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Resumo  
O presente estudo teve como objetivo comparar rebocos de uma e duas camadas, 

constituídos por argamassas tradicionais e industriais relativamente à sua resistência à 

degradação por cristalização de sais.  

Para levar a cabo este estudo realizaram-se ensaios de absorção por capilaridade, cinética 

de secagem e permeabilidade ao vapor de água, de forma a conhecer o comportamento unitário 

das argamassas e dos conjuntos mono camada e bi camada formados por combinações destas. 

Realizou-se um ensaio de cristalização de sais em bases de alvenaria, nas quais foram 

aplicados os conjuntos mono camada e bi camada, tendo-se estudado os efeitos da degradação 

de sais nestes. 

Concluiu-se que os rebocos tradicionais apresentam problemas de durabilidade, 

relacionados com a desagregação, consequente da fraca resistência mecânica, enquanto os 

industriais apresentam problemas ao nível do destacamento integral, relacionado com a menor 

permeabilidade à água e maior resistência mecânica que o suporte. Concluiu-se ainda que, a 

nível de durabilidade, os conjuntos em bi camada apresentaram melhores resultados que os 

mono camada. 

Palavras-Chave  

Rebocos industriais; rebocos tradicionais; rebocos bi camada; cristalização de sais; 

caracterização de argamassas. 
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Abstract 
This paper intends to improve the knowledge on rendering mortars for ancient buildings, by 

comparing traditional and industrial multilayered plasters in terms of their resistance to the 

damaging action of salt crystallization.  

To carry out this study, seven mortars were studied: three undercoat mortars and four topcoat 

mortars. The seven mortars were combined in order to obtain four two-coat systems (two made 

of industrial mortars and another two made of traditional mortars), which were applied on masonry 

specimens. The undercoat mortars were also applied as one-coat systems to understand the 

influence of the topcoat. Physical and mechanical characterization was performed on prismatic 

specimens made from these mortars. Additionally, tests of absorption by capillarity, drying 

behavior and water vapor permeability were performed on plaster specimens collected from the 

masonry supports, in order to assess the single and combined behavior of the mortars.  

A salt crystallization test was carried out on masonry specimens and the effects of salt 

degradation on them were studied. It was concluded that the traditional plasters presented 

durability problems, related to disintegration, due to a poor mechanical resistance. Regarding the 

industrial plasters, they showed detachment of the whole plaster, which is caused by the lower 

permeability to water and greater mechanical resistance than the masonry support. It was also 

concluded that, in terms of durability, the two-coat systems presented better results than the one-

coat systems. 

 

Key words 

Industrial plasters; traditional plasters; two-coat plasters; salt crystallization; mortars’ 

characterization.  
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e justificação do tema 

O desenvolvimento do mercado relacionado com a reabilitação de edifícios antigos, 
aliado às limitações dos rebocos à base de cal, motivou a indústria a produzir argamassas pré-
doseadas específicas para aplicar em rebocos neste tipo de edifícios. Num cenário de 
intervenção sobre o reboco de um edifício antigo, a adoção de argamassas semelhantes às 
originais corresponde à solução que garante a compatibilidade com o suporte (Cavaco, 2014; 
Veiga, 2003). O principal ligante usado nestas argamassas é a cal aérea. Verifica-se, no entanto, 
que os rebocos à base de cal apresentam algumas limitações, designadamente, baixa 
resistência mecânica, elevada porosidade, longos períodos de endurecimento, deficiente 
colocação em obra por desconhecimento das técnicas originais, diferenças entre as 
características do ligante usado no passado e atualmente, entre outros (Gomes, 2009; Lanas & 
Alvarez, 2003), aspetos que estão na origem de muitos insucessos em obras de reabilitação de 
edifícios antigos. 

As argamassas desenvolvidas pela indústria (ou argamassas industriais) são uma 
tentativa desta entidade para desenvolver um produto que não apresente as limitações das 
argamassas à base de cal aérea e ainda assim apresente compatibilidade com o suporte. Este 
objetivo é conseguido com adaptações na composição que envolvem adoção de ligantes 
hidráulicos, adições, adjuvantes e diferentes tipos de agregados (Gomes, 2009). Adicionalmente, 
as argamassas pré-doseadas beneficiam do controle de qualidade associado a um processo de 
doseamento realizado em fábrica. Uma vez que este tipo de argamassas pode ser, na maioria 
dos casos, aplicado por projeção, garante-se, assim, um avanço mais rápido dos trabalhos e 
uma melhor fixação ao suporte, face aos métodos tradicionais.  

Em aplicações correntes, os rebocos de argamassas à base de cal (daqui em diante 
designados por rebocos tradicionais) são constituídos por várias camadas de diferentes 
argamassas, cuja composição é ajustada à função que cada camada desempenha no sistema 
(Nogueira, et al., 2016). Os sistemas mais simples são constituídos pelo menos por duas 
camadas: uma primeira, de regularização, com cerca de dois a três centímetros de espessura, 
constituída por areia mais grossa; e uma segunda camada, de acabamento, em geral com menos 
de cinco milímetros de espessura, constituída por areia fina, eventualmente pó de pedra, sendo 
muito rica em cal (Nogueira, et al., 2016).  

O comportamento das argamassas à base de cal para aplicação em rebocos de edifícios 
antigos está bastante estudado, pelo que se conhece o comportamento de uma ampla gama 
destas argamassas, em função da sua composição, (Borsoi, et al., 2012; Pascoal, et al., 2015; 
Margalha, 1997).  

Existem também bastantes estudos sobre as causas e mecanismos de degradação a 
que estas argamassas normalmente estão expostas. No entanto, estes estudos foram na sua 
maioria realizados sobre provetes normalizados, que possuem forma diferente da apresentada 
pelos rebocos, e sobre as argamassas isoladas. O estudo do comportamento do conjunto 
constituído pelo suporte, camada de regularização e camada de acabamento foi muito pouco 
estudado. Conhecem-se os estudos de Nogueira e Gonçalves, (Nogueira, 2016; Gonçalves, 
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2007), mas existe ainda uma lacuna na compreensão dos mecanismos de degradação dos 
rebocos, designadamente a influência da presença de uma camada de acabamento no reboco.  

1.2. Objetivos e metodologia 

Assim, o presente estudo pretende estudar as formas de degradação que ocorrem em 

rebocos de duas camadas adequados para edifícios antigos. A ação degradante escolhida foi a 

cristalização de sais, uma vez que esta é uma das causas de degradação mais frequente nos 

edifícios constituídos por paredes de alvenaria de pedra. Os objetivos desta dissertação são os 

seguintes: 

x Compreender a forma de degradação por ação dos sais que ocorre em rebocos 

de duas camadas aplicados num suporte de alvenaria de pedra, procurando em 

particular estudar o efeito da camada de acabamento nessa forma de 

degradação e durabilidade do reboco. 

x Estudar a influência das características de porosidade das argamassas na forma 

de degradação e durabilidade dos rebocos expostos à ação dos sais. 

x Comparar a forma de degradação e durabilidade de rebocos de duas camadas 

constituídos por argamassas industriais face às tradicionais relativamente à 

cristalização de sais. 

Por forma a estudar e cumprir os objetivos principais acima descritos, foi ainda necessário 

estudar e relacionar a influência da resistência mecânica na degradação das argamassas face à 

ação da cristalização de sais. 

Para este efeito, as argamassas tradicionais estudadas foram as realizadas no âmbito de um 

estudo anterior (Nogueira, 2006), enquanto que as argamassas industriais usadas correspondem 

a um conjunto de argamassas pré-doseadas, de uma marca bem posicionada na indústria da 

construção. Relativamente às argamassas tradicionais, foram estudadas 2 argamassas de 

regularização e 2 argamassas de acabamento. Estas argamassas não foram produzidas no 

âmbito deste trabalho, tendo-se usado os resultados da caracterização física e mecânica obtidos 

em provetes normalizados no âmbito do estudo referido. Os ensaios de sais foram produzidos 

sobre provetes constituídos por bases de alvenaria rebocadas, provetes estes também 

produzidos no âmbito do estudo anterior. Relativamente às argamassas industriais, foram 

estudadas 2 argamassas de regularização e 1 argamassa de acabamento. Foram produzidos 

provetes normalizados para posteriormente se proceder à caracterização física e mecânica 

destas argamassas. Foram ainda realizados provetes de rebocos de duas camadas aplicados 

sobre as mesmas bases de alvenaria das argamassas tradicionais. 

Foram realizados ensaios de resistência mecânica à compressão e à flexão, espessura de 

carbonatação, velocidade de ultrassons e módulo de elasticidade sobre os prismas de 

argamassa normalizados. Sobre os provetes de reboco, foram realizados ensaios de 

permeabilidade ao vapor de água e cinética de secagem. Foram ainda realizados ensaios de 
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porosidade, massa volúmica e absorção capilar quer sobre os provetes de reboco, quer sobre 

os prismas normalizados.  

Por fim, foi realizado um ensaio de contaminação e cristalização de sais sobre as bases de 

alvenaria anteriormente mencionadas. Realçam-se os ensaios de absorção capilar, 

permeabilidade ao vapor de água e cinética de secagem como fundamentais para a 

compreensão dos fenómenos observados. 

 

1.3. Organização do texto 

Em relação à estrutura do presente documento, este divide-se em 5 capítulos, excluindo 

a introdução. Inicialmente, estabelece-se o estado da arte, onde se analisa o enquadramento 

normativo para argamassas de reboco de substituição para edifícios antigos, se caracterizam 

rebocos multicamada à base de cal e industriais, bem como se estuda o comportamento hígrico 

deste tipo de argamassas e, por fim, o seu comportamento face à ação de sais solúveis. 

Em seguida, apresentam-se as metodologias seguidas na campanha experimental, 

estabelecendo-se os procedimentos seguidos em cada ensaio, bem como os cálculos que lhe 

são inerentes, além do enquadramento normativo de cada um.  

No quarto capítulo, apresentam-se e discutem-se os resultados obtido em relação à 

caracterização nos estados fresco e endurecido das argamassas em estudo. Já no quinto 

capítulo, analisam-se os resultados decorrentes do ensaio de cristalização de sais, discutindo o 

desempenho e durabilidade revelados por cada tipo de reboco.  

Por fim, estabelecem-se as conclusões do trabalho, bem como as sugestões para 

trabalhos futuros que poderão decorrer deste estudo. 
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2. Revisão de Conhecimentos 

2.1. Considerações gerais 

Os rebocos são considerados revestimentos de sacrifício, desempenhando um papel de 

proteção do suporte. No caso das construções antigas, os suportes são normalmente 

constituídos por alvenaria estrutural sendo, desta forma, prioritário proteger estes elementos. Em 

complemento à função de proteção, os rebocos apresentam ainda uma função decorativa, pelo 

que deverão ser concebidos para maximizar a sua durabilidade (Van Balen, et al., 2005).  

Para proteger as alvenarias, os rebocos devem constituir uma barreira às ações externas e, 

em simultâneo, não contribuírem para a degradação dos suportes, pelo que, existem 

determinados requisitos que estes devem cumprir. Em relação às características mecânicas, os 

rebocos devem apresentar resistência suficiente para garantir a coesão dos seus constituintes e 

adesão do mesmo ao suporte. No entanto, devem apresentar resistência mecânica inferior à do 

suporte e deformabilidade suficiente para acompanhar as deformações do mesmo (Van Balen, 

et al., 2005; Henriques, 2005). 

Relativamente ao comportamento face à presença e transporte de água, o reboco deve 

apresentar uma boa resistência à penetração de água, bem como uma boa capacidade de 

secagem, sendo que a evaporação da água deve ocorrer em condições que minimizem a ação 

agressiva dos sais solúveis. Através do cumprimento destes requisitos, existem garantias de uma 

adequada durabilidade dos rebocos (Nogueira, et al., 2016; Veiga, 2005). 

2.2. Propriedades das argamassas adequadas para substituição de rebocos 
antigos 

 As argamassas de substituição, utilizadas para substituir argamassas tradicionais, sendo 

destinadas a rebocos em paredes de alvenaria de edifícios antigos, devem apresentar uma 

seleção criteriosa em relação às características que exibem e ao comportamento face às 

condições específicas a que vão ser sujeitas. A substituição de rebocos antigos de forma 

indevida, prática corrente após o aparecimento do cimento Portland, tem sido responsável pela 

degradação acelerada de reparações efetuadas e, frequentemente, por danos nos materiais 

subjacentes aos referidos rebocos. Nestas situações, pode afirmar-se que a reparação não foi 

bem-sucedida, pois o reboco de substituição não consegui cumprir as suas funções. Assim, a 

norma EN 998-1:2010 define um conjunto de requisitos para a utilização de argamassas no 

contexto anteriormente abordado. A Tabela 2.1 apresenta as principais categorias relativas à 

resistência à compressão aos 28 dias e à absorção de água por capilaridade, categorias que são 

utilizadas como requisitos na Tabela 2.2, restringindo a finalidade do uso de uma determinada 

argamassa em função das suas características. 
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Tabela 2.1 - Classificação para propriedades de argamassas no estado endurecido (adaptado da norma  
 EN 998-1: 2010) 

Propriedades Categorias Valores 

Gama de resistência à 

compressão aos 28 

dias 

CS I 0,4 a 2,5 N/mm2 

CS II 1,5 a 5,0 N/mm2 

CS III 3,5 a 7,5 N/mm2 

CS IV ≥ 6 N/mm2 

Absorção de água por 

capilaridade 

W 0 Não especificado 

W 1 c ≤ 0,40 kg/m2·min0,5 

W 2 c ≤ 0,20 kg/m2·min0,5 

 

Tabela 2.2 – Sumário de requisitos para argamassas no estado endurecido (adaptado da norma EN 998-
1: 2010) 

Parâmetro GP1 CR2 R3 
Massa volúmica aparente  Intervalo de valores especificado pelo fabricante 

Resistência à compressão CS I a CS IV CS I a CS IV CS II 

Aderência  ≥ Valor especificado e tipo de fratura (A, B ou C) 

Absorção de água por 

capilaridade 
W0 a W2 

≥ 0,3 kg/m2 após 

24 horas 

Coeficiente de 

permeabilidade ao vapor de 

água 

≤ Valor declarado pelo fabricante ≤ 15 

1 General purpuse rendering/plastering mortar (Argamassas de aplicação geral para interiores e exteriores) 
2 Coulored rendering mortar (Argamassa colorida para uso exterior) 
3 Renovation mortar (Argamassa de renovação/reabilitação) 

 

A informação presente nas tabelas anteriores permite ainda atribuir uma categoria de 

aplicabilidade a uma determinada argamassa, categorias estas que se relacionam com 

aplicações de uso geral ou específico, sendo que as argamassas de renovação/reabilitação se 

inserem neste último. Para as argamassas de renovação, R, a resistência à compressão aos 28 

dias, deve estrar situada entre 1,5 a 5,0 N/mm2, a absorção de água por capilaridade deverá ser 

superior ou igual a 0,3 kg/m2 após 24 horas e o coeficiente de permeabilidade ao vapor de água 

deverá ser inferior ou igual a 15. Os valores de resistência mecânica podem considerar-se 

relativamente baixos, de forma a não degradarem as paredes de alvenaria de pedra antiga, como 

acima referido. De igual modo, as características de transporte de água definidas na Tabela 2.2 

têm por objetivo garantir uma fácil secagem dos rebocos. 

2.3. Características dos rebocos multicamada à base de cal 

Os rebocos antigos adotavam habitualmente várias camadas de argamassas diferentes, 

gradualmente menos espessas, do interior para o exterior, de forma a garantir a regularização 



 

 7

da superfície do suporte (normalmente muito irregular). De uma forma geral, os rebocos antigos 

eram executados em duas ou três camadas, sendo frequente a utilização da mesma argamassa 

para executar a primeira e a segunda camada, no caso dos rebocos triplos (de três camadas). 

No que respeita à composição, as argamassas de regularização apresentavam composições 

semelhantes às utilizadas no assentamento dos blocos de alvenaria. Estas eram constituídas 

por areias mais grossas, às quais podiam ser adicionadas fibras naturais como crinas ou sisal, 

sendo que a sua espessura total, isto é, o conjunto das duas camadas, poderia alcançar o valor 

de 5 cm. As argamassas que compunham a última camada, de contacto com o exterior, eram 

constituídas por areias mais finas (Nogueira, et al., 2016). Os traços volumétricos das 

argamassas de regularização referidos na bibliografia são 1:2 – 21/2 (cal em pasta: areia), sendo 

recomendada a utilização de areia bem graduada (Henry & Stewart, 2012; Nogueira, et al., 2016). 

A camada superior do reboco, camada de acabamento, apresenta um traço volumétrico, 

recomendado por (Henry & Stewart, 2012), de 1:1 (cal em pasta: areia).  

Existem alguns pormenores técnicos a ter em conta na execução de rebocos multicamada, 

tal como a garantia da aderência entre as diversas camadas, que é salvaguardada pela execução 

de irregularidades na camada subjacente com pentes, quando esta ainda se encontra no estado 

fresco. 

Acerca da estrutura porosa das argamassas tradicionais, Nogueira (Nogueira, 2016) assinala 

que argamassas constituídas por areias com partículas de maior dimensão e menos pasta de 

cal, conduzem a rebocos menos porosos, mas com poros de maior dimensão (argamassas de 

regularização) em relação a argamassas que utilizam na sua composição areias com partículas 

de menor dimensão e maior quantidade de pasta que levam a porosidades superiores, embora 

com poros de menor dimensão (argamassas de acabamento) (– Dimensão da distribuição de 

poros das argamassas (argamassa de acabamento – círculos; argamassa regularização – 

quadrados) ). Apresenta-se na Tabela 2.3 a distribuição da dimensão dos poros de duas 

argamassas estudadas por Nogueira, com composições ajustadas a camada de base e de 

acabamento (Nogueira, 2016). 

 
Figura 2.1 – Dimensão da distribuição de poros das argamassas (argamassa de acabamento – círculos; 

argamassa regularização – quadrados) (Nogueira, 2016)  
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Estas argamassas possuem traços 1:3 e 1:1 (cal aérea: areia siliciosa) e destinam-se a 

camadas de regularização e acabamento, respetivamente. A argamassa de acabamento foi 

produzida com uma areia fina, enquanto que a de regularização foi produzida com uma areia 

grossa. Como seria de esperar, os valores de porosidade são mais elevados na argamassa de 

acabamento (33% versus 27%) (Nogueira, 2016), mas esta porosidade é constituída por poros 

de menor dimensão (Figura 2.1). 

 A estrutura da porosidade das argamassas é um ponto fundamental na compreensão dos 

mecanismos transporte de água no interior dos rebocos em fenómenos como a capilaridade e 

secagem das argamassas (ponto 2.5). 

Na Tabela 2.3 é possível observar intervalos de valores para propriedades como a 

resistência à flexão e compressão, módulo de elasticidade dinâmico, coeficiente de absorção de 

água por capilaridade e porosidade, em função do traço volumétrico (Veiga, 2003). 

Tabela 2.3 – Resumo das propriedades das argamassas tradicionais à base de cal (Veiga, 2003) 

Traço1 
(volumétrico) 

ft 2 
(MPa) 

fc 3 
(MPa) 

Ed4 
(MPa) 

WCA5  
(kg.m-2.s-0.5) 

Pw6 (%) 

1:4 0,2-0,5 0,3-0,6 710-900 - - 

1:3 0,2-0,8 0,6-1,6 2330-4440 0,14-0,30 27-35 

1:2 0,3-0,6 0,6-1,5 2090-4710 0,30-0,34 28-39 

1:1 0,5 1,2 2860 - 50 
1 Traço volumétrico Areia : Cal; 
2 Resistência à tração por flexão; 
3 Resistência à compressão; 
4 Módulo de elasticidade dinâmico; 
5 Coeficiente de absorção de água por capilaridade; 
6 Porosidade por imersão em água. 

