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Construção sustentável 

•Contribuir para redução da fatura energética nos edifícios novos e reabilitados é um dos objetivos da 
construção sustentável. 

•Consumo energético na construção: 

• Utilização de equipamentos para manutenção do conforto térmico 

• Sistemas de tratamento e renovação do ar interior 

 

•Utilização de soluções passivas pode contribuir para a diminuição do consumo de energia nos edifícios. 

A sustentabilidade envolve um compromisso entre três 
vertentes: 

•  Económica 
•  Ambiental 
•  Social 

 
A construção sustentável exige que os recursos (energia, 
água, materiais,...) sejam usados da forma mais eficiente 
possível.  
 
O consumo de energia associado à utilização dos edifícios 
apresenta forte impacto não só a nível ambiental, mas 
também social e económico. 
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Materiais sustentáveis 

•Projeto apoiado pela FCT (PTDC/ECM/72104/2006) decorreu entre 2008 e 2011; 

 

•Este trabalho visou atribuir novas funcionalidades a materiais de construção tradicionais (argamassas) 
de forma a contribuir para melhorar o desempenho energético e ambiental da construção. 

 

•O desenvolvimento destes materiais com novas funções deve ser pensado não só tendo em conta a 
aplicação em novos projetos, mas também a sua potencial utilização em reabilitação. 

Critérios de seleção de produtos ou materiais sustentáveis: 
 
• Melhoria da qualidade do ar interior 
• Aumento da eficiência energética da construção 
• Baixa energia incorporada 
• Contribuição para a durabilidade do edifício e baixos 

custos de manutenção 
• Utilização de materiais reciclados ou recicláveis 
• Utilização de materiais com origem em recursos 

renováveis 
• Baixa emissão de poluentes 
• Utilização de materiais de origem local 



Argamassas funcionais 

•Argamassas térmicas - armazenamento de calor latente pela incorporação de um material de mudança 
de fase (PCM) 

• Confere às argamassas capacidade para armazenar calor e libertá-lo posteriormente.  

• Redução do consumo energético do edifício. 

 

•Argamassas fotocatalíticas - utilização de um nanomaterial activado pela luz solar 

• Degrada os poluentes gasosos presentes no ar e confere capacidade de auto-limpeza 

• Melhora os índices de qualidade do ar e aumenta a durabilidade do produto, reduzindo os custos de 
manutenção 

 
Estudo e desenvolvimento de argamassas com aditivos para 
armazenamento de calor latente e degradação de poluentes do 
ar. 
 
Estudo do efeito da introdução de nanoaditivos na matriz de 
argamassas com base em ligante de cal, cimento e gesso. 
 
Estudo do comportamento funcional - análise do processo de 
armazenamento de calor e do efeito fotocatalítico. 



Aditivos funcionais - PCM 

Os PCM armazenam calor latente a temperatura constante. 
É possível armazenar grandes quantidades de energia. 

 

Foi selecionado um PCM com uma temperatura de transição 
de fase entre 23 e 25ºC. 

 

PCM é constituído por aglomerados com 6 µm de tamanho 
que são formados por cápsulas com dimensão inferior a 0.5 
µm - Um nanomaterial. 

Quando a temperatura sobe e ultrapassa a temperatura de 
transformação de fase, ocorre o armazenamento de calor 
latente. 

O posterior arrefecimento para valores inferiores ao da 
temperatura de transformação provoca a libertação do 
calor. 

É possível reduzir o consumo energético associado à 
utilização de sistemas de climatização. 



Aditivos funcionais - nanopartículas de TiO2 

Nanopartículas de dióxido de titânio com 21 nm de 
tamanho médio - elevada área superficial. 

 

À superfície promovem as reações fotocatalíticas.  

Criam-se radicais OH e O2- que reagem com os poluentes 
(NOx, SOx, BTEX, etc.) 

A titânia demonstra bom desempenho na remoção de NOx 
do ar interior, para gamas de concentrações entre 0.01 a 
10 ppmv.  

Funciona também para hidrocarbonetos e outros 
poluentes.  

A utilização na construção permite reduzir as necessidades 
de ventilação e renovação do ar e contribui para melhorar 
os níveis de qualidade do ar. 



Metodologia experimental 



Composições 

•Foram testadas composições de diferentes ligantes simples e mistos: 

• Cal aérea 

• Cimento 

• Gesso 

 

•Cada composição testada com teores variáveis de incorporação de PCM’s e  TiO2 

 

Caracterização genérica das matérias-primas e aditivos (granulometria, fases cristalinas, etc.) 

 

Ensaios de caracterização das argamassas no estado fresco: 

• Espalhamento 

• Densidade em fresco 

• Reologia 

 

Caracterização no estado endurecido: 

• Resistência mecânica (flexão e compressão) 

• Porosimetria 

• Porosidade aberta 

• Microestrutura (SEM)  

• Fissuração 



Desempenho funcional das argamassas 

com PCM’s 

Ensaios laboratoriais realizados em câmara climática. 
 
Amostras em células de teste isoladas e  revestidas pelo 
interior com uma camada de 3 mm de argamassa. 

Ensaios à escala real executados com células de teste. 
 
 
Medições efetuadas entre Agosto e Setembro de 2011 
(em curso). 



