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A deterioração prematura dos revestimentos de argamassa é decorrente de 
diferentes formas de ataque, as quais podem ser classificadas em físicas, mecânicas, 
químicas e biológicas. No entanto, essa distinção entre os processos é meramente 
didática, pois, na prática, os fenômenos freqüentemente se sobrepõem, sendo, portanto, 
necessário considerar também as suas interações. Além disso, geralmente, os problemas 
nos revestimentos se manifestam através de efeitos físicos nocivos, tais como, 
desagregação, descolamento, vesículas, fissuração e aumento da porosidade e 
permeabilidade. A Figura 1 apresenta uma classificação dos processos de deterioração 
dos revestimentos de argamassa, apresentando exemplos de causas típicas associadas a 
eles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Processos de deterioração dos revestimentos de argamassa. 

DETERIORAÇÃO DOS 
REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 

PROCESSOS 

FÍSICO-
MECÂNICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS 

Ex.: retração plástica 
devido à rápida 

evaporação de água, 
levando à fissuração; 

movimentação da base 
(alvenaria/estrutura) 

causando fissuração do 
revestimento; 

movimentações de 
origem higrotérmica 

podendo levar à 
fissuração, desagregação 

e descolamento dos 
revestimentos. 

Ex.: hidratação retardada 
do óxido de magnésio da 

cal levando à 
empolamento e 

desagregação do 
revestimento; oxidação 

de impureza presente na 
areia (pirita) levando à 
formação de vesículas, 

manchamento e 
fissuração. 

Ex.: crescimento de 
microorganismos 
(fungo e bolor) 

produzindo 
manchamento e 

desagregação devido 
à produção de ácidos 
orgânicos que atacam 
os aglomerantes (este 

problema é 
característico de 
áreas úmidas). 
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Uma outra forma de classificação dos problemas refere-se à origem da fonte 
causadora. Assim, a deterioração das argamassas tanto pode ser originada por fatores 
externos ao revestimento como por causas internas à própria argamassa. Nessa linha, 
podem ser citados como fatores que interferem na durabilidade dos revestimentos de 
argamassa: 

• a qualidade dos materiais constituintes da argamassa; 
• a composição (ou traço) da argamassa; 
• os processos de execução; 
• os fatores externos (p.ex. exposição às intempéries, poluição atmosférica, 

umidade de infiltração, etc.). 
Todos esses fatores são muito importantes e, muitas vezes, se não quase sempre, 

as causas de deterioração são provenientes da associação de mais de um fator. Apesar 
de todos estes fatores serem importantes, este capítulo tem como objetivo discutir mais 
detalhadamente a influência dos materiais na durabilidade dos revestimentos de 
argamassa1. Assim, a seguir, serão abordados os aspectos ligados à influência dos 
materiais constituintes das argamassas de emboço ou camada única: cimento, cal, 
agregados, adições, aditivos e água, na durabilidade dos revestimentos. 
 

1.  Cimento 
O cimento Portland é um material industrializado, com um bom controle de 

qualidade, o que o torna, geralmente, pouco responsável pelas manifestações patológicas 
observadas nos revestimentos de argamassa. Algumas vezes problemas nos 
revestimentos atribuídos ao cimento, na realidade são provenientes do traço adotado e 
não da baixa qualidade dos materiais. Por exemplo, um traço muito rico em cimento pode 
levar a uma alta rigidez, retração, fissuração e descolamento do revestimento; ou, por 
outro lado, um traço muito pobre, à desagregação do revestimento. 

Em princípio, qualquer cimento pode ser empregado no preparo de argamassas 
para revestimento (emboços ou revestimentos de camada única), tendo-se apenas 
atenção com a sua finura. Cimentos muito finos podem produzir maior retração plástica 
levando à formação de fissuras com configuração em mapa (como ilustrado na Figura 2), 
as quais permitem a entrada de água, comprometendo totalmente a durabilidade dos 
revestimentos. Nesse sentido, deve-se ter cuidado especial com o cimento CP V – ARI, 
que devido à sua elevada área específica possui alta velocidade de hidratação e maior 
retração inicial do que os demais tipos de cimento, geralmente resultando em fissuração 
do revestimento nas primeiras idades. Igualmente os cimentos de maior classe de 
resistência (40 MPa) devem ser empregados com cautela, uma vez que também são mais 
finos do que os das classes mais baixas (25 e 32 MPa).  