2.4. Características dos rebocos industriais para edifícios antigos 

Conhecidas as características gerais dos rebocos tradicionais, importa agora explorar as 

características dos rebocos industriais em contexto de aplicação em edifícios antigos. As 

composições das misturas pré-doseadas variam em função do fabricante e em função do uso 

específico recomendado por estes. Segundo Gomes, as argamassas apresentam geralmente 

ligantes como a cal aérea, cal hidráulica e cimento (Gomes, 2009). Relativamente à presença de 

adjuvantes nas misturas, alguns fabricantes não detalham o tipo de adjuvante presente, 

revelando apenas que existem “adjuvantes específicos”. Outros fabricantes, nas fichas técnicas 

dos produtos, revelam a presença de adjuvantes retentores de água, hidrófugos e introdutores 

de ar. Dependendo da função específica do reboco, este poderá incorporar fibras de origem 

sintética. 
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As argamassas industriais aplicadas em edifícios antigos devem respeitar a norma EN 998-

1:2010, uma vez que as características como a porosidade, permeabilidade à água liquida e no 

estado de vapor, a cinética de secagem e a resistência mecânica podem por em causa a 

integridade do suporte, que, no caso dos edifícios antigos, se apresenta como elemento 

estrutural a proteger. Assim, a referida norma estabelece requisitos para as diversas 

propriedades, enquadrando as argamassas passíveis de serem utilizadas no contexto 

anteriormente referido como argamassas do tipo “R” – argamassas de renovação/reabilitação. 

Note-se que alguns fabricantes recomendam a aplicação de camadas de acabamento fino 

constituídas por argamassas do tipo “CR” – argamassa colorida, no sentido de melhorar o 

comportamento do sistema suporte+reboco face a determinada ação externa, como a 

cristalização de sais, por exemplo. 

Segundo o estudo levado a cabo por Gomes (Gomes, 2009), as argamassas industriais 

destinadas a rebocos de edifícios antigos apresentam-se normalmente como argamassas 

bastardas, usualmente com utilização de cal aérea, hidráulica e cimento. Os agregados utilizados 

são selecionados criteriosamente quanto à sua granulometria, apresentando vulgarmente 

partículas com dimensão máxima inferior a 4 mm, sendo constituídos por várias frações 

granulométricas ao invés de curvas granulométricas contínuas.  A natureza dos agregados pode 

variar entre areias calcárias, areias siliciosas ou ambas, podendo ainda serem utilizados 

agregados ou cargas leves, tais como a perlite e a vermiculite. As argamassas industriais 

incorporam frequentemente adições e adjuvantes no sentido de alcançar determinadas 

características no sentido da otimização deste produto. Estas são geralmente agentes 

hidrófugos, retentores de água e introdutores de ar, sílica de fumo ou pozolanas. Alguns produtos 

têm ainda na sua constituição fibras sintéticas que conferem maior resistência à fissuração por 

retração e, consequentemente, maior durabilidade. 

Dentro da categoria das argamassas industriais, surgem por vezes argamassas do tipo “GP” 

– argamassas de aplicação geral, que no presente trabalho são mencionadas com o objetivo de 

destacar algumas diferenças face às argamassas de uso em edifícios antigos, no âmbito dos 

requisitos da noma EN 998-1:2010. 

A Tabela 2.4 apresenta um resumo das características presentes nas fichas técnicas de 

alguns produtos das principais marcas presentes no mercado.  
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Tabela 2.4 - Resumo de algumas características de argamassas industriais, adaptado de fichas técnicas 
das argamassas industriais. 

Fabricante Secil Fassa Bortolo Weber 

Argamassa 
REABILITA  

Cal  
Reboco 

REABILITA 
Cal  

Acabamento 

INTONACO 
MACROPOROSO 

717  
ACABAMENTO 
AREADO 750 

Weber.cal. 
classic 

Weber.cal. 
decor 

Dimensão do 
agregado < 3,5 mm < 1,0 mm < 3,0 mm < 0,6 mm - - 

Água de 
amassadura 19,5 ± 1,0% 21,0 ± 1,0% 17,5 - 19,0% ≈ 28% 16,0 / 18,0% 24,0 / 28,0% 

Ar contido em 
pasta 25,0 ± 5,0% 25,0 ± 5,0% ≈ 25,0 % - - - 

Resistência à 
compressão 

Classe CS 
II Classe CS II 2,5 N/mm2 

Classe CS II 
2,5 N/mm2 

Classe CS II 

≤ 3,5 
N/mm2 

Classe CS II 

≤ 3,0 
N/mm2 

Classe CS II 

Resistência à 
tração - - - 1,0 N/mm2 1,5 N/mm2 2,0 N/mm2 

Aderência ao 
tijolo cerâmico 

/ Modo de 
fratura 

≥ 0,2 MPa  
A e B 

≥ 0,2 MPa  
A e B - - ≥ 0,2 MPa  

B 
≥ 0,25 MPa  

B 

Módulo de 
elasticidade 

2000 - 4000 
N/mm2 

2000 - 4000 
N/mm2 ≈ 3000 N/mm2 ≈ 3500 N/mm2 ≤ 5000 N/mm2 ≤ 5000 N/mm2 

Massa 
volúmica 

1400 ± 100  
kg/m3 

1200 ± 100 
 kg/m3 

1200 ± 100  
kg/m3 

1200 ± 100  
kg/m3 

1550 - 1600 
kg/m3 

1300 - 1350 
kg/m3 

Capilaridade  após 24 h  
≥ 0,3 kg/m2  

após 24 h 
≥ 0,3 kg/m2 

após 24 h 
≥ 0,3 kg/m2 

após 24 h 
≥ 0,3 kg/m2 

após 24 h 
≥ 0,3 kg/m2 W2 

Permeabilidade 
ao vapor de 

água µ 
< 15 < 6 < 8 < 12 ≤ 15 ≤ 15 

Reação ao fogo Classe A1 Classe A1 - - Classe A1 Classe F 

Condutibilidade 
térmica 

0,47 
W.(m/K) 
 (P=50%) 

0,47 W.(m/K) 
 (P=50%) 0,45 W.(m/K) 0,49 W.(m/K) 0,82 W.(m/K) 

 (P=50%) 
0,45 W.(m/K) 

 (P=50%) 

Norma EN 998-
1 - - R R R CR 

 

As argamassas industriais presentes na Tabela 2.4 representam, por um lado, argamassas 

que não se enquadram na categoria “R” da norma EN 999-1, mas o seu fabricante recomenda-

a como argamassa de reabilitação, por outro lado apresentam-se exemplos como INTONACO 

MACROPOROSO 717 e ACABAMENTO AREADO 750 do fabricante Fassa Bortolo, que formam 

um sistema de reboco de argamassa de regularização e argamassa de acabamento com vista a 

aplicações de reabilitação, segundo a mesma norma, à semelhança do sistema recomendado 

pela Weber, com as argamassas weber.cal.classic e weber.cal.decor. 

2.5. Comportamento hígrico da argamassa à base de cal 

O comportamento hígrico das argamassas à base de cal relaciona-se com uma diversidade 

de fatores, sendo que a porosidade é um dos principais fatores intrínsecos às argamassas, 

regendo fenómenos como a capilaridade, a permeabilidade à agua e ao vapor de água bem 

como a secagem dos materiais. A porosidade, por sua vez, apresenta dois fatores que podem 
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desencadear comportamentos distintos, sendo estes a dimensão dos poros e a percentagem 

efetiva de vazios, tal como será explorado no seguimento do presente texto com base em 

(Nogueira, 2016). 

A porosidade de argamassas à base de cal é composta essencialmente por poros capilares 

interligados, sendo que os seus tamanhos podem variar entre 0,5 a 100 µm. É de referir que 

podem surgir micro e macroporos nas argamassas, em pequenas proporções. 

O comportamento do transporte de água é afetado pelo tipo de estrutura porosa, sendo que 

o fluxo de água por capilaridade, em condições de não saturadas, depende dos seguintes fatores: 

x Da condutividade por capilaridade, que, por sua vez, depende do teor em água, 

da permeabilidade do material e das características do líquido; 

x Do gradiente de pressão que se estabelece na interface entre o líquido e o ar 

presentes no interior dos poros (pressão de sucção capilar). 

A estrutura porosa pode influenciar os fatores anteriores de uma forma contraditória. Isto 

ocorre uma vez que, enquanto a sucção por capilaridade aumenta para poros de menores 

dimensões, a permeabilidade pode diminuir em consequência da pequena dimensão dos poros, 

no caso em que exista uma redução da porosidade. Uma maior velocidade de absorção por 

capilaridade ocorre para um material com um grande volume de vazios, conectados entre si, em 

complemento com poros de pequena dimensão, como é o caso de uma argamassa composta 

por areia fina e muito rica em pasta. Relativamente ao volume total de água absorvida após a 

saturação, é possível concluir que esta depende unicamente da porosidade aberta do material. 

Hall & Hoff (Hall & Hoff, 2002) mostraram as condições nas quais um material compósito, em 

duas camadas, pode apresentar uma curva de absorção de água por capilaridade com duas 

secções de declive diferente. O seu trabalho afirma que, num dado material compósito 

constituído por duas camadas com diferentes características de absorção, permeabilidade e 

porosidade, observam-se dois comportamentos diferentes nos ensaios de absorção de água por 

capilaridade: numa primeira fase, antes de a frente de líquido alcançar a interface entre os dois 

materiais, a taxa de absorção é controlada pelo primeiro material. Quando a frente de líquido 

atravessa a referida interface, esta taxa passa a ser controlada pelas propriedades de ambos os 

materiais. No caso em que a absorção se dá do material com menor capacidade de absorção 

para o material com maior capacidade de absorção, a taxa de absorção na segunda fase é menor 

no material compósito do que seria no segundo material isolado, mas ainda assim seria superior 

à verificada na fase inicial do ensaio. 

Relativamente ao transporte de água no estado de vapor nas argamassas à base de cal, 

este ocorre essencialmente por difusão. A permeabilidade de um material ao vapor de água é 

influenciada pela porosidade e pela estrutura porosa, sendo que quanto mais poroso o material, 

maior o tamanho dos poros e, por fim, quanto melhores sejam as ligações existentes entre estes, 

maior a permeabilidade do meio ao vapor de água. 
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O comportamento de secagem dos materiais porosos e das argamassas à base de cal em 

particular é influenciado pelos movimentos de água nos estados líquido e de vapor que ocorrem 

em simultâneo no interior do material. Esta secagem ocorre quando as condições ambientais 

exteriores dão origem à evaporação da água. Esta secagem é mais fácil se as características de 

porosidade do material permitirem o transporte de água líquida até à sua superfície exterior, 

ocorrendo a evaporação nesta superfície. Este comportamento é mais provável em materiais 

com poros capilares de menor dimensão, pois esta característica favorece a condução de água 

liquida por capilaridade, como acime referido (Nogueira, 2016; Gonçalves, 2007). 

Adicionalmente, em poros de pequenas dimensões, a área efetiva exposta à evaporação é maior 

por consequência da grande curvatura do menisco, face a poros de maiores dimensões, logo a 

taxa de evaporação é superior (Rousset-Tournier , 2001). Pelo contrário, em materiais com poros 

de maior dimensão, a sucção capilar é menor, mas em contrapartida, a saída de água no estado 

de vapor é facilitada, como acima referido. Neste último caso, a frente de secagem (superfície 

onde ocorre a evaporação) não se encontra normalmente à superfície, mas a uma certa distância 

desta no interior do material (Nogueira, 2016). 



 

 13

2.6. Comportamento das argamassas à base de cal face à ação dos sais 

2.6.1. Mecanismos de evaporação e cristalização de sais 

A ascensão de água por capilaridade, a permeabilidade ao vapor de água, bem como a 

cinética de secagem dos rebocos estão, como referido anteriormente, diretamente ligadas à 

porosidade, não só pelo valor efetivo desta, mas também com a estrutura e dimensão dos poros. 

O conjunto de todas estas características confere aos rebocos diferentes tipos de funcionamento 

no que se refere à evaporação e cristalização de sais. 

Os autores (Wiffels, et al., 1997; Vergès-Belmin, et al., 2005; Rodrigues, et al., 2005) citados 

por (Gonçalves, 2007), indicam quatro principais mecanismos de evaporação e cristalização de 

sais. Estes, são apresentados de seguida, podendo observar-se na Figura 2.2 um esquema 

iustrativo para cada um dos mecanismos. 

a) Rebocos de transporte (Figura 2.2 a)): estes têm a capacidade de transportar as 

soluções no estado líquido até à superfície exterior do reboco. Assim, a 

cristalização de sais ocorre na superfície, manifestando-se em eflorescências. 

Este tipo de comportamento é normalmente associado a rebocos tradicionais à 

base de cal aérea. 

b) Rebocos de acumulação (Figura 2.2b)): estes permitem a penetração das 

soluções salinas no seu interior, porém, não permitem que estas atinjam a 

superfície exterior do reboco. Assim, os sais cristalizam nos poros (no interior do 

reboco). Esta acumulação de sais no interior é possibilitada pela existência de 

uma camada interior com maior permeabilidade e com poros de maior dimensão 

do que a camada superficial. A frente de secagem tende a ocorrer ao nível da 

camada interior, existindo um movimento de vapor de água através da camada 

exterior e os sais tendem a cristalizar no seio da camada interior. Para níveis de 

concentrações das soluções salinas relativamente baixas, o volume dos poros 

desta camada é superior ao volume dos poros onde os sais cristalizam, 

reduzindo assim o risco de rotura interna das paredes dos mesmos. Algumas 

argamassas industriais procuram tirar partido deste comportamento para 

minimizar uma eventual degradação superficial dos rebocos. 

c) Rebocos de bloqueio, impermeáveis à água no estado líquido (Figura 2.2c)): 

estes permitem apenas o fluxo do vapor de água. Desta forma, a frente de 

secagem tende a situar-se na interface suporte/reboco, local onde ocorre 

também a cristalização e deposição dos sais. A cristalização de sais no suporte 

junto à superfície de aderência do reboco pode provocar a rotura do material 

localizado nas paredes dos poros, levando à desagregação do material, que, 

num estado mais avançado, pode provocar o destaque do reboco. Este tipo de 

comportamento é típico de rebocos de substituição com alto poder hidrófugo. 
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d) Rebocos selantes ou rebocos impermeáveis à água quer no estado líquido quer 

de vapor (Figura 2.2d)): estes caracterizam-se pela acumulação da solução 

salina, no estado líquido junto à interface suporte/reboco. Assim, o suporte 

permanece constantemente humedecido, dada a impermeabilidade do reboco, 

à água líquida ou ao vapor, contribuindo para a degradação do suporte. Caso 

ocorra uma rotura localizada do reboco, estabelecem-se condições para a 

ocorrência de evaporação da água presente no suporte, provocando a 

cristalização rápida de sais na zona da rotura, provocando o destaque do reboco.  

 

 

Figura 2.2 - Princípios de funcionamento dos rebocos (Gonçalves, 2007). 

 Importa ainda introduzir a designação de rebocos de sacrifício. Esta designação não está 

diretamente relacionada com a terminologia anterior, sendo que surge apenas no contexto de 

rebocos cuja função de proteger a alvenaria de suporte prevalece face à durabilidade do próprio 

reboco. Nestes casos aceita-se que o reboco sofra degradação substancial, atuando assim como 

elemento de sacrifício, e obrigando a cuidados significativos de manutenção e/ou renovação ao 

longo do tempo. 

2.6.2. Eflorescências e criptoflorescências  

Conhecidos os tipos de rebocos quanto ao seu comportamento aos sais, importa abordar as 

condições cristalização dos sais, nomeadamente os mecanismos de formação de eflorescências 

e criptoflorescências. No caso das eflorescências, o processo começa, segundo (Silveira, et al., 

2002), com a dissolução e transporte de sais solúveis pela água presente nas alvenarias ou 

rebocos. De seguida, dá-se a migração da solução e a cristalização dos sais nela dissolvidos. 

Por fim, ocorre a evaporação superficial da solução, acompanhada da cristalização e aumento 

de volume dos sais. Assim, conclui-se que para a existência de eflorescências é necessária a 



 

 15

presença simultânea de humidade, sais solúveis e pressão hidrostática que permita a migração 

da solução para a superfície dos rebocos. 

Relativamente às criptoflorescências, é possível afirmar que são um caso particular das 

eflorescências, na medida em que os sais cristalizam não à superfície, mas no interior dos 

rebocos ou suportes. Assim, o mecanismo anteriormente descrito aplica-se igualmente a este 

fenómeno. 

O papel da porosidade nos mecanismos de cristalização de sais em meios porosos, tais 

como as argamassas, é um fator intrínseco ao processo, uma vez que, em primeiro lugar, é pela 

rede porosa que circulam as soluções salinas e, por outro lado, é no interior destes que ocorre a 

cristalização de sais (no caso das criptoflorescências). Segundo (Schaffer, 1932) é possível 

observar que a cristalização de sais em pedras com poros de menor dimensão causa maiores 

danos que a ocorrência do mesmo fenómeno no seio de poros de maiores dimensões. Outros 

autores como (Rodríguez-Navarro & Doehne , 1994) referem ainda que os poros de maiores 

dimensões servem de pequenos reservatórios de solução salina, solução esta que é conduzida 

para os poros de menor dimensão, no seio dos quais evapora dando lugar à cristalização de sais 

(no interior dos poros de pequena dimensão). Por outro lado, (Scherer, 2004) argumenta que a 

cristalização de sais pode ocorrer não só nos poros de pequena como também nos de maior 

dimensão, sendo que para umas dadas condições de equilíbrio é expectável que se criem 

tensões elevadas nas paredes dos poros de pequenas dimensões, quando o cristal se encontra 

rodeado de um filme de solução. Já para os poros de maior dimensão, só se esperam tensões 

internas elevadas quando o filme que envolve o cristal é descontínuo, o que pode acontecer 

durante o processo de secagem. 

O papel da velocidade de evaporação pode determinar qual o mecanismo de cristalização 

que se estabelece, isto é, para velocidades de evaporação rápidas pode favorecer-se a formação 

de criptoflorescências, uma vez que a evaporação mais rápida induz maior sobressaturação da 

solução salina no interior dos rebocos, levado a uma maior pressão de cristalização (Gonçalves, 

2007). 
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3. Caracterização da campanha experimental 

3.1. Introdução 

O objetivo principal dos trabalhos experimentais desenvolvidos visa comparar o 

comportamento entre rebocos de duas camadas de argamassas, uma primeira camada de 

regularização e uma segunda de acabamento.  O estudo foca-se sobretudo na comparação do 

comportamento face à ação dos sais solúveis no que respeita o comportamento do conjunto: 

suporte, argamassa de regularização e argamassa de acabamento. 

No caso das argamassas industriais, estudaram-se duas argamassas de regularização e 

uma argamassa de acabamento. No caso das argamassas tradicionais, estudaram-se duas 

argamassas de regularização e duas argamassas de acabamento. Estas argamassas foram 

produzidas por Nogueira (Nogueira, 2016) e encontravam-se aplicadas sobre bases de alvenaria, 

tendo estas também sido incorporadas no presente trabalho. 

Nas argamassas tradicionais, apenas se realizaram ensaios no estado endurecido, 

nomeadamente, em provetes extraídos do suporte de alvenaria e sobre o conjunto: suporte de 

alvenaria e argamassas. Nas argamassas industriais foram realizadas todas as tipologias de 

ensaios: ensaios no estado seco, no estado fresco e no estado endurecido, sendo que o último 

grupo engloba ensaios sobre prismas de argamassa e sobre provetes de reboco retirados das 

bases de alvenaria. O ensaio de cristalização de sais foi realizado diretamente nas bases de 

alvenaria, sendo que é comum às argamassas tradicionais e industriais. 

3.2. Argamassas estudadas e bases de alvenaria 

3.2.1. Bases de alvenaria 

Como base para a aplicação das argamassas em duas camadas, foram utilizadas quatro 

bases de alvenaria provenientes dos trabalhos de Nogueira (Nogueira, 2016). Estas bases são 

constituídas por betão de cal aérea com dimensões aproximadas de 30x30x10cm, sendo que os 

agregados de grandes dimensões visíveis na figura foram cuidadosamente colocados à mão, 

sendo depois pressionados e incorporados na base de alvenaria.  

 

Figura 3.1 – Base de alvenaria para aplicação da argamassa 
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3.2.2. Argamassas tradicionais 

As argamassas tradicionais estudadas foram produzidas por Nogueira com as dosagens 

presentes na Tabela 3.1 (Nogueira, 2016).  

Tabela 3.1 – Constituintes das argamassas tradicionais produzidas por Nogueira (Nogueira, 2016) 

Argamassas 
Relação 

água-ligante 
Tipo de 

agregado 

kg de material por m3 de argamassa 

Agregado 
Cal aérea 

(CL90) 
Água 

Regularização 
USL1 1,60 

M21 
1590 182 292 

USL6 1,20 1615 185 222 

Acabamento 
TSL1 1,00 

M12 
1082 391 391 

TSL3 0,85 1117 404 243 
1 Areia grosseira com módulo de finura MF=2,86  
2 Areia fina com módulo de finura MF=1,58 

 

Das quatro bases de alvenaria utilizadas, duas delas tinham aplicados um esquema de 

reboco em duas camadas, uma de regularização com 15 a 20 mm de espessura e uma de 

acabamento com 3 a 6 mm de espessura.  As restantes bases de alvenaria continham apenas 

aplicada uma camada de reboco de regularização com espessura na gama de 15 a 20 mm. 