Estudo do desempenho funcional das argamassas 

com TiO2 

Ensaios de degradação fotocatalítica num reator 

desenvolvido especificamente na UA para os 

testes de degradação com NOx (1 ppmv). 

 

Testes de auto-limpeza executados com contaminação 
por Rodamina B. 
 
A degradação do corante por acção da luz solar permite 
avaliar a capacidade de auto-limpeza da superfície. 



Argamassas de cal com PCM 

A evolução da resistência mecânica é fortemente 
influenciada pela microestrutura da argamassa. 

 

Está diretamente relacionada com a presença de 
nanoporosidade. 

 

Esta contribui para aumentar a resistência mesmo quando 
a porosidade total é superior. 

A resistência mecânica aumenta com 20-30 % de PCM e 
ultrapassa o valor da composição de referência. 

 

A forte redução da macroporosidade (> 5 µm) e o 
aumento de nanoporos (< 0.5 µm), que se observa para 
20% e 30% de PCM, está na origem do aumento da 
resistência mecânica. 



Argamassas mistas de cal e cimento com PCM 

A introdução de cimento melhora o comportamento 
mecânico da argamassa de referência (comparativamente 
à composição com cal). 
 
Continua a verificar-se uma queda com a incorporação de 
10% de PCM e a posterior subida com o aumento de 
aditivo até aos 30%. 

Ocorre uma distribuição bimodal de porosidade para a 
argamassa sem PCM. 

 

A gama de porosidade corresponde a poros de 
dimensão entre 0.5 e 1.5 µm. 

 

O aparecimento de nanoporos nas  composições 
melhora as propriedades mecânicas. 



Armazenamento de calor latente 

•O tamanho médio de poros desempenha um papel relevante na transferência de calor do PCM para o 
interior da célula. 

 

•Este efeito é evidente no caso da composição de cal e cimento com 30% de PCM, que apresenta um menor 
gradiente térmico. 

 

•A redução do tamanho dos poros dificulta a transferência de calor, apesar do aumento da quantidade de 
PCM e dos valores próximos da porosidade total para as duas composições (20 e 30%) 

 

Argamassa de cal e cimento Argamassa de cal 



Argamassas de cal com TiO2 

A incorporação de nanopartículas de TiO2 contribui para a 
redução da resistência mecânica à flexão e compressão. 
 
No entanto, esta evolução não é linear com o aumento do 
teor de aditivo e está dependente das modificações 
microestruturais. 

A argamassa apresenta uma distribuição bimodal em 
todas as composições. 
 
Esta separação em duas classes de tamanho de poro é 
acentuada pela introdução de titânia na argamassa. 



Argamassas mistas de cal e cimento com TiO2 

A substituição parcial de cal por cimento melhora o 
desempenho mecânico. 
 
A introdução de titânia leva à perda de resistência 
mecânica sendo essa redução mais significativa a partir de 
certo teor (2.5%) de aditivo. 

A composição sem titânia apresenta uma distribuição 
da porosidade em duas zonas distintas. 
 
Comparando com a argamassa de cal a introdução de 
cimento contribui para reduzir a gama de dimensão de 
poros, desaparecendo a porosidade acima de 1 µm. 



Actividade fotocatalítica 

•As composições apresentam elevadas taxas de degradação do poluente NOx mesmo com a quantidade 
mínima de titânia (0.5%). A presença do catalisador à superfície da argamassa é um factor importante 
para assegurar a eficiência fotocatalítica. 
 
•O aumento de porosidade é feito à custa do aumento de poros de menor dimensão e assim o acesso do 
poluente não é facilitado.  
 
•A diminuição de eficiência tembém está relacionada com a presença de excesso catalisador, que reduz os 
sítios activos por inactivação de parte da titânia exposta. 

 

Argamassa de cal e cimento Argamassa de cal 

Argamassas com TiO2 



Capacidade de auto-limpeza 

• Formulações testadas apresentam capacidade de auto-limpeza, com uma taxa de degradação do 
corante acima dos 50%. 
 
•O valor mais elevado é conseguido com a argamassa de cal com 5% de titânia, que tem a maior área 
total de poros e poros de maior dimensão. 
 
•Factores como a capacidade de absorção da superfície da argamassa podem influenciar a forma como se 
dá a contaminação com Rodamina B. 

Argamassa de cal e cimento Argamassa de cal 



Conclusões 

•Forte relação entre as modificações microestruturais (tamanho de poros e sua 
distribuição) e  o desempenho mecânico e funcional das argamassas com PCM e TiO2. 

 

•Mesmo com diminuição ligeira de resistência mecânica as argamassas testadas têm 
valores que viabilizam a sua aplicação. 

 

•Os testes realizados nas argamassas com PCM demonstraram que existe uma 
capacidade efetiva de armazenamento, reduzindo os picos máximos e mínimos de 
temperatura e atenuando o efeito do aquecimento/arrefecimento em função da 
temperatura exterior. 

 

•A introdução de TiO2 em argamassas melhora a qualidade do ar interior, reduzindo o 
tempo de funcionamento dos sistemas de ventilação. 

 

•A incorporação de aditivos funcionais em argamassas de revestimento contribui para 
melhorar a sustentabilidade da construção e reabilitação, através da melhoria no 
desempenho energético-ambiental. 



Conclusões 
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