

Ligeiramente 
húmido

9

Seco

15

Ligeiramente  
húmido

19

Ligeiramente 
húmido

Permeabilidade 
à água sob baixa 

pressão (água 
absorvida, cm3)

0 min 0,00 0,00 0,00 0,00

5 min 2,03 0,10 1,88 1,88

10 min > 3,13 0,25 > 2,42 > 2,42

15 min > 3,30 0,43 > 2,74 > 2,74

30 min > 3,70 1,15 > 3,24 > 3,24

60 min > 4,00 > 3,13 > 3,34 > 3,34

Quadro 4 – Síntese dos resultados dos ensaios nos painéis (valores médios)

Figura 12 – Resultados dos ensaios de resistência mecânica sobre os painéis do  
Forte de Santa Marta
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O ca-ci apresentou a maior resistência mecânica, como esperado. O ca-met 
apresentou menor resistência, mas da mesma ordem de grandeza que o pré-do-
seado de cimento e cal hidráulica. Neste Forte os valores do choque de esfera 
do ca-met são mais baixos que no Forte dos Oitavos, o que pode dever-se a um 
traço mais fraco (1:1:4) neste caso; no entanto, a penetração controlada, pelo 
contrário, apresenta valores superiores, sendo o incremento na 1.ª penetração, 
provavelmente devido à influência da carbonatação à superfície.

No que diz respeito à permeabilidade à água, a menor é a do pré-doseado ci-ch 
pd (provavelmente trata-se de um produto com algum grau de hidrofugação), 
enquanto a do ca-met é da mesma ordem de grandeza da do ci-ca. Apesar das 
diferenças de traços, este valor é também da mesma ordem de grandeza do 
apresentado pelo ca-met do Forte dos Oitavos.

Figura 13 – Resultados dos ensaios de permeabilidade à água sobre os painéis do  
Forte de Santa Marta
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CASO 3 – CENTRO HISTÓRICO DE PALMELA:

As aplicações realizadas no Centro Histórico de Palmela estão descritas no 
Quadro 5 e ilustradas nas Figuras 8 e 9. 

PAINEL 1

Dimensões: 1m x 1,5m

Limpeza e 
humedecimento do 

suporte

Reboco com 
argamassa de CAL 
AÉREA, CIMENTO 
BRANCO e AREIA 
(mistura de areia 

“grossa” com alguma 
“goma” com areia 
siliciosa fina em 
partes iguais)

Traços volumétricos:
Emboço – 1:1:6
Reboco – 1:2 :9

Camada de 
acabamento –  

1:3 :12

Acabamento do 
reboco à vista

PAINEL 2

Dimensões: 1m x 1,5m

Limpeza e 
humedecimento do 

suporte

Reboco com 
argamassa de CAL 

AÉREA e AREIA 
(mistura de areia 

“grossa” com alguma 
“goma” com areia 
siliciosa fina em 
partes iguais)

Traços volumétricos:
Emboço – 1:3
Reboco – 1:3

Camada de 
acabamento –  

1:3

Acabamento do 
reboco à vista

PAINEL 3

Dimensões: 1m x 1,5m

Limpeza e 
humedecimento do 

suporte

Reboco em duas 
camadas com 
argamassa de 
CAL AÉREA, 

METACAULINO e 
AREIA (mistura de 
areia “grossa” com 

alguma “goma” com 
areia siliciosa fina em 

partes iguais)

Traços volumétricos:
Emboço – 1:0,5:2,5
Reboco – 1:0,5:3,5

Camada de 
acabamento – 

1:0,5:3,5

Acabamento do 
reboco à vista

PAINEL 4

Dimensões: 1m x 1,5m

Limpeza e 
humedecimento do 

suporte

Reboco com 
argamassa  

PRÉ-DOSEADA 
com base em cal e 
cimento branco da 

weber.cimenfix*

Acabamento do 
reboco à vista 

(Rua Contra Alm. 
Jaime Afreixo) e 
com camada de 
acabamento fina 

(Largo do Mercado)*

* No P4 da Rua Contra Almirante Afreixo foi aplicado apenas o produto Weber.Rev Tradition; no P4 do Largo do Mercado foi 
aplicado o sistema Weber.Rev Tradition + Weber.Rev Kal (acabamento).