Assim, a Tabela 3.2 apresenta a constituição dos esquemas de reboco presentes em cada base 

de alvenaria.  

Tabela 3.2 – Constituição do reboco tradicional nas bases de alvenaria 

Bases de 
alvenaria 

Argamassa de 
regularização 

Argamassa de 
acabamento 

B1 USL1 - 

B2 USL1 TSL1 

B3 USL6 - 

B4 USL6 TSL3 

 

3.2.3. Argamassas industriais 

Estudaram-se as argamassas R1 e R2, que constituem as argamassas de regularização e 

uma argamassa de acabamento: A1, sendo que as suas principais características, bem como as 

recomendações de aplicação por parte do fabricante figuram na Tabela 3.3. Note-se que o 

conjunto das três argamassas (R1, R2 e A1) se passará a denominar “argamassas industriais”. 
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Tabela 3.3 - Características das argamassas industriais (de acordo com a o fabricante) 

Designação da 
argamassa R1 R2 A1 

Composição1 

Cal aérea hidratada 
(ligante maioritário); 

Ligantes pozolânicos;  
Cimento; 

Agregados de 
natureza calcária e 

siliciosa; 
Agregados leves; 
Fibras sintéticas; 

Agentes 
hidrofugantes; 

Agentes reguladores 
de trabalhabilidade 

(celulose). 
 

Cal hidráulica (ligante 
maioritário);  

Ligantes pozolânicos; 
Cimento;   

Agregados de natureza 
calcária; 

Agregados de natureza 
siliciosa (agregado 

maioritário);  
Agregados leves; 
Fibras sintéticas; 

Agentes introdutores de ar; 
Agentes hidrofugantes; 
Agentes reguladores de 

trabalhabilidade (celulose). 
 

Cal aérea (ligante 
maioritário) 
Cimento; 

Agregados de 
natureza calcária; 
Fibras sintéticas; 
Agregados leves; 

Agentes 
hidrofugantes; 

Agentes reguladores 
de trabalhabilidade 

(celulose) 
 

Espessura por 
camada 15 a 30 mm 20 a 30 mm |1,5 mm 

Espessura 
máxima de 
aplicação 

50 mm 50 mm 3 mm 

Tempo mínimo 
de espera para 

revestir 
3 semanas 3 semanas - 

Consumo de 
água 

0,16 a 0,18 litros de 
água por kg de 

mistura pré-doseada 

0,18 a 0,20 litros de água por 
kg de mistura pré-doseada 

0,24 a 0,28 litros de 
água por kg de 

mistura pré-doseada 

Classificação 
segundo EN 

998-1 
R R CR 

1Informações provenientes das fichas técnicas e de informações reveladas pelo fabricante via e-mail. 

 A Figura 3.2 ilustra o aspeto das argamassas industriais no estado seco, tal como são 

fornecidas ao utilizador. 

 

Figura 3.2 – Aspeto das argamassas industriais (mistura pré-doseada em pó) 

R1 R2 A1 
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3.3. Plano de trabalhos experimentais  

O planeamento da campanha experimental foi idealizado de forma a que fosse possível obter 

resultados comparáveis com trabalhos anteriores. Assim, os trabalhos experimentais focam-se 

essencialmente em três blocos de ensaios: ensaios em prismas das três diferentes argamassas 

industriais em estudo (cujas dimensões são 4x4x16 cm3), ensaios de cristalização de sais em 

bases de alvenaria com reboco aplicado e ensaios sobre provetes de reboco, tradicional e 

industrial, retirados diretamente das referidas bases de alvenaria. 

A Figura 3.3 apresenta o plano de ensaios a realizar nos prismas. Salienta-se que o esquema 

é igual para as três argamassas industriais em estudo. 

 

Figura 3.3 – Plano de ensaios realizados nos prismas das argamassas industriais 

 

A Figura 3.4 ilustra a sequência de ensaios realizados nas bases de alvenaria e nos provetes 

de reboco delas retirados. É de notar que, para as bases de alvenaria que só apresentavam 

camada de regularização, não existiu o processo “Aplicação do reboco de acabamento”. 
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Figura 3.4 – Plano de ensaios a realizados nas bases de alvenaria 

 

3.4. Produção e cura das argamassas 

3.4.1. Procedimento e fases da campanha de amassaduras 

A produção das argamassas necessárias para a concretização do plano experimental 

decorreu em quatro fases de amassaduras. A primeira visou a produção de provetes das três 

argamassas em estudo, por forma a determinar as características físicas e mecânicas das 

mesmas, no estado endurecido. A segunda fase visou a produção das argamassas de 

regularização R1 e R2 para aplicação direta sobre o suporte das bases de alvenaria. Na fase 

seguinte foi produzida a argamassa de acabamento, A1, com vista à sua aplicação sobre as 

anteriores camadas de regularização. Por fim, a quarta fase teve em vista a caracterização das 

três argamassas quanto às suas características no estado fresco. 

Estudou-se a consistência por espalhamento das 3 argamassas com diferentes razões 

água/mistura, tendo-se concluído que o valor médio do intervalo indicado pelo fabricante era 
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consistente com o intervalo pretendido (160±5mm). A Tabela 3.4 apresenta a quantidade de 

material, água e mistura pré-doseada para a produção de um litro de argamassa. 

 

Tabela 3.4 - Quantidade de material para produção de 1 litro de argamassa 

Argamassa 
Razão 

água/mistura 
utilizada 

Mmistura 
(g) 

Mágua 
(g) 

R1 0,17 1130,86 192,25 

R2 0,19 1105,85 210,11 
A1 0,26 1026,39 266,86 

 

A produção das argamassas foi baseada na experiência adquirida em trabalhos anteriores 

(Ferreira, 2013; Gomes, 2009) , bem como nas recomendações do fabricante. Para tal, utilizou-

se a misturadora mecânica indicada na norma NP EN 196-1 (1996), tendo-se efetuado o seguinte 

procedimento:  

1. Pesaram-se as porções de água e mistura pré-doseada; 

2. Colocou-se a totalidade da água no recipiente da misturadora, previamente 

humedecido (Figura 3.5a)); 

3. Colocou-se a totalidade da mistura pré doseada no recipiente da misturadora 

e efetuou-se um pré mistura manual; 

4. Realizou-se uma amassadura durante 30 segundos na velocidade mínima 

seguida de 60 segundos na velocidade máxima (Figura 3.5b)); 

5. Raspou-se o material aderente às paredes e fundo do recipiente; 

6. Misturou-se o material mecanicamente, na velocidade máxima, durante 60 

segundos; 

7. Cobriu-se o recipiente da misturadora com um pano húmido até à utilização da 

argamassa. 

 

Figura 3.5 - Amassadura das argamassas industriais. 

 

a) Introdução da água de amassadura no recipiente da misturadora; b) 

misturadora mecânica. 

 

a) b) 
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3.4.2. Produção dos provetes normalizados das argamassas industriais  

A preparação dos provetes normalizados seguiu as indicações dispostas na norma NP EN 

196-1 (1996). O procedimento utilizado foi o seguinte: 

1. Limpou-se o molde e aplicou-se óleo descofrante mineral nas superfícies do 

mesmo; 

2. Posicionou-se o molde, com as alongas montadas, na mesa do aparelho de 

compactação; 

3. Encheu-se uniformemente cada compartimento do molde e compactou-se o 

material com a espátula de maior comprimento (Figura 3.6); 

4. Compactou-se mecanicamente o material com 60 pancadas; 

5. Completou-se o enchimento do molde com um ligeiro excesso e compactou-se 

manualmente a segunda camada de argamassa, com recurso à espátula de 

menor comprimento; 

6. Compactou-se novamente o material com 60 pancadas; 

7. Rasou-se o molde e alisou-se a superfície dos provetes. 

A cura das argamassas consistiu em duas fases, cada uma com a duração de 7 dias. 

Dada a existência de ligantes hidráulicos nas três argamassas industriais, a primeira fase foi 

realizada em ambiente húmido. Aqui, os moldes permaneceram no interior de sacos plásticos 

fechados, guardados no interior da camara de cura. Já na segunda fase, os moldes ficaram em 

contacto direto com a atmosfera da camara de cura. Terminada a cura das argamassas os 

provetes foram desmoldados e acondicionados sobre duas ripas de madeira, estando as faces 

identificadas voltadas para cima. 

 

Figura 3.6 - Molde, com as alongas montadas e acessórios de compactação 
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3.4.3. Aplicação das argamassas nas bases de alvenaria 

As argamassas de regularização apresentam procedimentos de aplicação distintos face à 

argamassa de acabamento, segundo as recomendações do fabricante. Assim, para as 

argamassas de regularização, R1 e R2, seguiram-se os passos 1. a 7.: 

1. Removeram-se as partículas soltas do suporte,  

2. Pulverizou-se o suporte da base de alvenaria com água (Figura 3.7 a)); 

3. Prepararam-se as quantidades de materiais referentes à produção das 

argamassas; 

4. Pulverizou-se novamente o suporte;  

5. Realizou-se a amassadura e respetivo ensaio de espalhamento; 

6. Distribuiu-se a argamassa, projetando-a contra o suporte com o auxílio de uma 

colher de pedreiro, sendo depois apertada contra a base de alvenaria. 

7. Rasou-se e desempenou-se a argamassa (Figura 3.7 b)). Às bases de 

alvenaria destinadas a receber a camada de acabamento, efetuaram-se rasgos 

numa malha ortogonal para garantir uma boa aderência da camada seguinte 

(Figura 3.7 c)).  

 

A cura das argamassas seguiu o mesmo procedimento relativo à cura dos provetes 

normalizados (Figura 3.7 d)), sendo que o tempo de espera para aplicação da camada de 

acabamento foi de 90 dias após a produção. Durante este período de espera, as bases de 

alvenaria permaneceram no interior da câmara de cura climatizada a 20ºC ±2ºC. 

A nível da argamassa de acabamento, a sua produção segue o mesmo procedimento das 

argamassas de regularização, sendo que o seu suporte foi igualmente pulverizado com água. 

No entanto, a sua aplicação é distinta das restantes argamassas, utilizando-se o método descrito 

em seguida: 

1. Barrou-se a argamassa, apertando-a contra o suporte, numa espessura média 

de 1,5 mm, com o auxílio de uma espátula. 

2. Decorridas 3 horas, produziu-se uma nova amassadura e barrou-se uma 

camada final, sem exceder a espessura máxima de 3 mm. 

3. Decorridos 30 minutos, desempenou-se a superfície com uma régua e alisou-

se o mesmo com uma esponja húmida. 

A cura da argamassa de acabamento realizou-se nas mesmas condições da cura das 

argamassas de regularização, sendo que o tempo de espera para realização de ensaios sobre 

as bases de alvenaria foi de 28 dias após aplicação. 
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Figura 3.7 - Aplicação das argamassas nas bases de avenenaria 

 

3.4.4. Corte e destacamento do reboco nas bases de alvenaria  

Com vista à produção de provetes de reboco nas condições de aplicação tradicional em 

paredes de alvenaria, utilizaram-se as bases de alvenaria descritas na secção 1.2.1. Os provetes 

de reboco tradicional foram obtidos pelo corte e destacamento de uma faixa de 20 cm de largura 

por 30 cm de comprimento (Figura 3.8). Após a limpeza e remoção de toda a argamassa de 

regularização tradicional presente nos suportes, procedeu-se à aplicação dos rebocos de 

regularização industrial, R1 e R2 sendo que o tempo de cura destes foi de 90 dias, nas condições 

presentes no ponto 1.4.3. Uma vez completado o período de cura, foi aplicada a argamassa de 

acabamento, A1, em dois dos suportes de alvenaria, por forma a obter quatro rebocos distintos: 

R1, R1+A1, R2 e R2+A1.  

A camada de acabamento curou durante 28 dias nas mesmas condições das 

argamassas de regularização. Após este tempo, os provetes de argamassa industrial foram 

cortados e destacados do suporte de alvenaria, numa faixa de 10 cm de largura por 30 cm de 

comprimento.  

É de notar que o número de provetes de reboco estudados em cada ensaio foi limitado pela 

disponibilidade de material destacado, de forma a garantir uma área representativa no que 

respeita aos ensaios de cristalização de sais. Assim, a área útil para a realização do ensaio de 

cristalização de sais foi de 10x30cm2 para cada solução de reboco, tradicional e industrial. 

b) c) d) a) 

a) Pulverização da superfície de aplicação das argamassas; b) reboco após ter sido rasado e desempenado; c) introdução 

de irregularidades para aplicação da camada de acabamento; d) Cura das argamassas de reboco. 
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Figura 3.8 - Corte e destacamento dos provetes de reboco das bases de alvenaria 

 

3.5. Ensaios de caracterização no estado fresco 

3.5.1. Consistência por espalhamento 

A avaliação da consistência por espalhamento pretende avaliar indiretamente a fluidez e 

trabalhabilidade das argamassas, fornecendo ainda indicações sobre a deformabilidade das 

mesmas quando submetidas a determinadas ações. O procedimento deste ensaio baseou-se na 

norma EN 1015-3 (1999).  

O ensaio foi realizado sempre que se produziram argamassas, como medida de controlo de 

qualidade das mesmas, imediatamente após o final de cada amassadura através do seguinte 

procedimento: 

1. Humedeceu-se a mesa de espalhamento, o molde tronco-cónico e o varão 

compactador; 

2. Colocou-se o molde no centro da mesa de espalhamento e preenche-se até 

metade da sua capacidade (Figura 3.9 a)); 

3. Compactou-se a argamassa por apiloamento com 10 golpes de varão, 

uniformemente distribuídas, em toda a espessura da camada (Figura 3.9 b)); 

4. Adicionou-se uma segunda camada de argamassa em quantidade ligeiramente 

superior à do molde e compactou-se segundo o mesmo método; 

5. Rasou-se o topo do molde sem apertar e deixou-se cair o prato 15 vezes em 

cerca de 15 segundos (Figura 3.9 c)); 

6. Mediu-se o diâmetro de espalhamento em duas direções perpendiculares e 

calculou-se o valor do espalhamento através da expressão 3.2. 

 

 

a) b) 

a) Marcação para corte e destacamento do reboco nas bases de alvenaria; b) provetes de reboco após corte 

e destacamento. 
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= 2    ( ) (3.2) 

Em que:  e  são as medições da amplitude do espalhamento em direções perpendiculares. 

Para a argamassa de acabamento, A1, em virtude de esta sair agarrada ao varão de 

compactação, deixando vazios de grandes dimensões no contacto com as paredes do molde, foi 

necessário adaptar este procedimento. Assim, o enchimento do molde dá-se em três camadas e 

a compactação das mesmas é realizada de forma semelhante à anteriormente descrita, porém, 

substituindo o varão pela colher de pedreiro utilizada no enchimento do molde. 

 

Figura 3.9 - Ensaio de espalhamento 

 

3.5.2. Massa volúmica no estado fresco  

A determinação da massa volúmica das argamassas no estado fresco baseou-se nas 

disposições presentes na norma EN 1015-6 (1998) e decorreu segundo o seguinte procedimento: 

1. Mediu-se a massa e volume do recipiente, m1 e V, respetivamente; 

2. Preencheu-se o recipiente até metade da sua capacidade; 

3. Compactou-se a argamassa inclinado o recipiente, em lados alternados, e 

deixando-o cair 10 vezes de cerca de 30 mm de altura; 

4. Completou-se o enchimento do recipiente com uma quantidade de argamassa 

ligeiramente superior à capacidade do recipiente e realizou-se nova 

compactação, segundo o mesmo procedimento; 

5. Rasou-se o topo do molde e mediu-se a massa do conjunto, m2. 

 

Foram efetuadas 3 medições para cada argamassa, sendo que o resultado da massa 

volúmica corresponde à média destes. 

A massa volúmica aparente da argamassa fresca foi calculada com base na seguinte 

expressão (3.3):  

a) b) c) 

a) Enchimento do molde tronco-cónico; b) compactação por apiloamento; c) 

processo de rasar a argamassa no topo do molde. 
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= −     ( ∙ ) (3.3) 

em que: ρ – Massa volúmica aparente da argamassa; m1 – Massa do recipiente (kg); m2 – Massa do conjunto (recipiente 

com argamassa) (kg); V - Volume do recipiente (m3).  

 

3.5.3. Determinação do teor em ar incorporado na argamassa 

O presente ensaio baseia-se na norma EN 1015-7 e pretende avaliar a percentagem de 

vazios no interior da argamassa, no estado fresco e decorreu segundo o seguinte procedimento: 

1. Realizou-se o enchimento e compactação da argamassa segundo o 

procedimento descrito anteriormente (1.6.2); 

2. Colocou-se a parte superior do aparelho e fixaram-se os grampos de aperto; 

3. Abriram-se as duas válvulas laterais e introduziu-se água por uma destas, até 

que a água saísse sem bolhas na outra extremidade; 

4. Bombeou-se ar para a camara superior até que o manómetro se fixasse acima 

do zero e ajustou-se a pressão até que esta fosse zero; 

5. Fecharam-se as válvulas laterais e acionou-se a abertura da válvula de escape; 

6. Registou-se o valor da percentagem de vazios registada no manómetro. 

O valor da percentagem de vazios das argamassas resulta da média de três medições de 

cada uma destas. 

 

Figura 3.10 – Ensaio de determinação da percentagem de vazios de uma argamassa no estado fresco 

 

 

 

  

a) b) 

a) Enchimento do molde; b) Aparelho de medição da 

percentagem de vazios. 
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3.5.4. Retenção de água 

O ensaio de retenção de água baseia-se na norma EN 1015-8 e pretende avaliar a 

quantidade de água que a argamassa tem capacidade de reter, em termos de percentagem de 

massa de água existente na amostra de argamassa. Para isto, realizou-se o seguinte 

procedimento: 

1. Avaliou-se a massa do recipiente, m1 (g); 

2. Preencheu-se o recipiente e rasou-se a argamassa sem apertar; 

3. Avaliou-se a massa do conjunto [recipiente + argamassa], m2 (g); 

4. Avaliou-se a massa de um conjunto de papeis de filtro com 2mm de espessura, 

m3 (g); 

5. Cobriu-se a superfície da argamassa com duas gazes de algodão e o conjunto 

de papeis de filtro anterior; 

6. Inverteu-se o conjunto sobre uma superfície plana e colocou-se um peso de 2 

kg sobre este durante 5 minutos. 

7. Avaliou-se a massa do conjunto dos papeis de filtro, m4 (g). 

O valor percentual da retenção de água foi obtido através da expressão 3.4: 

 

= − ( − ) × 100% (3.4) 

em que: R – água retida (%); ma – massa de água presente na amostra, calculada pela expressão 3.5 (g); m3 – massa 

de 2 mm de espessura de papel de filtro seco (g); m4 – massa de 2 mm de espessura de papel de filtro após o ensaio 

(m). 

= − ( − )
Σ  (3.5) 

com: Ma – massa de água utilizada na amassadura (g); m1: massa do recipiente (g); m2: massa do conjunto recipiente + 

argamassa (g); Σ  – somatório dos constituintes da argamassa, água e mistura pré-doseada (g).  

O valor da retenção de água correspondente a cada argamassa resultou da média de dois 

ensaios efetuados em duas amassaduras distintas de cada uma destas. 
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Figura 3.11 - Ensaio de retenção de água 

 

3.6. Ensaios de caracterização física das argamassas 

3.6.1. Porosidade aberta e massa volúmica 

A determinação da porosidade aberta e massa volúmica real e aparente no estado 

endurecido baseou-se em RILEM I.1 e RILEM I.2, sendo que se utilizou o seguinte: 

1. Colocaram-se os provetes numa estufa ventilada, regulada para uma 

temperatura de 60±5ºC 

2. Transferiram-se os provetes para o exsicador onde permaneceram a arrefecer 

durante duas horas. Após o arrefecimento mediu-se a massa seca dos 

mesmos, m1 (Figura 3.12 a));  

3. Introduziu-se uma depressão no exsicador de cerca de 0.6 bar e manteve-se 

os provetes sob esta depressão durante 24 horas (Figura 3.12 b)); 

4. Introduziu-se, lentamente, água no exsicador de forma a submergir os 

provetes. Os provetes permaneceram submersos, com uma depressão de 0,6 

bar durante 24 horas; 

5. Abriu-se a válvula de alívio de pressão e mantiveram-se os provetes 

submersos, à pressão atmosférica, durante 24 horas; 

6. Realizou-se a pesagem hidrostática dos provetes e registou-se a sua massa 

saturada imersa, m2 (Figura 3.12 c)); 

7. Removeu-se a água superficial dos provetes e registou-se a sua massa 

saturada emersa, m3. 

