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Segundo os dados dos Censos 2011, cerca de 42% dos edifícios em
Portugal com data de construção anterior a 1945 necessitam de
reparações médias a muito grandes nas paredes exteriores. Quando
as anomalias existentes nos revestimentos são de severidade elevada
e se não existir valor cultural significativo, pode ser necessário
substituir parte do reboco ou a sua totalidade. Estas intervenções,
muitas vezes realizadas com materiais e processos construtivos muito
diferentes dos originais, nem sempre têm contribuído para melhorar
o estado de conservação desses edifícios, sendo frequentemente
responsáveis pela aceleração de diversos mecanismos de degradação.
1

A

seleção das soluções de revestimentos de substituição deve basear-se em
critérios de compatibilidade, tentando evitar
a aceleração da degradação dos materiais
pré-existentes, em particular das alvenarias
subjacentes [1] [2]. A solução ideal é proceder
a uma caracterização completa dos materiais
de suporte e das argamassas pré-existentes
e, a partir daí, definir as novas soluções. Mas
para os casos em que tal não é possível,
foram estabelecidas, com base na experiência
adquirida no estudo de argamassas antigas
recolhidas em Portugal e de argamassas de
cal preparadas em laboratório, as exigências
de compatibilidade gerais que se sintetizam
na tabela 1, válidas para argamassas de revestimento a aplicar na maioria das paredes de
alvenaria irregular (“ordinária”) nacionais [1] [3].
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A utilização de cal hidráulica natural, produzida tendo em conta as exigências da NP EN
459-1 [4], pode ser uma solução adequada
para edifícios sem elevado valor histórico ou
arquitetónico, cuja conservação tenha que
ser garantida com meios limitados e mão-de-obra pouco especializada.
Para confirmar a compatibilidade de argamassas de cal hidráulica natural para revestimentos de edifícios antigos, tem vindo a ser
realizada uma campanha experimental de
que se apresentam a seguir alguns resultados
e conclusões.

1 | Edifícios correntes a
necessitar de intervenção.

2 | Ensaios realizados para
caracterização das argamassas.

2

Trabalho experimental

TABELA 1. Alguns dos requisitos estabelecidos para as características mecânicas
e de comportamento à água das argamassas de substituição para edifícios
antigos [1] [3].
Características mecânicas (MPa)
Rt

Rc

E

C
(kg/m2.min1/2)

Reboco exterior

0,20 - 0,70

0,40 - 2,50

2000 - 5000

1,0 - 1,5

Reboco interior

0,20 - 0,70

0,40 - 2,50

2000 - 5000

-

Juntas

0,40 - 0,80

0,60 - 3,00

3000 - 6000

1,0 - 1,5

Argamassa

Foram definidas diversas formulações, com
base em cal hidráulica natural (NHL 3,5), variando o teor de ligante e o tipo de areia natural
(tabela 2).
Os ensaios realizados sobre as argamassas
aos 28 e aos 90 dias tiveram como base as
normas europeias em vigor: EN 1015-11 [5]
para os ensaios de resistência mecânica; NP
EN 14146 [6] para o ensaio de módulo de elasticidade dinâmico (E); EN 1015-18 [7] para o
ensaio de absorção de água por capilaridade
(CC), tendo-se optado neste caso por ensaiar
os provetes prismáticos na sua dimensão original (figura 2).

Rt - Resistência à tração por flexão; Rc - Resistência à compressão; E - Módulo de
elasticidade dinâmico por frequência de ressonância; C - Coeficiente de capilaridade.