 
1 É importante lembrar que grande parte dos aspectos abordados a seguir serve também para a 
compreensão das manifestações patológicas que ocorrem com outras argamassas aplicadas, por 
exemplo as juntas de assentamento e contrapiso. 
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Figura 2 – Revestimento apresentando fissuração em 
mapa, típica de argamassas com alta retração, fissuras 

estas que posteriormente tornam-se pontos de 
movimentação devido às ações térmicas e 

ópicas sobre os revestim
 
 

 

 
Outra manifestação patológica que pode ser atribuída ao cimento, porém de menor 

incidência, é a formação de eflorescências, conforme será melhor discutido no item 7. 
Cimentos com elevados teores de álcalis (Na2O e K2O) podem ser responsáveis por 
eflorescências nas argamassas. Durante a hidratação do cimento, esses óxidos, 
transformam-se em hidróxidos e, em contato com o CO2 da atmosfera, transformam-se 
em carbonatos de sódio e potássio, altamente solúveis em água.  
 
2.  Cal 
 Diferentemente do cimento, apesar de no Brasil serem produzidas cales de ótima 
qualidade, ainda existem também muitos produtos de baixa qualidade sendo 
comercializados como cal hidratada. Desta forma, deve ser tomado cuidado para não se 
adquirir uma cal inadequada2 que é um produto de origem duvidosa, normalmente 
resultado de um processo de fabricação com baixo controle de produção, ou mesmo de 
uma mistura rudimentar de cal com outros materiais.  
 O principal problema observado com a cal hidratada é a presença de óxidos não 
hidratados em teor excessivo (ver Quadro 1). Nesses casos, esses óxidos podem reagir 
com a umidade após a aplicação e endurecimento da argamassa. A reação de hidratação 
é expansiva, levando a um aumento de volume do material de 100% para o CaO e de 
110% para o MgO. Assim, quando ocorre a hidratação retardada, não existe espaço para 
os produtos formados levando à deterioração dos revestimentos. Quando o problema 
ocorre com o óxido de cálcio, que se apresenta na forma de grãos grossos, a 
conseqüência observada é a formação de vesículas, que nada mais são do que pequenos 
pontos do revestimento que inchando progressivamente acabam por destacar a pintura 
(CINCOTTO, 1983). Por outro lado, quando se trata da hidratação retardada do óxido de 
magnésio, presente na cal do tipo magnesiana ou dolomítica, esta reação é bem mais 
lenta e ocorre simultaneamente à carbonatação do Ca(OH)2, nessa situação, o principal 
problema observado na atualidade é a desagregação do emboço ou mesmo, no caso de 
revestimentos cerâmicos, o destacamento das peças cerâmicas, com ruptura no interior 
da camada de emboço (CINCOTTO, 1976; CARASEK, CASCUDO, 1999). 
 

 
2 A Associação Brasileira dos Produtores de Cal (ABPC) mantém, desde 1995, o Programa da 
Qualidade da Cal Hidratada para a Construção Civil, que monitora a qualidade das marcas de cal 
existentes no mercado, sendo fornecidos relatórios, a cada três meses, para o Ministério das 
Cidades, que gerencia o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H). 
Os resultados destes relatórios podem ser obtidos em: www.abpc.org.br. 
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Quadro 1 - Manifestações patológicas nos revestimentos de argamassa provenientes da 
hidratação retardada dos óxidos de cálcio e magnésio. 

Hidratação 
retardada 

do 

Manifestação 
patológica observada 

Período médio de 
aparecimento dos 

problemas 

 
Ilustração 

 
 
 
 
 

Óxido de 
cálcio 

 
 
 
 
 

Vesículas de interior 
branco 

 
 
 
 
 

Nos primeiros meses 
após a aplicação da 

argamassa 

 

 
Fotos de Priori Jr. et al. (2006) 

 
 
 

Óxido de 
magnésio 

 
 

Desagregação de 
emboços/camada 

única 
 

Empolamento da 
camada de reboco 

(casos antigos) 

 
 

Após vários meses 
ou até anos 

 
 
 
3.  Agregados 

Também os agregados devem ser escolhidos com cuidado, pois eles representam 
cerca de 60 a 80% do consumo dos materiais da argamassa pronta, resultando em 
significativa influência no seu comportamento no estado fresco, bem como no 
desempenho do revestimento. Geralmente o agregado empregado para argamassas de 
revestimento é a areia natural constituída essencialmente de quartzo e extraída de leitos 
de rios e “cavas”. Alternativamente têm sido empregadas também areias artificiais obtidas 
pela britagem das rochas, principalmente o calcário e o dolomito, constituídas, neste 
caso, por carbonatos de cálcio e magnésio. 