 

A porosidade aberta é calculada de acordo com a expressão 3.6. A massa volúmica real e 

aparente são calculadas pelas expressões 3.7 e 3.8, respetivamente: 

 

a) Enchimento do molde; b) pesagem do molde cheio de argamassa; c) molde invertido com papel de 

filtro e massa de 2kg. 

b) c) a) 
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= −
− × 100% (3.6) 

= −  (3.7) 

= −  (3.8) 

 

em que: Pw – Porosidade aberta (%); m1 – massa seca do provete (g); m2 – massa imersa do provete (g); m3 – massa 

emersa do provete (g);  – massa volúmica real (kg/m3);  – massa volúmica aparente (kg/m3). 

O valor das grandezas resultou da média dos resultados de três meios prismas resultantes 

do ensaio de resistência à flexão, no caso dos ensaios realizados nos prismas de argamassas 

industriais. Relativamente aos provetes de reboco retirados das bases de alvenaria, efetuaram-

se apenas medições em dois exemplares de cada espécie. 

 

 

Figura 3.12 - Ensaio de porosidade e massa volúmica 

 

3.6.2. Absorção de água por capilaridade  

Este ensaio permite a construção da curva de absorção capilar, isto é, a quantidade de água 

absorvida por unidade de superfície (denominada M, em g/cm2), em função da raiz quadrada da 

unidade de tempo (s0.5). Para a realização deste ensaio, com base na norma EN 1015-18, coloca-

se um provete na vertical dentro de um tabuleiro com uma pequena altura de água, como é 

possível observar no procedimento seguinte, registando-se periodicamente, a variação de massa 

do provete. Assim, seguiu-se o procedimento: 

1. Colocaram-se os provetes a analisar na estufa a 60±5ºC até a massa ser 

constante; 

a) b) c) 

a) Colocação dos provetes no interior do exsicador; b) criação de depressão no interior do 

exsicador; c) pesagem hidrostática. 
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2. Colocaram-se os provetes no exsicador até a sua temperatura ser suficientemente 

baixa para permitir a sua manipulação; 

3. Pesaram-se os provetes, tendo-se registado a sua massa, m0; 

4. Colocaram-se os provetes na vertical, sobre roletes de vidro, dentro de um 

tabuleiro; 

5. Introduziu-se água neste tabuleiro na quantidade necessária para imergir cerca de 

2mm da altura do provete; 

6. Cobriu-se o conjunto com uma caixa de polietileno; 

7. Registou-se a massa dos provetes após 5, 10, 15, 30, 90, 120 e 180 minutos e 6, 

24, 48 e 72 horas, sendo que se passou a registar diariamente, após as 72 horas 

de ensaio, até a massa dos provetes ser constante. 

8. O valor de M calcula-se segundo a expressão (3.9): 

 

= −   (3.9) 

 

em que:  é a quantidade de água absorvida por unidade de superfície, no instante i (g/cm2);  é a massa do provete 

no instante i (g);  é a massa do provete no instante inicial (g);  é a área da face inferior do provete (cm2).  

É importante referir que, no ensaio realizado com os provetes de reboco retirados das bases 

de alvenaria, devido às irregularidades que estes apresentavam na sua superfície, foi necessário 

cortá-los de forma a obter uma superfície plana, a fim de obter resultados fiáveis para este 

ensaio. 

Foram ensaiados três prismas de cada argamassa e três provetes de reboco, de cada 

solução, retirados das bases de alvenaria, tal como é possível observar na Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13 - Ensaio de ascensão de água por capilaridade  
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3.6.3. Cinética de secagem 

A realização deste ensaio, com base nos trabalhos de (Gonçalves, 2007; Agostinho, 2008), 

permite a construção da curva de secagem dos provetes, isto é, a representação gráfica da 

evolução do teor em água (W) dos referidos provetes em função do tempo decorrido, bem como 

a determinação do índice de secagem (I.S.) dos provetes e avaliação da taxa inicial de secagem. 

Para realizar este ensaio, seguiu-se o procedimento apresentado: 

1. Regularizou-se as faces laterais dos provetes, com recurso a uma lixa; 

2. Impermeabilizou-se as faces laterais do provete, com uma resina (Sikadur® - 

32N, Sika), em duas camadas finas, com intervalo de aplicação de 24 horas; 

3. Colocaram-se os provetes na estufa, a 60±5ºC até a massa ser constante; 

4. Colocaram-se os provetes no exsicador até a sua temperatura ser suficientemente 

baixa para permitir a sua manipulação; 

5. Pesaram-se os provetes, tendo-se registado a sua massa, m0; 

6. Imergiram-se os provetes em água durante 48 horas; 

7. Pesou-se a película aderente a aplicar em cada provete (ponto 8) e registou-se a 

sua massa, mp; 

8. Isolaram-se as faces dos provetes com película aderente, com exceção da face 

superior; 

9. Registou-se a massa dos provetes no instante inicial e após intervalos de tempo 

periódicos até a massa ser constante: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 e 180 minutos e 6 

e 24 horas, sendo que após estes intervalos se registou a massa dos provetes 

diariamente. 

10. O teor em água presente nos provetes, no instante i, foi determinado através da 

expressão (3.10): 

= ( − ) − × 100  (3.10) 

  
11. Por sua vez, determinou-se o valor do índice de secagem através da expressão 

(3.11): 

. . =
( )

∙ × 100  (3.11) 

Em que:  – teor em água do provete, no instante i (%);  – massa do provete, 

no instante i (g);  – massa da película aderente (g);  – massa do provete seco 

(g); . . – índice de secagem (adimensional);   - tempo final e inicial (horas), 

respetivamente;  – teor em água no provete, no instante inicial (%). 

12. Por fim, a taxa inicial de secagem foi determinada após representação gráfica da 

variação temporal0 da massa do provete [( − ) − ] por unidade de 

superfície do provete em contacto com o ar, S (m2). 
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Neste ensaio apenas se ensaiaram provetes de reboco, sendo que para cada espécie, 

os valores de cada grandeza resultam da média de três resultados provenientes de provetes 

diferentes. 

 

3.6.4. Permeabilidade ao vapor de água 

Este ensaio baseou-se nas normas EN 1015-19 e RILEM II.2, e segundo o mesmo 

procedimento adotado por Nogueira (Nogueira, 2016), permite determinar a permeabilidade de 

provetes ao vapor de água, através da exposição dos provetes a um gradiente de pressão de 

vapor de água, imposto numa célula de medição. Para tal, seguiu-se o procedimento descrito: 

1. Impermeabilizaram-se as faces laterais dos provetes, cujas dimensões eram de 

4x4 cm2, com uma resina (Sikadur® - 32N, Sika), em duas camadas finas, com 

intervalo de aplicação de 24 horas; 

2. Colocaram-se os provetes na estufa, a 60±5ºC até a massa ser constante; 

3. Colocaram-se os provetes no exsicador até a sua temperatura ser suficientemente 

baixa para permitir a sua manipulação; 

4. Pesaram-se os provetes e registou-se a sua massa, m0; 

5. Pesou-se o conjunto constituído pela célula de medição vazia com tampa (Figura 

3.14 a)) e acessórios de suspensão, m1; 

6. Introduziu-se cloreto de cálcio no interior da célula de medição (cerca de 30g por 

célula), de forma a garantir uma humidade relativa reduzida, garantindo-se que a 

quantidade de sal adicionada é suficiente para manter a humidade relativa 

constante até se atingir o estado estacionário; 

7. Pesou-se o conjunto constituído pela célula de medição com tampa e acessórios 

de suspensão, contendo o cloreto de cálcio, m2; 

8. Fixou-se o provete no orifício existente na tampa da célula de medição, garantido 

a estanquidade da junta através de um cordão de material vedante e pesar este 

conjunto, m3 (Figura 3.14 b)); 

9. Introduziu-se as células de medição numa caixa, sendo que foi colocada, 

previamente, nesta caixa, uma solução concentrada de cloreto de sódio, no limiar 

da saturação; 

10. Tapou-se a caixa, criando, desta forma, uma câmara de elevada humidade relativa, 

e registou-se a massa dos provetes, considerando-se este o momento inicial do 

ensaio (Figura 3.14 c) e d)); 

11. Mediu-se a temperatura e humidade relativa no interior e exterior da câmara; 

12. Registou-se diariamente a massa das células de medição, associadas a cada 

provete, bem como a temperatura e humidade relativa no interior e exterior da 

câmara; 
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13. O ensaio terminou quando se estabeleceu, para cada provete, o estado 

estacionário.  

14. Determinou-se o fluxo de vapor de água através dos provetes, utilizando a 

expressão (3.12): 

= −
∙ ∆   (3.12) 

 

15. Determinou-se a permeabilidade dos provetes ao vapor de água, através da 

expressão (3.13): 

= ∆ ∙   (3.13) 

Em que:  – fluxo de vapor de água através do provete (× 10 ∙ ∙  ); ∆  – intervalo de tempo associado ao 

inicio do período de estado estacionário (instante 1) e final do mesmo período (instante 2) (s); gi – massa do conjunto no 

instante i (g); A – área da superfície do provete exposto ao fluxo de vapor de água (m2); - Permeabilidade ao vapor de 

água (× 10 ∙ ∙ ∙ ); ∆ - diferença entre as pressões de vapor no ambiente de baixa humidade relativa e 

de alta humidade relativa (Pa);  – espessura do provete (m). 

Ensaiaram-se três provetes por cada solução de reboco, sendo que os resultados para cada 

uma destas soluções resulta da média dos resultados individuais de cada provete.

 

Figura 3.14 - Ensaio de permeabilidade ao vapor de água 

3.7. Ensaios de caracterização mecânica das argamassas  

3.7.1. Resistência à flexão  

Através destes ensaios, determinaram-se as resistências à flexão e à compressão dos 

prismas, segundo a norma EN 1015-11. Para o ensaio de resistência à flexão utilizou-se uma 

célula de carga de 10 kN, tendo-se seguido o procedimento: 

1. Mediu-se a massa do prisma, imediatamente após ser retirado da câmara de cura; 

2. Colocou-se o prisma, com a face identificada para lado, nos rolos de suporte 

(Figura 3.15 a)); 

3. Fez-se subir o prato inferior de modo a aplicar a carga, a meio vão, com uma 

velocidade de carga de 0,05 kN/s, até à rutura do prisma (Figura 3.15 b)); 

c) a) b) d) 

a) Recipientes utilizados no ensaio; b) fixação do provete à tampa do recipiente; c) Pesagem por suspensão; d) caixa 

com recipientes no decorrer do ensaio. 
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4. Registou-se a carga máxima aplicada, Ft, tendo-se obtido o valor da resistência à 

tração através da expressão (3.14): 

= 1,5 ∙
∙   (3.14) 

 

Em que:  – tensão de rotura à flexão (MPa);  – carga máxima aplicada (kN);  – distância entre os rolos de suporte 

(100 mm),  – largura do prisma (mm);  – espessura do prisma (mm). 

Note-se que, para cada tipo de argamassa, se ensaiou os prismas em três idades distintas: 

28, 60 e 90 dias, a fim de estudar a evolução da resistência (um prisma por idade, por cada 

argamassa). O valor de resistência à flexão determinado para cada argamassa refere-se ao valor 

obtido aos 120 dias através da média dos resultados de três prismas. 

 

 

Figura 3.15 – Ensaio de resistência à flexão. 

 

3.7.2. Resistência à compressão  

Utilizando as metades dos provetes previamente ensaiados para a resistência à flexão, 

realizou-se o ensaio de resistência à compressão. Utilizou-se uma célula de carga 200 kN, 

segundo a norma EN 1015-11. 

1. Colocou-se a metade do prisma, com a face identificada para lado, no prato da 

máquina (Figura 3.16 a)); 

2. Fez-se subir o prato inferior de modo a aplicar a carga, a meio vão, com uma 

velocidade de carga de 2,4 kN/s, até à rutura do prisma (Figura 3.16 b)); 

3. Registou-se a carga máxima aplicada, Fc, tendo-se obtido o valor da resistência à 

tração através da expressão (3.15): 

=   (3.15) 

a) b) 

a) Montagem do provete no equipamento (decorrer do ensaio); b) provete após o ensaio. 
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Em que:  – tensão de rotura à compressão (MPa);  – carga máxima aplicada (kN);  área de secção do prisma 

comprimida (40x40mm2). 

Note-se que, à semelhança do ensaio anterior, para cada tipo de argamassa, se ensaiou os 

prismas em três idades distintas: 28, 60 e 90 dias, a fim de estudar a evolução da resistência 

(um meio prisma por idade, por cada argamassa). O valor de resistência à compressão 

determinado para cada argamassa refere-se ao valor obtido aos 120 dias através da média dos 

resultados de três meios prismas provenientes do ensaio à flexão. 

 

 

Figura 3.16 - Ensaio de resistência à compressão. 

3.7.3. Módulo de elasticidade  

Determinou-se o módulo de elasticidade dinâmico, segundo a norma ASTM E1876-1 e com 

recurso ao equipamento GrindoSonic MK5 “Industrial”, bem como ao software a ele associado 

GrindoSonic. O ensaio recorre à frequência de ressonância do modo de vibração à flexão e à 

torção. Assim, o procedimento adotado foi o seguinte: 

1. Calibrou-se o equipamento (Figura 3.17 a)) para a flexão e para a torção; 

2. Fez-se as medições das ressonâncias correspondentes (Figura 3.17 b) e c)); 

3. Registaram-se as medições e introduziu-se os valores no software GrindoSonic. 

 

Figura 3.17 – Módulo de elasticidade (ensaio). 

 

a) b) 

a) Montagem do provete no equipamento (decorrer do ensaio); b) provete após o ensaio. 

a) equipamento GrindoSonic MK5 “Industrial”; b) ensaio ao modo de vibração longitudinal; c) ensaio ao modo de 

vibração torsional. 

a) b) c) 
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3.7.4. Velocidade de propagação de ultrassons 

Este ensaio determina a velocidade de propagação longitudinal de ultrassons nas 

argamassas constituinte dos prismas, através da determinação do tempo que as ondas 

ultrassónicas levam a atravessar o prisma na direção longitudinal, sendo adaptado da norma EN 

12504-4. Os provetes utilizados na determinação da resistência à flexão e compressão foram 

previamente utilizados na determinação da velocidade de propagação de ultra-sons pelo método 

directo, recorrendo a um equipamento portátil da marca Matest, modelo C372N, composto por 

uma unidade geradora de ultra-sons, dois transdutores planos de 55 kHz, de forma cilíndrica com 

cerca de 4cm de diâmetro. 

O procedimento adotado foi o seguinte: 

1. Calibrou-se o aparelho; 

2. Colocou-se o material condutor nas faces do prisma e nos transdutores; 

3. Registou-se o tempo de propagação das ondas, para cada prisma, realizando-se 3 

medições por prisma, t. 

4. Calculou-se a velocidade de propagação longitudinal de ultrassons através da 

expressão (3.16) 

=   (3.16) 

Em que: v – velocidade de propagação longitudinal de ultrassons (ms-1); L – distância percorrida pelas ondas, dimensão 

longitudinal do prisma (mm); t – tempo de propagação da onda ultrassónica (µs). 

 

Figura 3.18- Velocidade de propagação de ultrassons. 

3.7.5. Profundidade de carbonatação 

Este ensaio foi baseado nos trabalhos de (Nogueira, 2006) e pretende analisar a espessura 

de carbonatação das argamassas à base de cal, consequente do contacto com ar (devido à 

reação entre o dióxido de carbono presente no ar e hidróxido de cálcio, alcalino, originando 

carbonato de cálcio, menos alcalino, e água). Esta redução de pH nos prismas pode ser 

analisada com recurso a uma solução alcoólica de fenolftaleína (0,1%), sendo que a redução 

está no intervalo do ponto de viragem do referido indicador (pH entre 8 e 10).  

a) b) 
a) Colocação do material condutor nas faces do prisma; b) posicionamento dos transdutores nas faces do 

prisma. 
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O procedimento adotado foi o seguinte: 

1. Aplicou-se a solução de fenolftaleína a uma metade do prisma resultante do ensaio 

de resistência à flexão (ponto 1.8.1); 

2. Uma vez que a zona carbonatada se apresenta incolor e que a zona não 

carbonatada apresenta um tom carmim (Figura 3.19), típico dos indicadores de 

fenolftaleína, mediu-se a espessura da frente de carbonatação (considerando esta 

frente como a banda entre a superfície do prisma e a zona de transição incolor-

carmim) em duas direções perpendiculares.  

3. O resultado da espessura de carbonatação, para cada prisma, consiste na média 

dos valores obtidos para cada face. 

 

 

Figura 3.19 - Espessura de carbonatação. 

 

3.8. Ensaio de degradação por cristalização de sais 

Realizou-se este ensaio a fim de analisar o desempenho e durabilidade dos rebocos 

tradicionais e industriais face à ação de cristalização de sais (eflorescências e 

criptoflorescências). Para o efeito, os provetes foram sujeitos a 4 etapas de salinização, cada 

uma delas constituída por 3 ciclos de cristalização-dissolução. Este procedimento é baseado no 

adotado por Nogueira (Nogueira, 2016). 

Uma vez que se pretende comparar os dois tipos de reboco, aplicou-se um tradicional e um 

industrial, lado a lado, na mesma base de alvenaria, sendo que o contacto entre os dois rebocos 

foi impossibilitado pelo isolamento com película aderente.  A fim de se estabelecer um fluxo de 

água unidirecional (da base de alvenaria, para o reboco e, por fim, para o exterior), isolou-se as 

faces laterais das bases de alvenaria com película aderente. Dadas as elevadas dimensões das 

bases de alvenaria e, consequentemente, a sua massa, bem como a fragilidade dos 

constituintes, estas bases estavam assentes numa placa de madeira, utilizada como suporte, 

bem como para impedir a evaporação de água pela face inferior da base de alvenaria. 
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Cada etapa de salinização é composta por duas fases distintas, denominadas A e B: 

1. A fase A, tem como objetivo a contaminação do reboco com sais e em simultâneo 

compreende um ciclo molhagem-secagem. O processo consiste na colocação das 

bases de alvenaria dentro de um tabuleiro com uma solução de cloreto de sódio 

com uma concentração de 176,5 g por litro de água. A molhagem dá-se por 

capilaridade, durante 2 horas (tempo necessário para que a solução alcançasse a 

superfície do reboco), seguida de uma secagem durante 7 dias numa estufa a 

40±5ºC; 

2. A fase B, tem como objetivo proceder à molhagem dos provetes, permitindo uma 

nova dissolução dos sais cristalizados no ciclo anterior. Esta fase compreende dois 

ciclos molhagem-secagem (B.1 e B.2), sendo que em cada um destes se submeteu 

as bases de alvenaria, ao nível da face inferior, a uma lâmina de água destilada 

que, por capilaridade, ascendeu até à interface reboco/base de alvenaria, processo 

este que decorreu durante 1,5 horas. Os provetes são de seguida colocados a 

secar durante 7 dias. 

 

Note-se que o tempo de absorção capilar de água destilada refere-se ao tempo necessário 

para que a água destilada atinja a interface entre a base de alvenaria e o reboco, tendo-se 

escolhido esta interface como paragem de absorção de água, por forma a sobressaturar a 

solução salina proveniente da dissolução dos sais na água destilada, acelerando assim a 

degradação dos rebocos. 

Os resultados deste ensaio basearam-se na observação visual e na percussão dos rebocos 

ao longo do tempo. Este procedimento permitiu observar desagregação do material ao toque, 

destacamento e fissuração dos rebocos. Ressalva-se ainda que após cada ciclo, foram 

removidas as eflorescências com recurso a uma escova macia, de forma a não danificar os 

rebocos. 

 

Figura 3.20 - Ensaio de cristalização de sais. 