Quadro 5 – Representação esquemática dos painéis experimentais

Foram realizados ensaios in situ após cerca de 90 dias. Os resultados obtidos 
sintetizam-se nos Quadros 6 e 7 e nos gráficos das Figuras 14 e 15.
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Figura 14 – Resultados dos ensaios de resistência mecânica nos painéis  
a) da Rua Contra Almirante Jaime Freixo e b) do Largo do Mercado

Figura 15 – Resultados dos ensaios de permeabilidade à água nos painéis  
a) da Rua Contra Almirante Jaime Freixo e b) do Largo do Mercado

a)

a)

b)

b)
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Ensaio (90 dias)

PAINEL 1
Cal aérea e 

cimento
(ca-ci)

PAINEL 2
Cal aérea

(ca)

PAINEL 3
Pré-doseada de 

cal e cimento 
branco

(ca-ci pd)

PAINEL 4
Cal aérea e 

metacaulino
(ca-met)

Choque de esfera (Ø, mm) 10 25 12 13

Penetração 
controlada (mm)

1.ª 
penetração 2 12,3 4 4

2.ª 
penetração 2 7,7 2 1,7

3.ª 
penetração 1,3 6,3 1 1,7

Total 5,3 26,3 7,0 7,3

Teor de água (%) 
(valores apenas 
comparativos)

0,5 m do solo 6,1 6,9 3,2 4,0

1 m do solo 3,8 5,4 2,8 2,9

Permeabilidade 
à água sob baixa 

pressão (água 
absorvida, cm3)

0 min 0 0 0 0

5 min 0,1 1,1 0,4 0

10 min 0,3 1,7 1,0 0

15 min 0,5 2,2 1,6 0

30 min 1,0 > 3,3 > 2,9 0,1

60 min 1,7 > 4,0 > 3,6 0,2

Identificação de 
sais

Sulfatos

Zona com 
fissuras:  

800-1200 
Zona sem 

fissuras: <200

< 200 < 200 < 200

Cloretos 0–500 0–500 0–500 0–500

Nitratos 10 0 0 0

Nitritos 0 0 0 0

Quadro 6 – Síntese dos resultados dos ensaios nos painéis (valores médios) – 
 Rua Contra Almirante Jaime Freixo
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Como esperado, o revestimento de cal apresenta a menor resistência mecânica 
enquanto a maior resistência é apresentada pelo ca-ci. O ca-met é da mesma 
ordem de grandeza que o ca-ci pd. Os valores do ca-met obtidos são intermé-
dios entre os dos ca-met do Forte dos Oitavos e Santa Marta, apesar do traço 
ser igual ao usado nos Oitavos. 

A permeabilidade dos painéis ca-met foi muito reduzida, mas tal deveu-se, 
provavelmente, a estes revestimentos estarem saturados na altura do ensaio de 
permeabilidade à água.

Ensaio (90 dias)

PAINEL 1
Cal aérea 
e cimento

(ca-ci)

PAINEL 2
Cal aérea

(ca)

PAINEL 3
Pré-doseada de cal e 

cimento branco
(ca-ci pd)

PAINEL 4
Cal aérea e 

metacaulino
(ca-met)

Choque de esfera (Ø, mm) 10 23 11 13

Penetração 
controlada (mm)

1.ª 
penetração 1,3 11,3 4,3 1,3

2.ª 
penetração 1,3 9 1 1,3

3.ª 
penetração 0,7 7 1 0

Total 3,3 27,3 6,3 2,7

Teor de água (%) 
(valores apenas 
comparativos)

0,5 m do solo 6,8 6,9 3,4 3,3

1 m do solo 4,5 6,4 3,1 3,0

Permeabilidade 
à água sob baixa 

pressão (água 
absorvida, cm3)

0 min 0 0 0 0

5 min 0 1,2 1,1 0,3

10 min 0 > 2,5 2,3 0,5

15 min 0 > 2,8 > 2,9 0,6

30 min 0,1 > 3,5 > 4 1,0

60 min nd nd nd nd

Identificação de 
sais

Sulfatos > 1600 < 200 < 200 < 200

Cloretos 0–500 0–500 0–500 0

Nitratos 50 0 0 0

Nitritos 0 25 0 0

Quadro 7 – Síntese dos resultados dos ensaios nos painéis (valores médios) – Largo do Mercado



132

m aria do ros ário veig a

7.2.3. ENSAIOS EM LABORATÓRIO
Os constituintes das argamassas foram caracterizados em laboratório. Os re-
sultados apresentam-se no Quadro 8 [1, 6].