As areias, por vezes escolhidas pelo construtor apenas em função do custo e do 
acabamento desejado para o revestimento (por exemplo, são empregadas areias mais 
finas para obtenção de uma textura menos rugosa o que leva a uma economia de massa 
corrida quando da execução da pintura), podem ser uma séria fonte de manifestações 
patológicas. Os problemas dos revestimentos atribuídos às areias podem ser separados 
em dois grupos: 
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• relacionados à composição química e mineralógica, sendo de grande importância 
a presença de impurezas; e 

• relacionados à granulometria, devendo ser considerada a distribuição 
granulométrica, além do teor e da natureza dos materiais pulverulentos. 

Com relação ao primeiro grupo, as areias deverão ser isentas, ou possuir um teor 
inexpressivo, de torrões de argila, carvão, matéria orgânica, pirita, concreções 
ferruginosas, sais solúveis, mica e argilominerais3. Os Quadros 2 e 3 resumem os 
principais problemas oriundos da presença dessas impurezas no agregado. Salienta-se 
que grande parte das impurezas das areias pode ser eliminada com a sua lavagem e o 
seu peneiramento e que a freqüência dos problemas no revestimento é proporcional ao 
teor dessas impurezas.  

Ainda quanto à composição mineralógica do agregado, deve-se ter atenção quanto 
à reatividade das areias, evitando assim, a deterioração dos revestimentos pela reação 
álcali-agregado (RAA). A RAA é uma reação lenta e complexa que ocorre entre os álcalis 
(Na2O e K2O), provenientes do cimento ou de fontes externas, e algumas fases 
mineralógicas reativas da areia4. Esta reação, em condições favoráveis, principalmente 
de umidade, gera expansões que podem comprometer a durabilidade dos revestimentos 
de argamassa devido à sua fissuração e desagregação. Apesar de já bem conhecida na 
tecnologia do concreto, até o momento não se tem registro de caso diagnosticado em 
revestimento de argamassa no Brasil, sendo conhecidos alguns casos relatados apenas 
no exterior. 

 
3 Salienta-se que o efeito dos argilominerais será discutido no próximo subitem, adições, pois são 
um dos principais constituintes do saibro. 
4 Exemplos de fases mineralógicas reativas: opala, calcedônia, cristobalita, quartzo deformado, 
clorofeíta, vidro, etc. 
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Quadro 2 – Principais impurezas das areias e suas conseqüências nas argamassas e revestimentos.  

Impureza presente 
no agregado 

Manifestação patológica produzida 
no revestimento/argamassa 

Mecanismos / Observações Fontes prováveis 

 
Torrão de argila • Desagregação do revestimento; 

• Vesículas.  

Os torrões de argila são grãos de baixa resistência 
mecânica (friáveis), absorvem muita água e 

desagregam, originando vazios. 

Podem apresentar-se em 
agregados de mina. 

 
 

Matéria orgânica 
em decomposição

(húmus) 

• Inibe a pega e o endurecimento da 
argamassa; 

• Vesículas com interior escuro; 

• Intumescimento; 

• Desagregação do revestimento. 

 
A desagregação do revestimento pode ser produzida 

pela baixa aderência entre grãos ocasionada pela 
presença de ácidos dos húmus que neutralizam a água 

alcalina da argamassa. 

Areia lavada 
insuficientemente, contendo 

resíduos de animais e 
vegetais (folhas, raízes e 

caules) em decomposição; 
poluição de rios (detergentes). 

 
Carvão • Vesículas com interior preto; 

• Intumescimento;  

• Manchas escuras escorridas na 
superfície do revestimento ou 
pintura. 

 
O carvão é um grão de baixa resistência mecânica 

(friável) e instável quimicamente. 