TABELA 2. Composição das argamassas em estudo.
Ligante
Argamassa

Areia
MV
(kg/m3)

Definição
I
II
III
IV

Resultados e discussão

Cal hidráulica
natural NHL 3,5

Definição

MV
(kg/m3)

Rio Tejo
(0-4 mm)

1472

Calcária*
(0-4 mm)

1507

VI

Os coeficientes de capilaridade (tabela 3) das
argamassas com areias calcárias são um pouco inferiores às das argamassas do mesmo
traço com areia de Rio Tejo. Do mesmo modo,
nessas argamassas, os valores de absorção
máxima de água por capilaridade aos 28 e aos
90 dias são em geral ligeiramente inferiores.
Estas tendências mostram que a areia calcária, apesar de ter ela própria uma capacidade
de absorção superior, comparativamente com
areia do Rio Tejo, conduz a estruturas mais
compactas, com menor índice de vazios. Os
valores dos coeficientes de capilaridade têm

1:2,5
1:3
1:3,5

719

V

Os resultados dos ensaios realizados estão
sintetizados na tabela 3 e na figura 3.

Traço
volumétrico

1:2,5
1:3
1:3,5

MV - Massa volúmica aparente
* Curva granulometria calibrada de acordo com a areia do Rio Tejo

TABELA 3. Resultados médios dos ensaios de absorção capilar e de avaliação da resistência mecânica.

Argamassa

Areia

I
II

Rio Tejo

III
IV
V
VI

Calcária

Traço
volumétrico

C10-90
(kg/m2.min1/2)

Absorção
máxima (kg/m2)

Rt
(N/mm2)

Rc
(N/mm2)

E
(N/mm2)

28 d

90 d

28 d

90 d

28 d

90 d

28 d

90 d

28 d

90 d

1:2,5

2,4

2,6

38,3

36,4

0,6

0,3

1,2

0,8

3550

3800

1:3

2,8

3,1

38,2

38,3

0,2

0,2

0,5

0,5

2480

2430

1:3,5

2,5

3,0

35,6

36,6

0,2

0,4

0,5

0,8

2450

2640

1:2,5

2,0

2,1

36,1

37,3

0,6

0,7

1,7

2,2

5640

5900

1:3

2,2

2,3

37,7

37,9

0,4

0,7

0,9

1,5

3840

4770

1:3,5

2,3

2,4

36,2

36,5

0,3

0,4

0,7

1,3

3400

3940

C - Coeficiente de capilaridade; Rt - Resistência à tração por flexão; Rc - Resistência à compressão; E - Módulo de elasticidade
dinâmico por frequência de ressonância.
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3 | Resultados médios dos ensaios laboratoriais realizados.

uma tendência de redução com o aumento do
teor de ligante, possivelmente devido à diminuição de dimensão dos poros, excetuando-se
a composição II (1:3 areia siliciosa), em que há
uma inversão da tendência. O coeficiente de
capilaridade aumenta com o tempo de cura
dos provetes (de 28 para 90 dias), facto associado às alterações da estrutura porosa e da
microestutura que ocorrem durante o processo
de endurecimento.

cidos para argamassas de substituição (o valor do módulo de elasticidade da argamassa
1:2,5 com areia calcária ultrapassa o limite
superior definido mas não de forma muito
significativa), e consideram-se portanto adequadas para revestimentos de paredes antigas;
no que respeita ao comportamento à água, a
velocidade de absorção de água apresenta
valores um pouco elevados em todas as composições em estudo.

Os valores das características mecânicas (tabela 3) apresentam valores coerentes entre si
e mostram em geral um aumento com a idade dos provetes (dos 28 para 90 dias), embora com algumas inversões no caso das argamassas com areias siliciosas. A explicação
destes decréscimos atípicos pode estar na
ocorrência de alguma microfissuração interna.

A utilização de areias calcárias conduz a aumentos das características mecânicas das argamassas, principalmente para o traço mais
rico em ligante, e a ligeiras reduções da velocidade de absorção de água. As composições
com traço 1:3 parecem ter valores equilibrados nas principais características, embora os
traços 1:3,5 possam também funcionar bem,
devendo contudo ser analisados com maior
profundidade.

Observa-se em geral um aumento dos valores das características mecânicas com o
aumento do teor em ligante, com exceção da
argamassa II (traço 1:3 com areia siliciosa).
Este aumento é mais pronunciado nas argamassas com areias calcárias.

Conclusões
Verifica-se que, no que diz respeito às características mecânicas, todas as composições
estão de acordo com os requisitos estabele-
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