 

  

a) b) c) 

a) Inicio de um ciclo salinização/molhagem; b) colocação das bases de alvenaria na estufa de secagem; c) remoção das 

eflorescências com recurso a escovas macias. 
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4.  Apresentação dos Resultados dos Ensaios de Caracterização de 
Argamassas 

4.1. Introdução 

Ao longo do presente capítulo apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios 

anteriormente descritos. Entre estes, existem quatro ensaios cujos resultados são fundamentais 

para explicar o ensaio de cristalização de sais, uma vez que fornecem dados que ajudam a 

explicar o comportamento de transporte de água no estado líquido e de vapor, estes são o ensaio 

de porosidade, capilaridade, permeabilidade ao vapor de água e cinética de secagem. Os 

restantes ensaios, além de contribuírem para explicar os fenómenos observados no ensaio de 

cristalização de sais, visam garantir condições de reprodutibilidade do presente estudo. 

Os ensaios foram realizados sobre prismas normalizados de argamassa e sobre provetes de 

reboco de uma e duas camadas, por simplificação de linguagem, daqui em diante designados 

por rebocos simples e duplos, respetivamente. Estes provetes de reboco foram retirados 

diretamente das bases de alvenaria, através do corte prévio no plano perpendicular à superfície 

do reboco, até ao suporte, e posteriormente destacados com recurso a uma espátula.  

Os ensaios de resistência mecânica (compressão e tração por flexão), espessura de 

carbonatação, módulo de elasticidade e velocidade de ultrassons foram realizados 

exclusivamente em prismas normalizados, ao passo que os ensaios de permeabilidade ao vapor 

de água e de cinética de secagem foram realizados exclusivamente em provetes de reboco 

retirados das bases de alvenaria. Um terceiro conjunto de ensaios que compreende os ensaios 

de absorção capilar, porosidade e massa volúmica, foi levado a cabo nos dois tipos de 

espécimes, prismas normalizados e provetes de reboco. Os ensaios realizados sobre provetes 

normalizados de argamassas tradicionais foram realizados por Nogueira, sendo que os 

resultados dos mesmos provêm de (Nogueira, 2016).  

 

4.2. Estado fresco 

Realizaram-se os ensaios no estado fresco, referidos no capítulo 3.5. Estes ensaios 

permitem caracterizar as argamassas industriais e tradicionais no seu estado fresco, avaliando 

a sua consistência na mesa de espalhamento, a sua massa volúmica aparente, o volume de 

vazios no interior das argamassas e a sua capacidade de retenção de água. Desta forma, 

obtiveram-se os valores descritos na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Propriedades das argamassas no estado fresco 

Tipo Argamassa Espalhamento1 
(mm) ρa2 (kg.m-3) Vv (%) R5(%) 

Tradicional 

USL1 225 ± 4 2060 ± 20 0,53 88 

USL6 145 ± 7 2020 ± 10 6,03 96 

TSL1 220 ± 4 1860 ± 10 0,73 92 

TSL3 170 ± 4 1860 ± 10 2,93 95 

Industrial 

R1 158 ± 2 1632 ± 20 21,54 96,2 

R2 160 ± 1 1598 ± 36 22,54 99,7 

A1 164 ± 1 1582 ± 17 16,34 99,6 

Nota: os valores das argamassas tradicionais foram obtidos em (Nogueira, 2016); 
1 Consistência na mesa de espalhamento (n=4) 
2 Massa volúmica aparente (n=2) 
3 Estimativa do volume de vazios calculada a partir da massa volúmica aparente da argamassa e das 
massas volúmicas reais dos constituintes (n=2); 
4 Percentagem do volume de vazios com base no procedimento 3.5.3(n=2); 
5 Retenção de água (n=2) 

 

Os espalhamentos das argamassas tradicionais inserem-se em intervalos mais alargados 

[145-225mm]. Esta situação resulta da opção de produzir argamassas com características de 

porosidade suficientemente distintas, como referido no capítulo 3. Pelo contrário, as argamassas 

industriais apresentam valores de consistência dentro da mesma gama (160±5) como 

pretendido.  

No que se refere à massa volúmica aparente e ao volume de vazios, as soluções tradicionais 

apresentam uma massa volúmica superior às industriais, contrariamente à relação observada 

para o volume de vazios, sendo superior nas soluções industriais. Através destes resultados, 

concluiu-se que estas duas características estão interligadas, apesar de não ser possível 

aprofundar esta relação já que não se conhecem os componentes das argamassas industriais, 

sabendo-se apenas que a argamassa R2 apresenta agentes introdutores de ar Tabela 3.3. 

A nível da capacidade de retenção de água, verifica-se que as argamassas industriais têm 

uma capacidade ligeiramente superior face às tradicionais, sendo que o seu grau de retenção de 

água se aproxima dos 100% no caso das argamassas R2 e A1. Estes valores podem ser 

considerados bastante altos, tanto mais que as argamassas industriais possuem ligantes 

hidráulicos que conferem menos capacidade de retenção de água do que a cal aérea. Segundo 

informações reveladas pelo fabricante, a celulose utilizada como aditivo é a principal responsável 

pela alta retenção de água no estado fresco. 
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4.3. Resultados obtidos em prismas 

4.3.1. Porosidade e massa volúmica 

Os ensaios realizados permitem caracterizar as argamassas industriais e tradicionais no seu 

estado endurecido, avaliando as suas massas volúmicas aparente e real, bem como a sua 

porosidade. Todos os ensaios foram realizados por imersão em água, sendo que se realizaram 

6 ensaios para as argamassas tradicionais e 3 para as industriais.  

Tabela 4.2 – Porosidade e massa volúmica das argamassas industriais em prismas normalizados 

Argamassa Pw1(%) ρ2 (kg.m-3) ρa3 (kg.m-3) 

USL1 26,8 ± 0,3 2620 ± 10 1910 ± 8 

USL6 23,8 ± 0,4 2620 ± 7 1990 ± 9 

TSL1 34,5 ± 0,4 2610 ± 8 1710 ± 11 

TSL3 32,1 ± 0,3 2600 ± 19 1760 ± 8 

R1 31,2 ± 0,2 2360 ± 6 1623 ± 4 

R2 29,9 ± 0,4 2160 ± 11 1513 ± 2 

A1 40,9 ± 0,2 2303 ± 9 1362 ± 8 

Nota: os valores das argamassas tradicionais foram obtidos em (Nogueira, 2016) 

1 Porosidade por imersão em água (nTradicionais=6; nIndustriais=3); 

2 Massa volúmica real por imersão em água (nTradicionais=6; nIndustriais=3);  

3 Massa volúmica aparente por imersão em água (nTradicionais=6; nIndustriais=3). 
  

Verifica-se que as argamassas de regularização (USL1, USL6, R1 e R2) apresentam menor 

porosidade que as de acabamento (TSL1, TSL3 e A1). No caso das argamassas tradicionais, 

este resultado deve-se à maior compacidade granular (motivada por uma geometria mais 

extensa da areia) e à menor quantidade de pasta (componente da argamassa que mais contribui 

para a porosidade) associada às argamassas de regularização (Nogueira, 2016). No que se 

refere às argamassas industriais, sabe-se apenas que existem frações descontínuas no 

agregado, sendo que, no caso da argamassa de acabamento, A1, os agregados são muito finos, 

por observação visual (a análise granulométrica não foi possível de realizar uma vez que as fibras 

presentes na mistura pré-doseada interferiam com o ensaio). Assim, é de esperar que a maior 

porosidade da argamassa A1 face às argamassas R1 e R2, seja em parte explicada pelas 

mesmas razões apresentadas para as argamassas tradicionais. 

Adicionalmente verifica-se que as argamassas industriais são, em geral, mais porosas que 

as tradicionais. Este resultado era expectável, considerando os valores da massa volúmica 

aparente e de volume de vazios obtidos no estado fresco (Tabela 4.2) e resultam dos adjuvantes 

adotados como acima referido. 
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Os resultados da porosidade são corroborados pelos das massas volúmicas, quer real, quer 

aparente, dada a relação existente entre as três grandezas. 

4.3.2. Propriedades mecânicas  

Apresentam-se de seguida, na Figura 4.1, os resultados da resistência à compressão e 

flexão, velocidade de ultrassons e módulo de elasticidade.  

 

Figura 4.1 - Características mecânicas das argamassas tradicionais e industriais 

 

A resistência à compressão verificada nas argamassas tradicionais é inferior à apresentada 

pelas argamassas industriais, sendo que esta relação é igualmente verificável no ensaio de 

resistência à tração. Estes dados são corroborados pelos resultados do ensaio de velocidade de 

ultrassons, uma vez que, para velocidades de ultrassons superiores se verificam maiores 

resistências à compressão. Com exceção da argamassa A1, os resultados do módulo de 

elasticidade são também superiores nas argamassas industriais. Estes resultados vão de 

encontro à relação esperada, já que as argamassas industriais possuem ligantes hidráulicos 

(maior resistência do que a apresentada pela cal aérea) na sua composição, enquanto que as 

argamassas tradicionais possuem com ligante apenas a cal aérea. 
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A argamassa R2 apenas possui ligantes hidráulicos, ao passo que as argamassas R1 e A1 

possuem ligantes aéreos e hidráulicos, esperando-se uma diminuição da sua resistência face à 

argamassa R2. A maior resistência da argamassa R2 face à R1 só se verificou de forma marcada 

na resistência à compressão, pois os valores de resistência à flexão, de velocidade de ultrassons 

e do módulo de elasticidade dinâmico destas argamassas são semelhantes. Este facto poderá 

dever-se às características especificas avaliadas por cada ensaio. Por um lado, a resistência à 

compressão tem em conta de forma sensivelmente igual a totalidade do volume de argamassa 

ensaiado, enquanto a resistência à flexão sobrevaloriza o material colocado na face inferior do 

provete, onde se desenvolvem as tensões de tração máximas que originam a rotura (Nogueira, 

2016). Por outro lado, os ensaios destrutivos, como o de compressão, são muito condicionados 

pelo componente mais fraco da argamassa (normalmente a ligação pasta-agregado), enquanto 

que os ensaios de ultrassons e do módulo de elasticidade dinâmico consideram cada 

componente na respetiva proporção do seu volume. Desta forma, a menor ligação pasta-

agregado existente na argamassa R1 devido à presença de ligantes aéreos deverá ter 

penalizado esta argamassa, mas só no ensaio de compressão. Este último aspeto deverá ser 

também o causador do melhor comportamento nos ensaios de resistência mecânica da 

argamassa A1 face às argamassas tradicionais, o que não se verificou nos restantes ensaios. 

 Relativamente às argamassas tradicionais, as argamassas de regularização apresentam 

em geral menor resistência mecânica à compressão e à tração, face às argamassas de 

acabamento. Esta relação era espetável uma vez que as argamassas de acabamento 

apresentam razões água ligante inferiores às de regularização, apresentando também um traço 

com maior quantidade de pasta de cal (traço volumétrico de 1:1 e 1:3 para as argamassas de 

acabamento e regularização, respetivamente). Dentro de cada classe de argamassas 

tradicionais, regularização ou acabamento, é possível observar que à medida que se reduz a 

relação água ligante, existe incremento de resistência mecânica, velocidade de ultrassons e por 

fim, no valor do módulo de elasticidade. 

Analisando os valores das resistências à compressão das argamassas industriais e 

comparando com os valores presentes na norma EN 998-1: 2010, presentes na Tabela 2.1, 

conclui-se que, apesar de as argamassas R1 e R2 serem apontadas como argamassas “R”, isto 

é, de renovação/reabilitação, os valores de resistência à compressão não estão conformes com 

esta categoria (1,5 a 5,0 MPa). Estes, apresentando cerca de duas vezes o valor máximo desta 

classe (10,1 e 12,0 MPa para R1 e R2, respetivamente). Os valores de resistência à compressão 

obtidos nestas argamassas também não estão de acordo com os valores declarados pelo 

fabricante, situando-se aproximadamente 3 vezes acima dos mesmos (2,9 e 2,4 para R1 e R2, 

respetivamente). Relativamente à argamassa de acabamento A1, a classe indicada pelo 

fabricante é corroborada pelos dados, uma vez que a sua resistência à compressão é de 4,7 

MPa e a classe indicada, “CR”, apenas exige que seja superior a 0,4MPa. Apontam-se as 

diferenças na forma de compactação bem como no procedimento de mistura como causas 

prováveis para a existência desta diferença nos valores. Note-se assim, que as características 
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das argamassas produzidas se devem às especificidades das condições em que foram 

produzidas, não sendo representativas das argamassas testadas pelo fabricante. 

4.3.3. Espessura de carbonatação  

O ensaio de medição da espessura de carbonatação é relevante apenas para as argamassas 

industriais, uma vez que as argamassas tradicionais têm cerca de 5 anos, assumindo-se uma 

carbonatação praticamente completa. Este ensaio foi realizado aos 28, 60 e 90 dias, após a 

realização do ensaio de flexão. Os resultados deste ensaio encontram-se sumariados na Tabela 

4.3, tendo-se comparado estes valores com os obtidos nos ensaios de resistência à compressão 

e à flexão (Tabela 4.4), de forma a analisar a existência de uma relação entre as duas grandezas. 

Tabela 4.3 – Evolução da espessura de carbonatação dos prismas de argamassas industriais  

Argamassa 
Espessura de carbonatação (mm) 

28 dias 60 dias 90 dias 

R1 2,3 6,4 9,0 

R2 2,5 6,2 7,9 

A1 1,9 9,8 14,9 

Tabela 4.4 - Evolução da resistência mecânica à compressão e à flexão das argamassas industriais 

Argamassa 
Resistência à compressão (MPa) Resistência à flexão (MPa) 

28 dias 60 dias 90 dias 28 dias 60 dias 90 dias 

R1 7,4 5,9 7,5 2,4 1,9 2,1 

R2 9,4 9,2 11,2 3,0 3,3 2,7 

A1 3,9 4,1 4,6 1,7 1,6 1,6 

 

Foi possível observar que a variação da resistência mecânica das argamassas não está 

relacionada com o aumento da espessura de carbonatação. Contrariamente às argamassas 

tradicionais à base de cal aérea, em que o endurecimento das mesmas ocorre apenas por 

carbonatação, as argamassas industriais, por apresentarem ligantes hidráulicos, endurecem 

essencialmente por hidratação do ligante. Assim, a carbonatação do hidróxido de cálcio presente 

nas argamassas pouco contribui para um aumento significativo da resistência mecânica. 

4.3.4. Propriedades de transporte de água: ascensão de água por capilaridade 

Os resultados obtidos para este ensaio estão sumariados na Tabela 4.5 e representados 

graficamente na Figura 4.2, tendo-se incluindo a Figura 4.3, proveniente da literatura, a fim de 

comparar os resultados obtidos para argamassas industriais com os resultados estudados para 

as soluções tradicionais.  
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Figura 4.2 - Curvas de absorção capilar dos prismas de argamassas industriais 

 

 

Figura 4.3 - Curvas de absorção capilar dos prismas de argamassas tradicionais, segundo Nogueira 
(Nogueira, 2016) 

 

Tabela 4.5 – Coeficientes de absorção de água e valores assintóticos da curva de absorção de água por 
capilaridade dos prismas de argamassas industriais e tradicionais 

Argamassa 

Secção 1 Secção 2 Secção 3 
W24h2  

(kg·m-2) 

 

WCA1  
(kg.m-2·s-0.5) Δt (s-0.5) WCA  

(kg.m-2·s-0.5) Δt (s-0.5) WCA  
(kg.m-2·s-0.5) Δt (s-0.5) 

WA3  
(kg·m-2) 

R1 0,05 ± 0,00 0 a 105 0,01 ± 0,00 105 a 300 0,05 ± 0,00 300 a 730 7,1 ± 0,2 33,2 ± 0,9  

R2 0,02 ± 0,00 0 a 105 0,00 ± 0,00 105 a 300 0,01 ± 0,00 300 a 730 2,5 ± 0,1 30,4 ± 0,1 

A1 0,07 ± 0,00 0 a 105 0,02 ± 0,00 105 a 300 0,19 ± 0,01 300 a 420 10,5 ± 0,4 50,2 ± 0,7 

USL14 0,23 ± 0,02      ≈ WA 45,80 ± 0,80 

USL64 0,19 ±0,01      ≈ WA 31,16 ± 0,24 

TSL14 0,36 ± 0,02      ≈ WA 49,30 ± 0,32 

TSL34 0,27 ± 0,00      ≈ WA 44,93 ± 1,04 
1 Coeficiente de absorção de água por capilaridade (n=3);    
2 Absorção de água às 24 horas de ensaio (n=3); 
3 Valor assimptótico da curva de absorção capilar (n=3); 
4As argamassas tradicionais apresentam apenas uma seção de comportamento. 
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Através da análise dos gráficos presentes das Figura 4.2 e Figura 4.3, verifica-se um 

comportamento distinto entre as argamassas tradicionais e as argamassas industriais.  

No caso das soluções industriais, verificam-se três zonas distintas de capilaridade, sendo 

que os resultados sugerem que os prismas são heterogéneos (Nogueira, 2016), isto é, que são 

compostos por material mais permeável junto às faces e menos permeável no interior. Assim, 

conclui-se que, durante o ensaio, foram atravessados 3 estratos de materiais diferentes, tal como 

ilustrado na secção transversal de um espécime extraído do reboco da argamassa R2+A1 

(Figura 4.4). A determinação das causas da heterogeneidade manifestada pelas argamassas 

industriais está fora do âmbito do presente trabalho, até porque não se conhece a sua 

composição em detalhe. No entanto, supõe-se que a maior compacidade da argamassa na 

periferia do provete se deva ao afluxo de finos (pasta e outros constituintes mais finos) que 

acontece nesta zona devido ao efeito de parede verificado durante a compactação da 

argamassa. 

 

Figura 4.4 – Extrato de reboco R1+A1 e R2+A1 

 

De modo a analisar mais aprofundadamente estas conclusões, calculou-se o coeficiente de 

absorção de água por capilaridade nas três secções identificadas, notando-se, claramente, uma 

menor capacidade de absorção de água da camada interior (secção 2), sendo que é possível 

verificar este efeito nas três argamassas estudadas. O reduzido valor da taxa de absorção capilar 

verificado na secção 2 deverá estar relacionado com a elevada porosidade constituída por poros 

de grande dimensão observada na camada interior do espécime ilustrado na Figura 4.4. Pode 

concluir-se que esta camada mais porosa causa uma barreira à passagem da água atuando por 

corte capilar. 

No que se refere às argamassas tradicionais verifica-se que, contrariamente às soluções 

industriais, estas apresentam uma única secção de absorção de água, sendo estabelecido um 

valor limite, a partir do qual se considera que se atingiu o valor máximo de água absorvida por 

capilaridade (valor assintótico da curva de absorção capilar). 

Reboco: R1+A1 

Reboco: R2+A1 
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Pela observação dos resultados descritos na Tabela 4.5, pode afirmar-se que o valor do 

coeficiente de absorção capilar para as argamassas tradicionais é cerca de 6 vezes superior aos 

valores verificados para as argamassas industriais, quando comparado com qualquer uma das 

secções identificadas para as soluções industriais, ou seja, as argamassas industriais revelam 

ser substancialmente menos permeáveis que as soluções tradicionais. 

Relativamente às argamassas tradicionais, estas apresentam uma absorção de água por 

capilaridade mais rápida que as argamassas industriais, tal como é possível observar na Figura 

4.3, tendo às 24 horas absorvido uma quantidade de água muito próxima do valor assimptótico. 

Tal como era de esperar, a velocidade de absorção de água aumenta com o aumento da relação 

água ligante (TSL1 e USL1) e com aumento da quantidade de pasta de cal (TSL1). 

No geral é possível observar que as argamassas que contém maior quantidade de pasta de 

cal e apresentam agregados de menor dimensão conduzem a valores de absorção superiores. 

Este fenómeno deve-se ao facto de a pasta de cal, ao endurecer, criar uma rede de poros de 

pequena dimensão, sendo a granulometria fina dos agregados também responsável por este 

fenómeno. Assim, as argamassas de acabamento apresentam maior capacidade e velocidade 

de absorção de água por capilaridade face às argamassas de regularização. 

Enquadrando os resultados obtidos relativos às argamassas industriais com a norma EN 

998-1: 2010, é possível concluir que a argamassa A1 não respeita a norma (Tabela 4.6), 

apresentando-se como fatores justificativos a dificuldade em compactar estas argamassa. Sabe-

se ainda que as argamassas industriais apresentam alguma sensibilidade ao tempo e energia 

de mistura, pelo que o procedimento utilizado poderá ter levado aos resultados apresentados.  

