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1 | Fachada azulejada da cidade de Ovar.

Este trabalho, fundamentado num estudo científico em curso
sobre argamassas para reassentamento de azulejos antigos, visa
ser um primeiro contributo para iniciar um novo rumo num
enquadramento normativo e orientativo das características físicas,
químicas e mecânicas de principal relevância para o fabrico, uso e
aplicação de argamassas de re(aplicação) de azulejos antigos.
Ao longo dos últimos anos foi estudado o comportamento das
argamassas encontradas nas fachadas azulejadas, de argamassas
de substituição compatíveis e das características de aderência
azulejo/argamassa existentes e exigíveis.

As argamassas das fachadas
antigas e requisitos das
argamassas de substituição
a empregar nas fachadas
Em finais do século XIX as argamassas usadas para o assentamento de azulejos eram
argamassas ordinárias de cal aérea e areia,
geralmente com traço volumétrico ligante/
agregado de 1:1 a 1:4. Em alguns casos introduziam-se outros materiais na mistura, como
materiais pozolânicos e/ou argilosos para conferir uma melhor aderência dos azulejos ao
suporte. A fig. 1 apresenta uma fachada azulejada assente com argamassa de cal aérea.
A maioria das argamassas apresenta uma boa
aderência com outras argamassas, porém a
aderência com a chacota do azulejo, em algumas situações, não é satisfatória. São, por
vezes, observados pequenos nódulos de cal e
agregados de tamanho médio e grosso de grãos
subarredondados.
O emprego de argamassas nas intervenções
de conservação de edifícios antigos deve respeitar alguns requisitos como: compatibilidade, durabilidade e reversibilidade.
Todos estes requisitos devem ser respeitados preservando a autenticidade do edifício,
total ou parcialmente, consoante o seu valor
histórico.

As argamassas devem ser compatíveis com os
materiais preexistentes de modo a não contribuírem para a sua degradação, promoverem
a proteção dos elementos preexistentes e
contribuírem para a durabilidade do conjunto
(Veiga, 2012; Lawrence et al, 2007).
A compatibilidade neste tipo de materiais deve ser analisada segundo três aspectos:
1) Compatibilidade física;
2) Compatibilidade mecânica;
3) Compatibilidade química (Veiga, 2002).
As novas argamassas devem apresentar uma
boa durabilidade de modo a que não sejam
necessárias novas intervenções a curto prazo.
A premissa “durabilidade” reforça a ideia de
uso de argamassas de composição semelhante às preexistentes. De facto, a maioria das argamassas de assentamento de azulejos chegou em bom estado aos dias de hoje apesar
do seu longo tempo de vida (em alguns casos
200 anos) (Ferreira, 2008).
Qualquer argamassa nova usada na conservação de edifícios antigos deve proporcionar
a reversibilidade da intervenção de modo a
possibilitar a alteração das soluções usadas
por diversas razões: verificação de incompatibilidades física e química posteriormente à
sua aplicação, aparecimento de novas soluções no mercado ou, por indicação de estudos científicos, descobertas soluções mais
adequadas.

O uso do cimento e
argamassas cimentícias
As argamassas são materiais porosos usados
em diversos tipos de aplicação em construções. O seu variado espetro de utilização faz
com que seja necessária uma boa compreensão do seu comportamento de modo a
cumprir as exigências para as quais foram
definidas. O aparecimento do cimento como
ligante levou ao seu uso repentino e excessivo na maioria das vertentes da construção,
incluindo a conservação e a reabilitação.
As argamassas de cimento apresentam incompatibilidade química e mecânica em relação
aos suportes antigos, têm uma elevada rigidez, dão origem à libertação de sais solúveis e
apresentam ainda uma menor vida útil em relação às argamassas de cal (Botas et al, 2010).
O uso de cimento ou dos modernos cimentos-cola na (re)aplicação de azulejos antigos
é completamente inadequado. Para além das
consequências anteriormente apresentadas,
a sua baixa permeabilidade ao vapor de água
pode provocar a mudança dos percursos
naturais de transporte de água no interior da
parede. Esta mudança, conjuntamente com o
transporte de sais libertados por estas argamassas, pode levar a consequências gravosas
nas zonas de intervenção e zonas circundantes, degradando os próprios azulejos (fig. 2).
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2 | Anomalia
provocada pelo uso
de uma argamassa de
ligante hidráulico no
assentamento de um
painel azulejar.