Material
Cal 

aérea
Cimento 
branco

Cal 
hidráulica

Areia 
siliciosa

Areia 
de 

areeiro

Pozolana 
de Cabo 

Verde 

Sílica 
fumo

Metacaulino

Density  
(kg/m3)

430 980 678 1424 1360 844 315 638

Solid 
particles 
density  
(kg/m3)

— — — — — 2260 2390 2580

Blaine 
specific 
surface 
(cm2/g)

— — — — — 3250 5790 11490

Quadro 8 – Características dos constituintes das argamassas

As argamassas foram caracterizadas laboratorialmente no estado endurecido, 
após 90 dias de cura a 23°C de temperatura e 50% de humidade relativa. Estas 
condições de cura, bastante severas, foram escolhidas por se ter considerado 
que tinham probabilidade elevada de ocorrer na realidade. Os métodos de 
ensaio usados foram baseados nas Normas Europeias para argamassas de re-
vestimento da série EN 1015. Os resultados apresentam-se no Quadro 9 e na 
Figura 16. 
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Ensaio*

Cal aérea 
:  

cal 
hidráulica 

1:1:6

Cal aérea  
:  

cimento 
branco

1:2:9

Cal aérea  
:  

poz Cabo 
Verde

1:0,5:2,5

Cal aérea  
:  

sílica fumo
1:0,25:2,5

Cal aérea  
:  

metacaulino 
1:0,5:2,5 

Cal aérea  
: 

metacaulino
1:1:4

Massa 
volúmica 
aparente  
(kg/m3)

1760 1760 1670 1580 1680 1660

Resistência à 
flexão
(MPa)

0.3 0.8 0.5 0.6 0.4 0.2

Resistência à 
compressão 

(MPa)
0.6 2.9 1.5 1.5 1.3 0.7

Coeficiente de 
capilaridade  

(kg/m2.min0,5)
1.84 1.83 1.73 1.35 1.62 1.55

Módulo de 
elasticidade 

(MPa)
1850 4770 3920 2550 2960 2130

* Ensaios aos 90 dias excepto a composição com cimento, aos 28 dias

Quadro 9 – Resultados dos ensaios de laboratório das argamassas endurecidas aos 90 dias  
(valores médios)

Figura 16 – Resultados dos ensaios laboratoriais de caracterização das argamassas
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Nos ensaios de laboratório as argamassas de cal aérea e metacaulino (ca-met) 
apresentaram resistências da mesma ordem de grandeza que as restantes ar-
gamassas de cal aérea e pozolana e superiores às argamassas de cal aérea e cal 
hidráulica, embora inferiores às de cal aérea e cimento. O traço 1:0,5:2,5 evi-
dencia resistência mecânica superior ao 1:1:4.

7.3.  DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Os ensaios in situ e os ensaios laboratoriais não podem ser comparados de for-
ma directa, mas apenas de forma relativa. Com efeito, verifica-se que nos en-
saios in situ sobre painéis curados com aspersão de água diária durante 7 dias, 
as argamassas de cal e metacaulino apresentaram características intermédias 
entre as argamassas de cal e cimento e as argamassas só de cal aérea, enquanto 
nos ensaios de laboratório, em condições mais secas, as argamassas de cal e 
metacaulino apresentam características da ordem de grandeza das de cal aérea 
e cal hidráulica e muito inferiores às de cal e cimento.

Em estudos laboratoriais de argamassas de cal e metacaulino realizados com 
diferentes condições de cura [7, 8], cujos resultados são representados nos grá-
ficos da Figura 17 verificou-se que, em condições de humidades relativas ele-
vadas mantidas durante duas semanas, as características mecânicas são signifi-
cativamente incrementadas. Nesse estudo, os valores obtidos para os provetes 
curados a 23°C 50% HR são idênticos aos resultados laboratoriais obtidos no 
presente trabalho, com idênticas condições de cura, o que reforça a consistên-
cia da comparação.
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Figura 17 – Valores da resistência à compressão de argamassas de cal e metacaulino com  
diferentes condições de cura

7.4.  CONCLUSÕES
As condições de exposição e de cura são da maior importância no comporta-
mento das argamassas de cal e metacaulino, que só apresentam um bom desem-
penho se for possível garantir humidade por um período inicial prolongado, de 
modo a possibilitar a reacção pozolânica antes da carbonatação total da cal aérea.

Estas argamassas podem ser usadas em situações em que as argamassas só de 
cal aérea não são recomendadas: paredes sujeitas ao salpico contínuo da água 
do mar; paredes com capilaridade ascendente; ambientes muito húmidos. Pa-
rece assim existir uma complementaridade de campos de aplicação entre as 
argamassas só de cal aérea e as de cal aérea e metacaulino.

O controlo da fissuração pode também ser um problema neste tipo de arga-
massas, pelo que este aspecto tem que ser cuidadosamente analisado.

A relação cal/metacaulino tem que ser bem estudada, tendo em conta as ca-
racterísticas de cada metacaulino, de forma a optimizar a reacção pozolânica, 
evitando que parte do metacaulino funcione como fíler. 

As argamassas de cal e metacaulino apresentam um bom potencial de utiliza-
ção em conservação de edifícios antigos; contudo os vários problemas aponta-
dos deverão ser resolvidos para possibilitar a sua utilização corrente em obra.
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