 
--- 

 
Concreções 
ferruginosas 

 
 

• Manchas escorridas de cor 
ferrugem; 

• Desagregação do revestimento; 

• Vesículas com interior escuro. 

Reação de oxidação, formando  compostos expansivos 
– hidróxidos de ferro e óxidos de ferro hidratados. 

 
--- 

 
Gipsita e 
Anidrita 

• Fissuração; 

• Desagregação do revestimento. 

Liberam SO4-- que reage com os compostos hidratados 
do cimento (aluminatos e hidróxido de cálcio) formando 

produtos expansivos, a etringita e a gipsita. A gipsita 
possui alta solubilidade; se a areia ficar armazenada por 

um longo período ao ar livre ela será lixiviada. Já a 
anidrita é menos solúvel e mais deletéria 

Ocorrem frequentemente em 
rochas sedimentares e 

carbonatos. 
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Instituto Brasileiro do Concreto                                                                                                                      . 

Livro Materiais de Construção Civil  7� 

Quadro 3 – Principais impurezas das areias e suas conseqüências nas argamassas e revestimentos. (continuação) 

Impureza presente 
no agregado 

Manifestação patológica produzida 
no revestimento/argamassa 

Mecanismos / Observações Fontes prováveis 

 
 

Sulfeto de ferro     
FeS2 (genericamente 
chamado de pirita) 

 

• Manchas escorridas de cor 
ferrugem; 

• Desagregação do revestimento; 

• Vesículas com interior escuro. 

Formação de compostos expansivos resultantes da 
dissociação em íons Fe++ e S- e oxidação desses íons 

formando óxido de ferro (expansão e manchas de 
ferrugem) e sulfatos que reagem com os produtos 
hidratados do cimento gerando etringita e gipsita 

(expansão). Um teste prático que pode ser realizado: 
colocar a areia em uma solução saturada de cal, se ela 
for reativa, forma-se, em poucos minutos um precipitado 
gelatinoso verde-azulado, que exposto ao ar transforma-

se em hidróxido férrico marrom. 
Existem vários tipos de sulfetos: pirita, marcassita, 

pirrotita, calcopirita, etc. 

 

Freqüentemente encontrada 
em rochas vulcânicas, 

metamórficas e sedimentares. 

 
Sais solúveis 

 
 

• Eflorescências (e 
criptoflorescências); 

• Acelera a pega e o 
endurecimento da argamassa 
(cloretos); 

• Desagregação (sulfatos) 

 

Os sais são dissolvidos pela água e levados à superfície 
do revestimento formando depósitos pulverulentos, 

geralmente brancos. 

 

Areia da região litorânea e de 
estuários* 

 

Mica 
(muscovita, biotita, 

sericita) 

 

 

• Desagregação; 

• Esfoliação; 

• Descolamento do revestimento; 

• Aumento da demanda de água de 
amassamento. 

A mica é um mineral que se cristaliza em forma de 
lâminas delgadas (placas). Assim, durante o 

sarrafeamento e desempeno da argamassa as placas de 
mica presentes podem se orientar paralelamente à 

superfície da base, atuando como superfícies diminutas 
de descolamento, reduzindo a aderência no interior da 

massa (esfoliação) ou na interface argamassa/substrato 
(descolamento do revestimento). 

Ocorre com freqüência nas 
rochas ígneas e metamórficas, 
sobretudo micaxisto, granito e 

gnaisse. 

* Estuário: desembocadura longa e ampla, escavada pelo rio, que dá entrada às águas do mar e serve como ponto de encontro entre as águas 
fluviais e marítimas. 

 



Instituto Brasileiro do Concreto                                                                                                                      . 

Livro Materiais de Construção Civil  8� 

Com relação ao segundo grupo, relacionado à composição granulométrica do 
agregado, o grande problema está associado com a retração e conseqüente fissuração 
das argamassas, já discutido no item 4.2 (do Capítulo 26 do livro). Outro efeito prejudicial 
dessas partículas muito finas é que elas podem recobrir os grãos de areia e prejudicar a 
adesão entre a pasta aglomerante e a areia, reduzindo a coesão interna da argamassa, 
deixando o revestimento pulverulento (SELMO, 1986). Nesse caso, para evitar essa 
manifestação patológica específica, a pulverulência, poderia ser especificado um aumento 
do teor de aglomerantes, principalmente do cimento. Isto, no entanto, apesar de corrigir a 
pulverulência, seria um desastre para o revestimento, uma vez que a argamassa com 
excesso de finos totais (pulverulentos do agregado e dos aglomerantes), além de 
apresentar uma plasticidade acima da adequada (argamassa “gorda”) desenvolveria 
altíssima retração e fissuração. 