Tabela 4.6 – Absorção capilar em prismas – comparação com norma EN 998-1: 2010 

Argamassa 
Categoria 

EN 998-1: 2010 
Especificações 

normativas 
Resultados obtidos 

Respeita 
Norma 

R1 R W24h ≥ 0,3 kg·m-2 W24h = 7,10 kg·m-2 Sim 

R2 R W24h ≥ 0,3 kg·m-2 W24h = 2,47 kg·m-2 Sim 

A1 CR WAC ≤ 0,4 kg·m-2·min-2 WAC = 0,54 kg·m-2·min-2 Não 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50

4.4. Resultados obtidos em provetes de reboco 

4.4.1. Porosidade e massa volúmica 

Ensaiou-se a porosidade e a massa volúmica, à semelhança do estudo realizado em 

prismas, para os provetes de reboco retirados das bases de alvenaria, tendo-se obtido os 

resultados descritos na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 - Porosidade e massa volúmica dos provetes de reboco 

Argamassa Pw1 (%) ρ2 (kg.m-3) ρa
3 (kg.m-3) 

USL1  24,3 ± 0,3 2605 ± 5 1973 ± 10 

USL1 + TSL1 26,0 ± 0,0 2612 ± 2 1932 ± 2 

USL6 20,1 ± 0,0 2612 ± 2 2088 ± 2 

USL6 + TSL3 24,1 ± 0,3 2609 ± 0 1980 ± 9 

R1 32,5 ± 0,1 2435 ± 4 1643 ± 4 

R1 + A1 31,8 ± 0,3 2606 ± 9 1640 ± 13 

R2 32,7 ± 0,2 2266 ± 0 1526 ± 3 

R2 + A1 33,3 ± 0,1 2273 ± 1 1517 ± 4 

1 Porosidade por imersão em água (n=2); 

2 Massa volúmica real por imersão em água (n=2);  

3 Massa volúmica aparente por imersão em água (n=2).   

 

Comparando a porosidade das argamassas de regularização em prismas (ponto 4.3.1) com 

as argamassas aplicadas sobre as bases de alvenaria observa-se que, à exceção da argamassa 

R1, todas as argamassas de regularização apresentam menor porosidade, quando aplicadas 

sobre as bases de alvenaria, em relação à sua utilização na produção dos prismas. No entanto, 

a ordem crescente das porosidades mantém se inalterada, excetuando-se a argamassa R1 e, 

consequentemente, R1+A1. No que respeita às massas volúmicas real e aparente, verifica-se 

que todas as argamassas aplicadas nos rebocos apresentam valores superiores aos 

apresentados pelas argamassas aplicadas nos prismas. Daqui conclui-se que se obtém um grau 

de compactação superior na aplicação manual seguida de aperto com os utensílios utilizados, 

face à mesa de compactação utilizada na produção dos prismas. 

É ainda possível observar que, para a mesma argamassa de regularização, as soluções de 

duas camadas (reboco duplo) apresentam porosidades superiores às soluções com apenas uma 

camada (reboco simples). A esta observação, excetua-se o reboco R1 + A1. Uma possível causa 
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para este comportamento particular da argamassa R1 poderá ser uma compactação não 

homogénea em toda área de aplicação, em especial nas zonas de extremidade.  

Em geral, os resultados obtidos estão consistentes com o esperado, uma vez que os 

provetes de reboco duplo são constituídos por dois materiais distintos. Desta forma, o resultado 

final da porosidade é uma ponderação das porosidades dos mesmos, já que as argamassas de 

regularização são menos porosas que as correspondentes argamassas de acabamento (Tabela 

4.2). 

 

4.4.2. Propriedades de transporte de água 

4.4.2.1. Permeabilidade ao vapor de água 
Estudou-se a permeabilidade dos provetes de reboco tradicionais e industriais ao vapor de 

água, tendo-se resumido graficamente os resultados obtidos no ensaio (Figura 4.5). A fim de 

discutir os resultados, incluiu-se uma representação gráfica dos resultados do ensaio de estudo 

da porosidade dos referidos provetes. Incluem-se ainda, na Figura 4.6, os resultados da 

permeabilidade ao vapor de água obtidos em prismas das argamassas tradicionais (Nogueira, 

2016). 

 

Figura 4.5 – Permeabilidade ao vapor de água em provetes de reboco 

 

Figura 4.6 - Permeabilidade ao vapor de água das argamassas tradicionais aplicadas em prismas 
(Nogueira, 2016). 
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Comparando as argamassas industriais com as argamassas tradicionais, observa-se que as 

argamassas industriais são menos permeáveis ao vapor de água, resultados consistentes com 

os anteriormente apresentados.  

Uma vez que todas as argamassas industriais apresentam ligantes hidráulicos e sabendo 

que estes são responsáveis pela redução da permeabilidade à água, quer no estado líquido, quer 

em vapor, explica-se a relação entre uma elevada porosidade e uma permeabilidade ao vapor 

de água mais baixa que no caso das argamassas tradicionais. 

Quanto à comparação entre os rebocos constituídos por duas camadas e os constituídos 

apenas pela camada de regularização, seriam de esperar valores idênticos de permeabilidade, 

pois a permeabilidade do conjunto é condicionada pela permeabilidade da camada menos 

permeável (Hall & Hoff, 2002) que é a da argamassa de regularização (Figura 4.6). Por 

observação da Figura 4.5 verifica-se o comportamento descrito, exceto no caso dos rebocos 

USL1 e USL1+TSL1. No entanto, a elevada variabilidade verificada nas medições da 

permeabilidade (ilustrada através das barras de erro) sugere que poderão ter existido outros 

fatores, como por exemplo alguma fissuração, a elevar o valor da permeabilidade do reboco 

USL1. 

Note-se que, apesar de ter existido um esforço de manter a uniformização das espessuras 

dos provetes, nem sempre foi possível garantir que a espessura da camada de regularização 

fosse igual em todos os provetes, o que poderá ter também interferido na exatidão dos resultados 

obtidos. 

Comparando os valores dos coeficientes de permeabilidade ao vapor de água com os 

valores presentes na norma EN 998-1: 2010 (Tabela 4.8), conclui-se que as argamassas R1 e 

R2 não respeitam a categoria “R” – argamassas de renovação/reabilitação, uma vez que o 

coeficiente de permeabilidade ao vapor é superior ao permitido, isto é, as argamassas não têm 

permeabilidade suficiente para garantir os requisitos. Estes resultados estão em consonância 

com os valores demasiado elevados obtidos para a resistência à compressão e terão origem nas 

razões atrás mencionadas. Relativamente à argamassa de acabamento A1, podemos apenas 

evidenciar que é mais permeável que as argamassa de acabamento, contudo não é possível 

quantificar essa diferença, uma vez que não foram ensaiados provetes isolados de argamassa 

de acabamento. Dado que os valores normativos são obtidos em provetes normalizados e que 

os valores aqui comparados foram obtidos em provetes de reboco “in situ” a comparação direta 

poderá não ter legitimidade direta. 
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Tabela 4.8 - Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água – comparação com norma EN 998-1: 2010 

Argamassa 
Categoria 

EN 998-1: 2010 
Especificações 

normativas 
Resultados obtidos 

Respeita 
Norma 

R1 R µ ≤ 15 µ = 17,7 ± 0,9 Não 

R1 + A1 - - µ = 16,8 ± 0,6 - 

R2 R µ ≤ 15 µ = 22,0 ± 0,8 Não 

R2 + A1 - - µ = 21,8 ± 0,6 - 

 

4.4.2.2. Cinética de secagem 
Estudou-se ainda a cinética de secagem destes provetes, a fim de analisar o comportamento 

de secagem destas soluções. Obtiveram-se os índices representados graficamente na Figura 

4.7 e as curvas de secagem representadas na Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.7 - Índice de secagem dos provetes de reboco 
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Figura 4.8 - Curvas de secagem dos provetes de reboco de argamassas tradicionais e industriais 
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Figura 4.9 – Curvas de secagem dos provetes de argamassa tradicional (adaptado de (Nogueira, 2016)) 

 

Tabela 4.9 - Índice de secagem das argamassas tradicionais obtidas nos prismas (Nogueira, 2016) 

Argamassa 
Índice de secagem 

(%) 
USL1 10 ± 5 

USL6 10 ± 3 

TSL1 13 ± 1 

TSL3 19 ± 5 

 

Relativamente às argamassas tradicionais, a secagem é mais fácil nas argamassas de 

regularização (USL1 e USL6) e vai ficando mais difícil, seguindo a ordem USL1+TSL1 e 

USL6+TSL3. Comparando os rebocos de duas camadas com os simples, verifica-se que a 

existência da camada de acabamento dificulta a secagem do reboco, isto apesar das 

argamassas de acabamento serem mais permeáveis do que as argamassas de regularização 

(Tabela 4.9 e Figura 4.9). 

Numa primeira fase, quando o reboco está saturado, a secagem ocorre essencialmente por 

condução de água líquida, sendo que, nesta fase, a existência das camadas de acabamento de 

elevada permeabilidade atua favoravelmente. Porém, a franja de secagem recua rapidamente 

para o interior da espessura da argamassa de regularização e, nesta segunda fase, a secagem 

ocorre essencialmente por evaporação. A existência da camada de acabamento reduz o 

gradiente de pressão parcial de vapor de água, fazendo com que o fluxo de saída de água seja 

menor do que quando não existe camada de acabamento. Logo, os rebocos duplos apresentam 

secagem mais lenta que rebocos simples. 
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Relativamente às argamassas industriais, a secagem vai ficando mais difícil, seguindo a 

ordem R1, R1+A1, R2+A1 e R2. O raciocínio anterior pode aplicar-se aos rebocos R1 e R1+A1 

mas não aos R2 e R2+A1. Por observação da Figura 4.8 - f), verifica-se que o reboco constituído 

pela argamassa R2 foi o que absorveu menos água e o que manteve mais água no final do 

ensaio (a par com o reboco duplo R2+A1). Este comportamento, motivado pelas características 

da composição da argamassa R2, nomeadamente a presença de adjuvantes hidrófugos, 

penaliza fortemente o índice de secagem. O mesmo já não acontece com tanta expressão no 

reboco duplo R2+A1, devido às boas características de secagem conferidas pela camada de 

acabamento. 

Comparando os gráficos de R2 com R2+A1, verificamos que o reboco simples seca mais 

rapidamente, tal como acontecia nos rebocos tradicionais. Porém, cerca de 175 horas após o 

início da secagem, o reboco R2 atinge um teor de humidade limite, a partir do qual este valor se 

mantém constante, isto é, estabelece-se um equilíbrio dinâmico com as condições da câmara de 

cura. Já no reboco duplo, continua a existir evaporação, sobretudo devido à água absorvida pela 

camada de acabamento que, como já referido anteriormente, atrasa o processo de secagem.  

 

4.4.2.3. Ascensão por capilaridade  
Por fim, analisou-se a capacidade ascensão de água por capilaridade, à semelhança do 

estudo realizado em prismas. Os resultados obtidos para o valor do coeficiente de absorção de 

água por capilaridade encontram-se resumidos na Tabela 4.10, sendo possível analisar as 

curvas de ascensão de água por capilaridade na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 – Coeficientes de absorção de água e valores assintóticos da curva de absorção de água por 
capilaridade dos provetes de reboco 

Reboco WCA1 (kg.m-2·s-0.5) W24H2 (kg·m-2) WA3 (kg·m-2) 

In
d

u
st

ri
al

 

R1  1,89 ± 0,10 2,34 ± 0,26 

R1 + A1  2,29 ± 0,16 3,60 ± 0,10 

R2  0,88 ± 0,16 1,82 ± 0,31 

R2 + A1  1,35 ± 0,30 4,01 ± 0,84 

Tr
ad

ic
io

n
al

 USL1 0,31 ± 0,04  2,68 ± 0,19 

USL1 + TSL1 0,50 ± 0,01  4,12 ± 0,16 

USL6 0,29 ± 0,01  2,44 ± 0,08 

USL6 + TSL3 0,28 ± 0,01  4,30 ± 0,29 
1 Coeficiente de absorção de água por capilaridade (n=3), no caso dos rebocos industriais não 
são apresentados valores para esta grandeza uma vez que esta não apresenta a mesma 
tendência que nos rebocos tradicionais; 
2 Quantidade de água absorvida por capilaridade passadas 24 horas do inicio do ensaio. No caso 
do reboco tradicional o ensaio terminou sem que decorressem 24 horas; 
3 Valor assimptótico da curva de absorção capilar (n=3); 
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Figura 4.10 – Curvas de ascensão capilar dos provetes de reboco (3 espécimes por reboco) 
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Verifica-se que o coeficiente de absorção de água é superior nos provetes de reboco face 

aos prismas de argamassas tradicionais (Tabela 4.5), o que não era de esperar dada a maior 

compacidade das argamassas quando aplicadas em rebocos. Uma possível explicação para este 

facto poderá estar relacionada com as diferentes condições de ensaio: nos prismas, a ascensão 

capilar ocorre através e uma área mais reduzida e de uma altura maior do que nos espécimes 

extraídos dos rebocos, para além da maior irregularidade na forma dos últimos. No entanto, é de 

salientar que a tendência entre argamassas se mantém, isto é, a argamassa USL1 apresenta 

um maior coeficiente de absorção capilar do que USL6. Em relação às argamassas industriais, 

é possível observar a mesma tendência, R1 apresenta um coeficiente de absorção de água por 

capilaridade superior a R2. 

Tal como aconteceu nos prismas, as argamassas industriais apresentam valores de 

coeficiente capilaridade significativamente mais baixos que as argamassas tradicionais, pelos 

motivos adiantados anteriormente. 

É de referir que os resultados obtidos para o valor assintótico, representado nos gráficos da  

Figura 4.10 e na Tabela 4.10, não são passíveis de comparação entre si, uma vez que os 

provetes têm espessuras diferentes.  

Comparando os resultados dos rebocos simples e duplos, verifica-se que a presença 

de camada de acabamento no reboco USL1+TSL1 contribui para aumentar significativamente o 

coeficiente de absorção capilar. Este comportamento deverá dever-se ao elevado coeficiente de 

absorção capilar da argamassa TSL1 (Figura 1.3), que promove a condução de água líquida a 

partir da camada de regularização. Como explicado na secção 4.3.4, as argamassas de 

acabamento possuem maior coeficiente de sucção capilar dos que as de regularização por dois 

motivos: devido à sua maior porosidade que promove a permeabilidade e devido à menor 

dimensão dos seus poros que promove a sucção capilar. Segundo Hall & Hoff, o comportamento 

em termos de ascensão capilar de materiais de duas camadas com a absorção a fazer-se através 

do material menos absorvente é controlado: i) numa primeira fase, pelo primeiro material isolado, 

mas ii) numa segunda fase, pelos dois materiais, exibindo uma taxa de absorção intermédia entre 

a que ocorreria nos materiais isolados. Ou seja, a presença de uma segunda camada mais 

absorvente promove a absorção da primeira camada (Hall & Hoff, 2002). No entanto, a influência 

da camada de acabamento só se fez sentir no reboco USL1+TSL1. Nos restantes (USL6+TSL3, 

R1+A1 e R2+A1) não se verificou a influência da camada de acabamento, provavelmente devido 

às menores características de absorção das argamassas envolvidas. 
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5. Ensaio de cristalização de sais 

5.1. Introdução 

O ensaio de cristalização de sais tem como objetivo comparar o desempenho e a 

durabilidade dos rebocos simples e duplos face à ação da cristalização de sais solúveis. Para tal 

recorreu-se ao procedimento descrito no capítulo 3.8, tendo o ensaio decorrido em 4 etapas, 

sendo que cada etapa compreendeu 3 ciclos. No primeiro ciclo, ciclo de salinização, as bases 

de alvenaria foram expostas, na sua face inferior, a uma solução salina de cloreto de sódio que 

ascendeu até à superfície exterior dos rebocos por capilaridade. No segundo e terceiro ciclos, 

ciclos de molhagem, fez-se ascender água destilada por capilaridade, com o objetivo de acelerar 

a degradação dos rebocos através da dissolução-cristalização dos sais introduzidos no primeiro 

ciclo de cada etapa. No final de cada ciclo, as bases de alvenaria foram colocadas a secar em 

estufa a 40ºC durante 7 dias.   

A tabela seguinte (Tabela 5.1) apresenta o estado de degradação observado nos provetes 

no final do ensaio de sais. As diferentes fases do ensaio serão identificadas pelo seguinte código: 

E# – A/By, em que # representa a etapa (1 a 4), A representa o ciclo de salinização e B relaciona-

se com os ciclos de molhagem (B1 – primeiro ciclo de molhagem e B2 segundo ciclo de 

molhagem, para a etapa em questão). 

Tabela 5.1 - Resultados obtidos nos ensaios de cristalização de sais 

Reboco Aspeto visual Descrição 

Simples 

USL1 

 

Destacamento do reboco na fase E4-A. A 

superfície de rotura ocorreu na argamassa 

do reboco (argamassa de regularização), a 

cerca de 1-2 mm da interface com o suporte. 

Duplo 

USL1+TSL1 

 

No final do ensaio (fase E4-B2) a camada de 

acabamento apresentava desagregação 

intensa de material. O reboco aparentava 

boa aderência ao suporte. 

Simples 

USL6 

 

Destacamento de cerca de 30% da área do 

reboco correspondente a cerca de na fase 

E4-A. A superfície de rotura ocorreu na 

argamassa do reboco de regularização, a 

cerca de 1-2 mm da interface com o suporte, 

de forma semelhante ao ocorrido com o 

reboco simples USL1  
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Tabela 5.1 - Resultados obtidos nos ensaios de cristalização de sais (continuação) 

Reboco Aspeto visual Descrição 

Duplo 

USL6+TSL3 

 

Destacamento integral do reboco na fase 

E3-B1. A rotura ocorreu pela interface entre 

o reboco de regularização e o suporte. 

Simples 

R1 

 

Destacamento integral do reboco na fase 

E3-B1. A superfície do reboco apresentava-

se com perdas localizadas de material (em 

pequenas quantidades). Rotura adesiva 

entre a argamassa de reboco e os 

elementos pétreos do suporte e coesiva 

entre o reboco e a argamassa das juntas 

entre os elementos pétreos da base de 

alvenaria. 

Duplo 

R1+A1 

 

No final do ensaio (fase E4-B2) a camada de 

acabamento apresentava desagregação 

localizada de material. O reboco aparentava 

boa aderência ao suporte. 

Simples 

R2 

 

Destacamento integral do reboco na fase 

E4-A. A superfície do reboco não 

apresentava qualquer presença de sais 

cristalizados. Rotura adesiva entre a 

argamassa de reboco e os elementos 

pétreos do suporte e coesiva entre o reboco 

e a argamassa das juntas entre os 

elementos pétreos da base de alvenaria. 
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Tabela 5.1 - Resultados obtidos nos ensaios de cristalização de sais (continuação) 

Reboco Aspeto visual Descrição 

Duplo 

R2+A1 

 

Destacamento integral do reboco na fase 

E4-A. A superfície do reboco com perdas 

localizadas de material (em pequenas 

quantidades). Rotura adesiva entre a 

argamassa de reboco e os elementos 

pétreos do suporte e coesiva entre o reboco 

e a argamassa das juntas entre os 

elementos pétreos da base de alvenaria. 

 

Ao longo deste capítulo será apresentada uma descrição resumida da evolução da 

degradação de cada reboco durante o ensaio.  

 

5.2. Descrição da degradação 

5.2.1. Reboco simples USL1 

Durante o decorrer do ensaio, observou-se que, no final do ciclo E1-A, existia uma camada 

muito fina e uniforme de eflorescências ao longo de toda a área superficial do reboco. No final 

da fase seguinte, E1-B1, observou-se o mesmo resultado, contudo, após a limpeza dos sais 

acumulados à superfície foi visível a perda de material fino, deixando expostos os grãos de areia. 

Nas fases que se seguiram não se registaram alterações de comportamento, sendo que se 

tornou gradualmente mais difícil remover os sais depositados sem que tal implicasse perda de 

material constituinte do reboco. Na E3-B2, além do progredir dos efeitos anteriores, constatou-

se que o reboco apresentava um toque mais oco na periferia do que no centro.  