3 | Esquema do provete
do ensaio de aderência.
4 | Provete ensaiado.
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Disposições legais para
aplicação de materiais de
assentamento de azulejos
Norma de colas para ladrilhos
EN 12004:2007+A1:2012
A Norma Europeia aplicável aos materiais de
assentamento de azulejos é a EN 12004:2007+
A1:2012 – Colas para ladrilhos. Requisitos, avaliação da conformidade, classificação e designação. A referida norma aplica-se a colas cimentícias, colas de dispersão e colas de resina de reação para a aplicação de ladrilhos cerâmicos em instalações interiores e exteriores
nas paredes e pavimentos, não sendo, portanto, aplicável a este tipo de produtos de (re)
aplicação de azulejos antigos.
Regulamento Europeu para comercialização
de produtos de construção
A Norma Europeia EN 12004:2007+A1:2012
suporta os requisitos do Mandato no âmbito da
Diretiva UE relativa aos produtos de construção
(86/106/CEE). Não cumprindo os requisitos da
norma, estes produtos não garantem a marcação CE por esta via. Contudo, o mandato no
âmbito da Diretiva UE relativa aos produtos de
construção, no seu artigo 5.º (“Derrogação à
obrigação de fazer uma declaração de desempenho”) diz: “Não obstante o disposto no n.º 1
do artigo 4.º (...) o fabricante pode abster-se de
fazer uma declaração de desempenho caso:
a) O produto de construção seja fabricado
individualmente ou por medida...
b) O produto de construção seja fabricado
no estaleiro...
c) O produto de construção seja fabricado de
forma tradicional ou de forma adequada à
conservação do património e de acordo com
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um processo não industrial para renovar de
forma adequada obras de construção oficialmente protegidas como parte de determinado ambiente ou devido ao seu especial valor
arquitectónico ou histórico, nos termos da
legislação aplicável.”
O ponto c) do artigo 5.º do documento permite enquadrar legalmente a comercialização de produtos destinados à (re)aplicação
de azulejos antigos sem obrigatoriedade de
cumprimento dos requisitos da norma EN
12004:2007+A1:2012. Este aspeto é fundamental, pois, como visto anteriormente, os
produtos de (re)aplicação de azulejos antigos
não cumprem os requisitos nela definidos.

Argamassas de reaplicação
de azulejos antigos
Método de ensaio da tensão de
aderência à tração azulejo/argamassa
A avaliação da tensão de aderência de argamassas é em geral realizada com base num
ensaio de pull-off. Os valores limite requeridos
em várias situações sintetizam-se no quadro 1.
Em ensaios já realizados (Botas et al, 2012)
foi adotada a norma EN 1015-12:2000 para a
determinação da aderência azulejo/argamassa. Os resultados não foram satisfatórios pois
o método de ensaio não se revelou eficaz para o tipo de materiais usados.

Quadro 1 | Intervalos de valores de tensão de aderência
e tempos de cura dos documentos normativos

Elemento da
construção

Tensão
[MPa]

Cura
[dias]

Rebocos

Não há requisito mas em
geral: <0.2 até >1
Dependendo da
velocidade
da carga

28

EN 12004:2007+A1:2012

Ladrilhos

Requisito mínimo: ≥0.5

28

EN 1348:2007

Peça de
cimento

Remete para
NP EN 12004

28

Fe Pa36 (LNEC)

Revestimentos
de paredes

Sem limites

28

Norma/Valores

EN 1015-12:2000

Placa metálica

Cola
Azulejo
Argamassa
Azulejo
Cola
Placa metálica
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Assim, foi decidido desenvolver um esquema
de montagem (Botas et al, 2015) por forma a
realizar o ensaio na máquina universal de ensaios de força usando uma célula de carga de
2 KN, com precisão suficiente para determinar
a aderência argamassa/azulejo. O esquema
de ensaio e um provete ensaiado são mostrados nas figs. 3 e 4, respetivamente.
Requisitos de desempenho de aderência à
tração de argamassas de (re)aplicação de
azulejos antigos
Os resultados da investigação realizada até ao
momento pelos autores possibilitam uma série
de recomendações materiais para a escolha
das argamassas de (re)aplicação e de valores
adequados de tensão de aderência azulejo/argamassa a exigir, respeitando sempre os requisitos enunciados no capítulo 1 deste trabalho,
as quais se sintetizam no quadro 2.
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Quadro 2 | Recomendações materiais e de desempenho
para argamassas de (re)aplicação de azulejos antigos

Formulação das
argamassas de
(re)aplicação

Formulação
das juntas

Materiais

Materiais

Argamassas
Requisitos a
respeitar pelas
argamassas

Aderência
inicial – 90 dias
- N/mm2

Ligante

Cal aérea ou cal hidráulica natural1

Agregados

Agregados com curva granulométrica
contínua ou idêntica à da argamassa
original

Adições possíveis

Materiais pozolânicos

Ligante

Cal aérea

Agregado

Pó de pedra

Comportamento
à água

Respeitar a tabela de requisitos
mínimos de argamassas (Veiga e
Carvalho, 2002)

Características
mecânicas

Respeitar a tabela de requisitos
mínimos de argamassas (Veiga e
Carvalho, 2002)

Teor de sais solúveis
e higroscópicos

Muito reduzido (a definir)

Cal aérea

0.05-0.15

Cal hidráulica
natural

0.05-0.25
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