Por fim, em E4-A, observou-se que a área oca identificada anteriormente se apresentava 

fissurada e quando se examinou esta ao toque, acabou por destacar em fragmentos. A superfície 

de rotura ocorreu na argamassa de regularização, a cerca de 1 a 2 mm da interface argamassa-

suporte. A superfície em causa possuía brilho, sendo que se atribui a presença de sais 

cristalizados no interior dos poros da argamassa como a principal causa deste. As principais 

observações deste ensaio podem ser verificadas na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 - Principais fases do ensaio de cristalização de sais do reboco USL1 

 

5.2.2. Reboco duplo USL1+TSL1 

No início do ensaio foi possível observar pequenas fissuras que atravessavam a espessura 

da camada de acabamento, apresentando-se, porém, fechadas à superfície. Estas fissuras terão 

sido causadas pela retração de secagem da argamassa fresca após a aplicação da argamassa 

de acabamento. Esta foi regularmente apertada com uma esponja húmida, com o objetivo de 

fechar as fissuras de retração, só se tendo conseguido fechar estas à superfície (Nogueira, 

2016). No primeiro ciclo da etapa 1 do ensaio de sais (E1-A), observou-se uma camada de 

eflorescências com bastante expressão em toda a área do reboco, sendo visíveis pequenas 

fissuras na superfície do reboco, possivelmente resultantes de fissuras de retração pré-

existentes.  

No ciclo seguinte, E1-B1, observou-se a perda de material fino após a remoção das 

eflorescências acompanhado de uma demarcação mais clara das zonas fissuradas, com as 

zonas intactas a apresentarem um grande volume de eflorescências e as zonas fissuradas a não 

apresentarem volume exterior de eflorescências, mas sim sais cristalizados no seu interior. Na 

fase E1-B2 a perda de material à superfície após a remoção dos sais, começa a ter expressão, 

sendo que neste momento a superfície do reboco já não se encontrava totalmente plana. Em E2-

B1, observou-se o desprendimento de pequenos fragmentos de reboco de acabamento nas 

arestas deste e nas zonas mais fissuradas. 

A desagregação do material superficial e o desprendimento de fragmentos de reboco 

agravaram-se como o decorrer do ensaio, porém, no final do ensaio, E4-B2, apenas se observou 

Início do ensaio E1-A E4-A 
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a degradação da camada de acabamento. As principais observações deste ensaio podem ser 

verificadas na Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 - Principais fases do ensaio de cristalização de sais do reboco USL1+TSL1 

 

5.2.3. Reboco simples USL6 

No início do ensaio, observou-se que no canto superior esquerdo da área do reboco, existia 

uma fissura que rodeia o vértice desta, possivelmente originada num choque acidental. O reboco 

USL6 apresentou um comportamento em tudo semelhante ao comportamento do reboco USL1, 

destacando-se as fases E1-B2, na qual se começou a observar a perda de materiais finos 

durante a remoção dos sais acumulados à superfície e a fase E2-B1, em que se observou um 

aumento significativo da área e espessura da camada de eflorescências. Até E3-B2, os 

fenómenos anteriores intensificam-se, sendo que nesta altura foi possível identificar uma fissura 

que atravessava transversalmente a área do reboco.  

Por fim, na fase E4-A, ocorreu o destacamento do reboco compreendido entre a extremidade 

inferior e a fissura anteriormente identificada, sendo que o fragmento resultante é único. Tal como 

no reboco USL1, a superfície de rotura ocorreu na argamassa de regularização, perto da 

interface argamassa-suporte, a cerca de 1 a 2 mm. A superfície em causa possuía brilho, mais 

uma vez atribuído à presença de sais cristalizados no interior dos poros da argamassa. As 

principais observações deste ensaio podem ser verificadas na Figura 5.3. 

 

 

Início do ensaio E1-A E1-B1 E3-B2 E4-B2 
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Figura 5.3 - Principais fases do ensaio de cristalização de sais do reboco USL6 

 

5.2.4. Reboco duplo USL6+TSL3 

No início do ensaio, à semelhança do reboco USL1+TSL1, o reboco USL6+TSL3 apresenta 

fissuras cuja origem está relacionada com a retração da argamassa de acabamento. 

Na fase E1-A, observou-se a presença de pequenas manchas de eflorescências, 

concentradas em núcleos delimitados pela rede de fissuras existente. Em E2-B1 é visível a perda 

de material após remoção e limpeza dos sais acumulados à superfície. À medida que os ciclos 

se foram sucedendo, observou-se o agravamento dos fenómenos já identificados, até que na 

fase E3-B1, o reboco destacou-se do suporte de forma integral. A rotura parece ter ocorrido 

exatamente na interface reboco-suporte, pois não havia vestígios da argamassa das juntas da 

alvenaria na face destacada do reboco, nem a situação recíproca (presença de argamassa de 

regularização no suporte de alvenaria). Esta situação é consistente com os problemas de baixa 

aderência da argamassa USL6, registados por Nogueira (Nogueira, 2016). A fraca aderência 

verificada prende-se com a consistência bastante seca desta argamassa devido à baixa relação 

água-ligante adotada, dificultando a sua aplicação e aperto contra o suporte de alvenaria. As 

principais observações deste ensaio podem ser verificadas na Figura 5.4. 

 

Início do ensaio E1-A E2-B1 E4-A 
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Figura 5.4 - Principais fases do ensaio de cristalização de sais do reboco USL6+TSL3 

 

5.2.5. Reboco simples R1 

No primeiro ciclo (E1-A), identificou-se uma pequena mancha de eflorescências na zona de 

contacto entre os rebocos tradicional e industrial. Note-se que as argamassas industriais foram 

aplicadas nas bases de alvenaria, lado a lado com os rebocos tradicionais pré-existentes, sendo 

que, no início do ensaio, não foi efetuada qualquer separação física entre os rebocos tradicionais 

e os rebocos industriais. Assim, verificou-se que, em todos os casos, existiu perturbação lateral 

nestes, aparentemente proveniente dos rebocos tradicionais. Desta forma, antes de iniciar o 

segundo ciclo do ensaio, separaram-se lateralmente os rebocos através de um corte, sendo que 

este foi preenchido com pelicula aderente, garantindo, por fim, um fluxo unidirecional de água 

nos rebocos. 

Na fase E1-B1, já não ocorreu o aparecimento de eflorescências na zona de contacto com o 

reboco tradicional e identificaram-se ainda pequenas eflorescências e manchas escuras na 

extremidade oposta à anterior. Após removidas as eflorescências, foi possível observar que a 

argamassa se encontrava manchada, com uma tonalidade mais escura. Até E2-B2 observou-se 

o alastramento da área com eflorescências e consequentemente da área manchada. No ciclo 

seguinte a área machada passou a exibir uma grande quantidade de sais depositados à 

superfície, sendo que no ciclo E3-B1 se identificou a delaminação superficial de pequenas 

porções de material na zona afetada pelas manchas e pelas eflorescências. Simultaneamente 

observou-se o destacamento total do reboco, sendo evidente o decalque dos elementos de pedra 

que constituem a alvenaria das bases na superfície destacada do reboco. A superfície destacada 

evidenciava ainda a presença da argamassa de assentamento da alvenaria, coincidente com as 

juntas entre os elementos pétreos. Esta descrição sugere uma rotura adesiva na zona dos 

elementos pétreos da alvenaria e uma rotura coesiva ao nível da argamassa de assentamento 

na zona das juntas. Conclui-se assim que o destacamento do reboco ocorreu devido à 

E3-B1 E3-B1 Início do ensaio E1-A 
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insuficiente resistência mecânica da alvenaria do suporte. As principais observações deste 

ensaio podem ser verificadas na Figura 5.5. 

 

 

 

Figura 5.5 - Principais fases do ensaio de cristalização de sais do reboco R1 

 

5.2.6. Reboco duplo R1+A1 

À semelhança do reboco R1, observou-se uma perturbação na zona de contacto entre os 

rebocos tradicional e industrial. No presente caso, a presença de eflorescências foi mais 

evidente, sendo que a área afetada foi superior. Este facto deverá estar relacionado com o maior 

coeficiente de absorção por capilaridade da argamassa A1 (camada de acabamento) face à 

argamassa R1 (camada de regularização), promovendo uma mais eficiente condução da solução 

salina para a superfície no reboco duplo. No segundo ciclo, E1-B1, observou-se a redução da 

área afetada por eflorescências. Sem alterações significativas no ciclo E1-B2, registou-se o 

alastramento da mancha de eflorescências bem como a perda da camada superficial do 

acabamento no ciclo E2-A. A partir deste ciclo, apenas se assinalou o progredir dos fenómenos 

já descritos, sendo que no ciclo E4-B1 se registou a diminuição da quantidade de sais 

cristalizados à superfície. No final do ensaio, a camada superficial do reboco apresentou perda 

de material na zona afetada pelas eflorescências, sendo possível observar que nestas zonas a 

superfície não se encontrava nivelada. As principais observações deste ensaio podem ser 

verificadas na Figura 5.6. 

 

E3-B1 E3-B1 Início do ensaio 
E1-A 
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Figura 5.6 - Principais fases do ensaio de cristalização de sais do reboco R1+A1 

 

5.2.7. Reboco simples R2 

No primeiro ciclo (E1-A), observou-se a presença de uma mancha na superfície lateral, 

desde o suporte de alvenaria, numa faixa, com altura de 5 a 10 mm. Ao contrário dos restantes 

rebocos, não se verificou qualquer efeito na zona de transição entre a argamassa R2 e a 

argamassa tradicional adjacente, mesmo sem transição física entre estas. Até ao ciclo E2-B2, 

não se verificou qualquer alteração de aspeto, sendo que no ciclo seguinte se observou que o 

reboco apresentava um toque oco na generalidade da área. Este fenómeno aumentou de 

intensidade até ao ciclo E4-A, onde ocorreu o destacamento total do reboco numa peça única. A 

lâmina de reboco destacada continha argamassa proveniente do suporte, em quantidade 

significativa, e exclusivamente das juntas entre os elementos pétreos da alvenaria. As principais 

observações deste ensaio podem ser verificadas na Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7 - Principais fases do ensaio de cristalização de sais do reboco R2 

Início do ensaio E1-A E3-B2 E4-B2 

Início do ensaio E1-A E4-A E4-A 

suporte Face inferior do 
reboco após 

destacamento 
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5.2.8. Reboco duplo R2+A1 

Na preparação dos provetes de reboco, utilizados nos demais ensaios, existiram problemas 

no corte e destacamento destes. Dada a resistência mecânica da argamassa de regularização e 

dado que o corte efetuado não atravessava a espessura total do reboco, ao destacar os provetes, 

uma das extremidades da argamassa a estudar neste ensaio passou a exibir um toque oco. A 

superfície do reboco observada no início do ensaio (Figura 5.8) apresenta um sulco longitudinal 

pouco profundo resultante da pressão exercida pelo equipamento de corte numa tentativa de 

minimizar os danos já causados. 

No primeiro ciclo, observou-se, à semelhança dos rebocos R1 e R1+A1, uma mancha com 

eflorescências, no contacto com o reboco tradicional adjacente, sendo que a tendência para a 

redução desta, tal como verificada nos casos anteriores, se registou no ciclo seguinte, E1-B1. 

Em E2-A, observou-se o aumento da área afetada por eflorescências, bem como a presença de 

eflorescências no interior do sulco longitudinal. Ainda nesta fase observou-se que após a 

remoção dos sais, existiu a perda de material fino superficial.  

Os ciclos seguintes decorreram com o agravamento dos fenómenos anteriormente descritos, 

com destaque para o E2-B2, onde se constatou que metade da área do reboco já se encontrava 

com um toque oco. Novamente existiu um agravamento dos fenómenos anteriores até ao ciclo 

E3-B1, onde o reboco se destacou do suporte, numa peça única. A lâmina de reboco destacada 

contém argamassa proveniente do suporte, em quantidade significativa, à semelhança do que 

se registou no reboco simples R2. As principais observações deste ensaio podem ser verificadas 

na Figura 5.8. 

 

 

Figura 5.8 - Principais fases do ensaio de cristalização de sais do reboco R2+A1 

 

E3-B1 E3-B1 Início do ensaio E1-A 

suporte 
Face inferior do 

reboco após 
destacamento 
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5.3. Análise comparativa dos rebocos 

Este tipo de ensaio (cristalização de sais) pode ser visto como o conjunto de dois ensaios 

distintos: ensaio de absorção de água por capilaridade e ensaio de secagem. Assim, os 

resultados destes ensaios obtidos nos provetes extraídos dos rebocos (pontos 0 e 4.4.2.3) foram 

considerados na análise dos resultados dos ensaios de sais, tendo facilitado a sua interpretação. 

No entanto a presença da base de alvenaria introduz uma variável adicional à análise. 

5.3.1. Rebocos USL1 e USL1+TSL1 

O reboco simples (USL1) apresenta maior velocidade de secagem (como se pode verificar 

na Figura 4.7), pelo que a frente de secagem recua rapidamente do exterior para interior do 

reboco. O suporte deverá secar mais lentamente, pois trata-se de uma grande massa de 

alvenaria com a maioria da água concentrada na argamassa de assentamento que está rodeada 

por elementos que dificultam a sua secagem (película envolvente da lajeta, elementos pétreos e 

a camada de reboco superior). Como consequência, o suporte vai libertando lentamente solução 

salina para a interface com o reboco. Uma vez que a argamassa USL1 é muito permeável ao 

vapor de água (Figura 4.5), permitindo uma eficiente secagem por evaporação, a frente de 

secagem permanece durante a maior parte do ensaio localizada junto à interface do reboco com 

o suporte. Desta forma, cristalização de sais tende a ocorrer concentradamente neste local. Este 

foi de facto o comportamento observado no reboco simples USL1, como anteriormente referido 

(ponto 5.2.1), tendo ocorrido também cristalização ao longo da espessura da camada de reboco, 

porém, em menor quantidade.  

Como referido em 5.2.2, o reboco duplo USL1+TSL1 apresentou essencialmente 

degradação ao nível a camada de acabamento (TSL1). No entanto, o estudo de Nogueira, 

relativo à degradação por sais das argamassas tradicionais desta tese em provetes prismáticos, 

concluiu que as argamassas de regularização tendem a sofrer uma degradação muito maior do 

que as de acabamento: perdas de massa inferiores a 1% nas argamassas TSL1 e TSL3, face a 

perdas de massa de cerca de 5% nas argamassas USL1 e USL6 (Nogueira, 2016). Esta 

observação sugere que para analisar o reboco duplo (USL1+TSL1) é necessário ter em conta 

não só o comportamento de cada uma das camadas constituintes (base de alvenaria e 

argamassas US1 e TSL1) mas também o comportamento conjunto das mesmas. 

No caso do reboco duplo (USL1+TSL1), a elevada capilaridade de TSL1 (Tabela 4.5), leva 

a uma maior ascensão da solução salina, com origem nas camadas inferiores (USL1 e suporte), 

onde existe uma menor sucção capilar. Assim, existe uma grande quantidade de sal que cristaliza 

na superfície exterior na forma de eflorescências. Durante a secagem, quando se verifica o 

recuar da frente desta, o sal vai cristalizando ao longo de toda a espessura do reboco duplo. No 

entanto, este recuo é mais lento do que no reboco simples, devido à secagem mais lenta do 

reboco duplo (ponto 0). Assim, duas condições concorrem para que não se verifique a 

acumulação de sais na interface reboco-suporte observada no reboco simples: por um lado existe 
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maior possibilidade dos sais cristalizarem à superfície por eflorescências, por outro, estes vão 

cristalizando ao longo de toda a espessura do reboco devido ao lento recuo da frente de 

secagem. Em consequência, não se verificou o destacamento do reboco duplo, ao contrário do 

que aconteceu com o reboco simples. Em contrapartida, verificou-se, uma maior degradação da 

sua camada de acabamento, consequência de uma cristalização de sais mais significativa nesta 

camada (sendo que se podem tratar de eflorescências ou criptoflorescências numa pequena 

espessura da camada superficial desta argamassa). Esta degradação traduz-se em 

desagregação e delaminação de pequenos fragmentos, pelo que pode considerar-se que a 

camada de acabamento funciona como uma camada de sacrifício para a camada de 

regularização do referido reboco.  

Em suma, conclui-se que o reboco duplo apresenta maior durabilidade pois sofreu apenas 

degradação da camada de acabamento, enquanto que o reboco simples destacou por completo. 

A presença da camada de acabamento TSL1 foi benéfica pois funciona como sacrifício da 

camada de regularização USL1, retirando a solução salina do interior da camada USL1 por 

capilaridade e reduzindo a velocidade de secagem.  

 

5.3.2. Rebocos USL6 e USL6+TSL3 

Estes rebocos são constituídos por argamassas ligeiramente menos porosas e menos 

permeáveis do que as argamassas abordadas no ponto anterior (ver pontos 4.4.1 e 4.4.2.1). 

Estas condições deverão estar na origem do menor volume de eflorescências observado nestes 

rebocos. Em consequência, a degradação da camada de acabamento deste reboco duplo foi 

menor que a do reboco USL1+TSL1. Pelas mesmas razões, esperava-se uma maior resistência 

à degradação causada pelos sais do reboco simples USL6 face ao USL1. No entanto, a rotura 

destes rebocos (que ocorreu por destacamento) aconteceu em simultâneo, na fase E4-A. De 

salientar que a maior resistência aos sais da argamassa USL6 poderá ter sido anulada pela 

menor aderência ao suporte desta argamassa mais seca, como anteriormente referido. 

Quanto ao comportamento comparativo entre reboco simples e duplo, durante as primeiras 

etapas do ensaio, observou-se uma degradação mais intensa da camada de acabamento TSL3 

no reboco duplo do que da camada de regularização USL6 no reboco simples. Tendo em conta 

o comportamento de secagem semelhante, tanto dos rebocos simples, USL1 e USL6, como dos 

rebocos duplos, USL1+TSL1 e USL6+TSL3 (índices de secagem na mesma gama de valores, 

ponto 0), seria de esperar formas de rotura semelhantes às que aconteceram com os rebocos 

USL1 e USL1+TSL1; ou seja, destacamento do reboco simples (o que efetivamente aconteceu) 

e degradação da camada de acabamento do reboco duplo sem destacamento (o que não 

aconteceu). Verificou-se que o reboco duplo acabou por sofrer rotura por destacamento primeiro. 

Mais uma vez, este acontecimento deverá estar relacionado com a baixa aderência da 

argamassa USL6 ao suporte. 
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5.3.3. Rebocos R1 e R1+A1 

É possível estabelecer um paralelo entre a degradação apresentada por estes rebocos e a 

apresentada para os rebocos USL1 e USL1+TSL1: em ambos os casos o reboco simples sofreu 

destacamento, enquanto o duplo permaneceu aderente com manifestação de eflorescências na 

superfície. Verifica-se uma diferença expressiva nas velocidades de secagem entre os dois 

rebocos, sendo que o reboco simples apresenta uma secagem mais rápida que o reboco duplo, 

verificável através dos índices de secagem de 13,1 e 26,2, respetivamente (Figura 4.7). Este é 

mais um aspeto em comum com os rebocos tradicionais, reforçando a analogia atrás efetuada. 

No entanto, as argamassas industriais são muito menos permeáveis (quer à água líquida, 

quer ao vapor de água) e de secagem muito mais lenta que os rebocos tradicionais (pontos 

4.4.2.1 e 0). Estas características sugerem menor absorção de solução salina e maior dificuldade 

de evaporação da água necessária à cristalização de sais. Tendo em conta que a rotura no 

reboco simples se deu pela interface reboco-suporte, com observação de fragmentos de suporte, 

na forma de manchas de argamassa, aderidos à camada de reboco destacada, os resultados 

apontam para um comportamento de bloqueio aos sais. Como ocorreram algumas eflorescências 

superficiais, ainda que em pequena quantidade, pode afirmar-se que o referido bloqueio será 

parcial. Estes resultados também sugerem um reboco com maior resistência mecânica que o 

suporte; causando uma rotura ao nível da argamassa das juntas de alvenaria causada pela 

cristalização de sais (que terá acontecido em reduzida quantidade). Como referido no ponto 2.3, 

uma argamassa destinada à substituição de um reboco antigo não deverá possuir uma 

resistência mecânica superior à do suporte, justamente por haver possibilidade de degradação 

desse suporte, como parece ter acontecido. O facto do destacamento do reboco R1 ter 

acontecido primeiro que o dos rebocos tradicionais, é um fator negativo adicional. 

A nível do reboco duplo, verificou-se que a zona superficial onde ocorrem eflorescências, em 

primeiro lugar, coincidiu com a zona onde houve contacto com o reboco tradicional adjacente, 

tendo alastrado para o interior da área superficial, podendo-se afirmar que a ascensão por 

capilaridade se deu, preferencialmente, nesta zona. A ausência de degradação significativa da 

camada de acabamento A1 deverá explicar-se por um conjunto de razões: i) alguma capacidade 

de condução da solução para a superfície; ii) reboco com um comportamento de bloqueio face 

aos sais e; iii) dificuldade de evaporação da água necessária à cristalização dos sais. A maior 

permeabilidade do reboco duplo face ao simples pode ser constatada na Figura 4.5 (ponto 

4.4.2.1) e deverá estar na origem da maior resistência aos sais e durabilidade apresentada por 

este. 

Assim, conclui-se que o reboco duplo apresenta maior durabilidade do que o reboco simples, 

e a causa deverá ser a capacidade da camada de acabamento A1 retirar solução salina do 

interior da camada R1 por capilaridade, à semelhança do referido para os rebocos duplos das 

argamassas tradicionais, ainda que em escala significativamente inferior.  
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5.3.4. Rebocos R2 e R2+A1 

Verifica-se que o reboco simples, R2, apresenta um baixo coeficiente de absorção de água 

por capilaridade, sendo o valor mais baixo verificado (Tabela 4.5). Observando as curvas de 

secagem obtidas para os diferentes rebocos (Figura 4.8), verifica-se que cerca de 40% da água 

absorvida durante o ensaio não saiu, pelo que que a secagem neste reboco é mais lenta que 

nas restantes argamassas. Assim, justifica-se a ausência de cristalização de sais à superfície da 

camada de reboco, bem como a ausência de observações relevantes até ao destacamento total 

da camada de reboco. O facto de a rutura, neste reboco, se ter dado pelo suporte e não pela 

interface reboco-suporte, como nos casos anteriores, indica um comportamento de bloqueio da 

argamassa, que já era visível no reboco simples R1, sendo mais significativo para o reboco 

simples R2.  

A nível do reboco duplo, a ausência de degradação da camada de acabamento e as 

reduzidas eflorescências observadas à superfície sugerem que o baixo coeficiente de absorção 

de água por capilaridade da argamassa R2, visível na Tabela 4.5, reduz fortemente a ascensão 

de solução salina. No entanto, comparando os rebocos simples e duplo, verifica-se o 

aparecimento de mais eflorescências no último. Este resultado está relacionado com a maior 

permeabilidade do reboco duplo face ao simples (ponto 4.4.2.1). 

Este comportamento apresenta a mesma tendência verificada nos casos de estudo 

anteriores, ou seja, a presença da camada de acabamento permite retirar sais do reboco para o 

exterior. No entanto, no presente caso, a capacidade de expulsar sais é tão reduzida que não é 

suficiente para preservar o reboco. Esta hipótese é comprovável pelo destacamento da camada 

de reboco pelo suporte, como verificado no reboco simples, embora o destacamento tenha até 

acontecido primeiro no reboco simples. 

De referir que os problemas existentes no corte dos provetes do reboco R2+A1 poderão ter 

condicionado a adesão do mesmo ao suporte, uma vez que parte do mesmo apresentava um 

toque oco ainda antes do início do ensaio. Este facto pode ter provocado um destacamento 

prematuro do reboco duplo. 
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5.4. Conclusões do capítulo 

5.4.1. Influência da camada de acabamento 

Os resultados indicam que a presença da camada de acabamento favorece a resistência aos 

sais e a durabilidade dos rebocos estudados. As causas para este comportamento serão as 

seguintes: i) maior permeabilidade dos rebocos duplos, causando maior possibilidade de os sais 

cristalizarem à superfície por eflorescências (comportamento de transporte); ii) secagem mais 

lenta dos rebocos duplos, provocando uma cristalização distribuída ao longo de toda a sua 

espessura (comportamento de acumulação) e não concentrada na interface com o suporte, 

normalmente um ponto de fragilidade das paredes. 

Gonçalves (Gonçalves, 2007) refere que rebocos de acumulação e rebocos de bloqueio 

tornam provável a redução da taxa de evaporação. Estes, quando apresentam isolamento à 

humidade, isto é, agentes hidrófugos, conduzem a solução salina de forma diferencial, sendo 

que as manifestações exteriores tais como eflorescências tendem a manifestar-se em zonas 

localizadas, onde a permeabilidade é superior. Este facto é verificado no presente estudo, sendo 

possível observar que nos rebocos industriais, a manifestação de eflorescências se deu 

sobretudo próximo da fronteira da área do reboco. Este facto é ainda corroborado pela 

distribuição da dimensão dos poros ao longo da espessura dos rebocos. Tal como já foi 

identificado na Figura 4.4, os rebocos industriais de regularização, apresentam poros de maior 

dimensão no interior da espessura do reboco e, poros de menor dimensão, nas interfaces de 

contacto com a alvenaria, face de acabamento e faces laterais de contacto com a cofragem. 

Assim, na fronteira, existem condições que favorecem a condução de solução salina por 

capilaridade, face à área central em estudo, levando ao aparecimento de eflorescências 

localizadas nestas zonas. 

Gonçalves refere ainda que os rebocos com características de transporte de sais minimizam 

a área afetada, proporcionando assim uma melhor proteção para os elementos adjacentes 

(alvenaria estrutural no caso dos edifícios antigos), porém, os danos superficiais são mais 

prováveis de surgir. Este resultado corrobora as evidências do presente estudo, uma vez que os 

rebocos duplos USL1+TSL1 e R1+A1, apesar de apresentarem degradação da camada de 

acabamento, severa no caso do USL1+TSL1, não apresentavam, no final do ensaio, problemas 

de integridade estrutural. 

 

5.4.2. Influência das características de porosidade das argamassas 

A redução da permeabilidade das argamassas, acompanhada por uma maior dificuldade da 

sua secagem, traduz-se numa redução da condução da solução salina para o exterior e numa 

maior dificuldade de evaporação da pouca água eventualmente infiltrada para o reboco 

necessária à cristalização dos sais. Ou seja, à medida que a permeabilidade diminui, os rebocos 



 

 74

deixam de ter um comportamento de transporte marcado, passando para um comportamento 

misto, onde a componente de bloqueio aumenta de expressão, e as componentes de transporte 

e eventualmente de acumulação coexistem em menor expressão. 

Este comportamento aparentemente benéfico para a preservação do reboco torna-se nocivo 

para as paredes que constituem o suporte, componentes que é essencial preservar. 

Adicionalmente, o efeito benéfico da camada de acabamento acima descrito vai deixando de 

se sentir de forma marcada à medida que a permeabilidade das argamassas diminui e a secagem 

vai ficando mais difícil. 

5.4.3. Comparação entre os rebocos tradicionais e industriais 

O objetivo da comparação dos rebocos tradicionais com os rebocos industriais prende-se 

sobretudo com uma questão de durabilidade, uma vez que em última instância, o ensaio de 

cristalização de sais realizado pretendeu acelerar o processo de degradação causado pela 

cristalização de sais solúveis no interior e na superfície dos rebocos. Após a análise do 

comportamento de todos os rebocos, nomeadamente em relação ao efeito da camada de 

acabamento e à influência da permeabilidade, interessa ainda comparar os rebocos quanto à 

sua tipologia, tradicional ou industrial. 

Os rebocos simples tradicionais apresentaram rutura pela interface reboco-suporte, 

demonstrando um comportamento de acumulação e transporte, ao passo que os rebocos 

industriais demonstraram um comportamento misto essencialmente de bloqueio (e 

eventualmente de acumulação e transporte em pequena proporção), já que o destacamento se 

deu pelo suporte. Esta diferença era espectável, já que as resistências mecânicas observadas 

para as argamassas industriais são muito superiores às observadas para as argamassas 

tradicionais (1 ordem de grandeza), verificando-se a mesma tendência para o módulo de 

elasticidade dinâmico (cerca de 2 vezes superior).  

Verifica-se que os coeficientes de absorção de água por capilaridade dos rebocos industriais 

são muito inferiores ao demonstrado pelos rebocos tradicionais (cerca de 1 ordem de grandeza), 

sendo consistente com os comportamentos mistos essencialmente de bloqueio identificados 

anteriormente para este tipo de reboco.  

Em termos de durabilidade dos rebocos duplos, os rebocos USL1+TSL1 e R1+A1 

apresentaram os melhores resultados. No entanto, é de salientar que os resultados de 

durabilidade dos rebocos USL6+TSL3 e R2+A1 foram condicionados por fragilidades na 

aderência destes ao suporte já existentes antes do início dos ensaios. A maior resistência 

mecânica apresentada por estas argamassas apontava para que estes rebocos apresentassem 

maior durabilidade que os restantes, o que não se verificou devido aos referidos problemas de 

aderência. Verifica-se que o reboco USL1+TSL1 apresenta a camada de regularização como 

camada de transporte e acumulação, e a camada de acabamento como camada de sacrifício. Já 
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o reboco R1+A1 apresenta um comportamento misto essencialmente de bloqueio e 

eventualmente de acumulação e de transporte, sendo que a camada superficial, embora sofra 

degradação, não é tão evidente como no reboco tradicional.  

Quanto à durabilidade dos diversos rebocos simples, podemos concluir que existe uma 

diferença bastante expressiva entre os espécimes industriais e tradicionais. No caso dos rebocos 

industriais a rotura ocorreu por destacamento integral do reboco, numa só peça. Esta rotura 

ocorreu, nos dois rebocos, de forma adesiva, sendo que foi visível argamassa das juntas das 

bases de alvenaria incorporada na peça de reboco destacada. Dadas as diversas características 

de permeabilidade, secagem e capilaridade, o efeito anterior foi mais marcado no reboco simples 

R2 face ao R1.  

No caso dos rebocos simples tradicionais, o destacamento aconteceu de forma parcial, 

acompanhado de desagregação e perda de coesão localizada em zonas fissuradas. Neste caso, 

a superfície de rotura encontrou-se entre 1 a 2 mm da superfície de aplicação sobre o suporte, 

no interior do reboco. 

Com base nas informações anteriores é possível concluir que os rebocos industriais 

apresentam um comportamento essencialmente de bloqueio, ao passo que os rebocos 

tradicionais, apresentam um comportamento típico de transporte e acumulação. 
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6. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

6.1. Conclusões 

O presente trabalho prendeu-se no estudo da ação da cristalização de sais em rebocos de 

duas camadas aplicados sobre um suporte de alvenaria de pedra, no sentido de compreender o 

efeito da camada de acabamento, a influência das características de porosidade das argamassas 

na durabilidade dos rebocos nessa forma de degradação. O estudo compreende ainda a 

comparação de rebocos constituídos por argamassas tradicionais e argamassas industriais.  

Em primeiro lugar, o estudo realizado permite concluir que a camada de acabamento 

presente nos rebocos duplos tem um efeito benéfico sobre a durabilidade do mesmo, face ao 

reboco homólogo simples. A camada de acabamento é responsável, em primeira instância por 

uma secagem mais lenta do reboco.  

Este fenómeno ocorre em duas fases, correspondentes à localização da franja capilar junto 

à superfície do reboco e à respetiva progressão ao longo da espessura deste. Assim, numa 

primeira fase, quando o reboco se encontra saturado a franja de secagem situa-se à superfície 

originando eflorescências. A maior capilaridade da camada de acabamento promove a sucção 

de água proveniente das camadas inferiores (regularização e suporte), mantendo a franja capilar 

à superfície durante mais algum tempo. Mais tarde, quando já não é possível manter os poros 

da camada de acabamento saturados, a franja capilar recua para o interior da camada de 

acabamento e posteriormente para o interior da camada de regularização. Após este ponto, a 

camada de acabamento reduz o gradiente de pressão parcial de vapor de água, fazendo com 

que o fluxo de saída de água seja menor em comparação com os rebocos simples constituídos 

com a mesma argamassa de regularização, onde não existe camada de acabamento. 

O fenómeno anteriormente explicado tem consequências diretas na durabilidade dos 

rebocos. No caso dos rebocos duplos, os sais cristalizam, numa primeira fase, à superfície sob 

a forma de eflorescências e, numa segunda fase, a cristalização ocorre de forma lenta e gradual, 

ao longo de toda a espessura do reboco, permitindo assim a distribuição das tensões 

introduzidas nos poros pelo crescimento dos cristais salinos. Relativamente aos rebocos simples, 

na ausência de uma camada de elevada capilaridade que promova a secagem superficial, a 

frente de secagem desloca-se mais rapidamente para a interface entre o reboco e o suporte de 

alvenaria, levando a uma acumulação mais expressiva de sais nessa zona. Assim, este efeito 

provoca o destacamento do reboco e uma potencial danificação do suporte. 

Os rebocos duplos apresentam maior potencial para sofrer degradação superficial ao nível 

da camada de acabamento pela ação da cristalização de sais que os rebocos simples. No 

entanto, os rebocos duplos, apresentam melhores resultados do ponto de vista de integridade 

estrutural. Assim, conclui-se que a camada de acabamento atua como camada de sacrifício, 

protegendo a camada de regularização e o suporte. 
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Relativamente à porosidade, os rebocos que apresentam camada de acabamento, em 

virtude de estas apresentarem maior porosidade, e à partida, apresentarem poros de menores 

dimensões, leva a um maior potencial para a acensão capilar da solução salina, fazendo com 

que a secagem ocorra numa zona superficial, interior e exterior, da camada de acabamento, 

levando a uma degradação mais marcante desta camada sem, no entanto, degradar em tão 

grande escala a camada de regularização e o suporte. A camada de regularização, em virtude 

de apresentar menor porosidade, mas poros de maiores dimensões, facilita a transição da 

solução salina no estado líquido para a camada de acabamento, alimentando assim a frente de 

secagem localizada ao nível desta última camada. No entanto, o efeito benéfico conferido pela 

camada de acabamento vai perdendo expressão, à medida que a permeabilidade das 

argamassas diminui. Estas conclusões são evidentes no que toca às argamassas tradicionais. 

Assim, dado que as argamassas industriais apresentam em tudo um comportamento homólogo 

no que concerne ao efeito da camada de acabamento, apesar de não ter sido avaliada a 

porometria das diferentes argamassas, é de esperar que em termos de dimensão dos poros, as 

camadas de regularização e acabamento industriais, apresentem a mesma tendência das 

tradicionais: camada de regularização com menor porosidade e poros de maiores dimensões e 

camada de acabamento com maior porosidade e poros de menores dimensões. 

Em relação ao desempenho comparativo entre os rebocos tradicionais e industriais, é 

importante salientar que os resultados obtidos não podem ser generalizáveis, pois as 

argamassas produzidas possuem características determinadas pelas características específicas 

de produção adotadas. Note-se, em particular, que a comparação dos resultados obtidos nos 

provetes prismáticos das argamassas industriais estudadas com os valores declarados pelo 

respetivo fabricante, indicia que as argamassas produzidas são mais resistentes e menos 

permeáveis do que as testadas pelo fabricante. Assim, pode concluir-se que os rebocos 

industriais testados apresentam tendência para a rotura pela interface suporte/reboco, não 

apresentando degradação significativa na superfície da camada de acabamento. Os rebocos 

tradicionais, apresentam maior vulnerabilidade à desagregação superficial, quer nos rebocos 

simples, quer nos rebocos duplos, sendo que em comparação com os industriais apresentam, 

em geral maior tendência para a formação de eflorescências.  

Os rebocos tradicionais apresentam tendência para a abertura das fissuras de retração 

desenvolvidas no processo de cura e endurecimento dos rebocos. Este fenómeno acontece 

através da cristalização de sais no interior das microfissuras existentes, fazendo aumentar a 

dimensão das mesmas, sendo mais frequente e facilmente observável nas camadas de 

acabamento dos rebocos duplos, dado o maior teor em ligante destas argamassas em 

comparação com as argamassas utilizadas nas camadas de regularização. Relativamente às 

argamassas industriais, não são visíveis quaisquer fissuras de retração, apontando-se os vários 

tipos de ligantes utilizados bem como a utilização de fibras sintéticas como fatores justificativos. 

Quanto ao comportamento aos sais, os rebocos tradicionais duplos apresentam-se como 

rebocos de transporte. Já no caso dos rebocos simples, estes apresentam um comportamento 
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misto já que exibem comportamento de transporte e, uma vez que a rotura ocorre na espessura 

da camada de regularização, exibem também um padrão de acumulação de sais. Os rebocos 

industriais simples, apresentam-se como rebocos de bloqueio, dado que a rotura ocorreu sempre 

pela interface suporte/reboco, pelo lado do suporte. Os rebocos industriais duplos apresentam 

um comportamento próximo do comportamento de armazenamento, não sendo claro no caso do 

reboco R2+A1, dado que os problemas de aderência poderão ter causado um corte capilar 

localizado na interface suporte/reboco, alterando as condições do ensaio. 

Avaliando as diferenças entre os valores das características descritas nas fichas técnicas 

dos produtos e nos ensaios realizados, é de realçar que tal como referido no capítulo 4, essas 

mesmas características são representativas da formulação utilizada, quer no que respeita às 

quantidades de materiais, quer no que respeita aos procedimentos de mistura, compactação, 

aplicação e cura. 

Por fim, avaliando o desempenho das argamassas tradicionais e industriais e tendo em vista 

o objetivo claro de que, independentemente do reboco aplicado, pretende-se a proteção do 

suporte de alvenaria, é possível apresentar diferentes cenários. Em primeira instância, se não 

existirem condicionantes ao aparecimento de sais à superfície, podendo estes ser removidos 

enquanto manutenção do reboco, aponta-se a aplicação de uma solução tradicional com as 

argamassas USL1+TSL1. Com esta solução, existirá uma forte presença de eflorescências que 

poderão, a seu tempo, danificar a camada superficial do reboco, ainda que esse facto não 

constitua um impedimento grave, dado o objetivo inicial de proteção do suporte de alvenaria. 

Caso contrário, isto é, existindo impedimentos (por motivos estéticos, e.g.) ao aparecimento de 

sais à superfície, assume-se como melhor solução a combinação industrial das argamassas 

R1+A1. Neste caso, irá existir acumulação de sais no interior do reboco aplicado, podendo existir 

rotura do mesmo, não influenciando o suporte de alvenaria no fim do tempo de vida útil da 

solução de reboco. Note-se que este destacamento não foi verificado a nível dos ensaios 

realizados, uma vez que a acumulação de sais verificada não foi suficiente para o causar. Em 

suma, a escolha de uma solução de reboco passará sempre por uma análise económica à 

solução, considerando as condições de aplicabilidade das argamassas, o objetivo final da 

aplicação de reboco e o próprio ciclo de vida das soluções, quer tradicionais, quer industriais. 

6.2. Desenvolvimentos futuros 

O presente estudo fornece um melhor entendimento sobre a forma como se comportam os 

rebocos simples e duplos face à ação da cristalização de sais. No decorrer dos trabalhos 

surgiram alguns pontos que interessam destacar no âmbito de futuros trabalhos.  

Embora existam diversos estudos acerca do comportamento de materiais compósitos 

constituídos por estratos, no que concerne ao comportamento de ascensão capilar, a aplicação 

desse conhecimento científico no âmbito dos rebocos estudados não é direta, dado que em 

alguns casos, existe não só uma distribuição discreta de porosidades em termos de camadas, 
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mas também uma distribuição contínua ao longo da espessura. Assim, considera-se fundamental 

o desenvolvimento destes estudos, para o estabelecimento do estado da arte.  

A fim de complementar o estudo para soluções industriais, salienta-se a importância de 

caracterizar o comportamento de rebocos duplos estendendo o estudo a mais tipos de 

argamassas industriais, argamassas estas que apresentem diferentes características e ligantes, 

já que o presente estudo se fixou em apenas duas soluções prescritas por apenas um fabricante.  

Uma vez que apenas se estudou o comportamento de cloreto de sódio, seria também 

importante estudar outros sais, nomeadamente o sulfato de sódio. Este sal, apesar de não ser 

tão frequente nas alvenarias causa normalmente danos mais significativos. Assim, a utilização 

deste sal pode contribuir para conhecer de forma mais exata os padrões de degradação das 

soluções de reboco aplicadas.   

Devido à representatividade para aplicações práticas, um trabalho que também se considera 

relevante para este tema é o estudo da presença de uma terceira camada, correspondente à 

pintura do reboco multicamada. Tratando-se de rebocos para edifícios antigos, este revestimento 

deverá corresponder ao uso de leite de cal ou tintas de silicatos. 

Ainda na vertente de aplicação prática das soluções de reboco multicamada, uma vez que 

existem amplitudes térmicas que levam a ciclos de gelo-degelo nestes rebocos, seria 

interessante estudar o comportamento de degradação das soluções multicamada tradicionais e 

industriais face a estes ciclos, como complemento à ação de cristalização de sais.  
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