 
4.  Adições 

Segundo a NBR 13529 (ABNT, 1995), adições são materiais inorgânicos naturais 
ou industriais finamente divididos, adicionados às argamassas para modificar as suas 
propriedades e cuja quantidade é levada em consideração no proporcionamento. Dentre 
as adições para argamassas está o saibro, o solo fino, o filito cerâmico e o pó calcário. 

As adições minerais geralmente são empregadas como substitutivos da cal 
hidratada, visando garantir a plasticidade da massa, com um custo mais reduzido. Os 
saibros foram amplamente empregados no Brasil com essa finalidade, recebendo as mais 
variadas designações regionais, tais como: taguá, arenoso, caulim, massara, piçarra, 
salmorão, argila de goma, barro, areia de reboco, areia de meia liga, areia rosa, etc. Este 
material, constituído em parte por argilominerais, empregado indiscriminadamente é 
causa freqüente de manifestações patológicas nos revestimentos de argamassa, sendo 
as principais: fissuração, pulverulência, eflorescência e descolamento. O Quadro 4 
apresenta um resumo dos problemas associados aos saibros com uma breve explicação. 

Salienta-se que nem todo saibro é deletério, mas que este material deve ser 
empregado com grande cautela, pois além dos inconvenientes listados anteriormente, ele 
é um material proveniente de decomposição de rochas, muito heterogêneo e, portanto, de 
difícil controle para a dosagem em obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Exemplo de problemas em revestimento feito com argamassa de saibro. 
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Quadro 4 - Problemas típicos em revestimentos pelo emprego de argamassas contendo 
saibros. 

Problema Causa/explicação 

Fissuração 
mapeada 

O excesso de partículas finas, de argila, leva ao aumento do consumo de água 
para garantir a trabalhabilidade adequada. A saída dessa água causa a retração 
e a conseqüente fissuração do revestimento.  

 

Desagregação 
e 

Pulverulência 

Como o saibro entra na composição das argamassas para substituir a cal 
hidratada (efeito plastificante no estado fresco) pode ocorrer da argamassa ser 
proporcionada com pouco aglomerante (pois esta adição não possui efeito 
cimentante), gerando um revestimento pulverulento. Por outro lado, as partículas 
de argila podem recobrir os grãos de areia e prejudicar a adesão entre a pasta 
aglomerante e a areia, reduzindo a coesão interna da argamassa. 

Descolamento Os grãos muito finos de argila podem penetrar no interior dos poros do substrato 
tomando o lugar de produtos de hidratação do cimento que se formariam na 
interface e produziriam o travamento mecânico da pasta nos poros.  

Eflorescência Alguns saibros possuem alto teor de álcalis que favorecem ao aparecimento das 
eflorescências.  

Bolor e Mofo A presença de sais no saibro torna os revestimentos mais higroscópicos ficando 
úmidos por mais tempo. 

Fissuração 
após o 

endurecimento 

Alguns argilominerais (como a montmorilonita) apresentam variações cíclicas de 
volume como conseqüência de variações da umidade ambiente, produzindo 
contrações ou expansões na argamassa endurecida, levando ao aparecimento 
ou alargamento de fissuras. 

 
 
5.  Aditivos 

Um dos aditivos mais empregados para argamassas, seja de revestimento seja de 
assentamento, é o incorporador de ar. Trata-se de um produto que, adicionado em 
pequena quantidade à argamassa, é capaz de formar microbolhas de ar, 
homogeneamente distribuídas na argamassa, conferindo-lhe principalmente melhor 
trabalhabilidade e redução do consumo de água de amassamento, o que pode ajudar a 
reduzir o risco de fissuração. No entanto, estes aditivos devem ser empregados com 
cautela, pois, se o ar for incorporado em teores muito elevados, isto pode prejudicar a 
aderência da argamassa com o substrato (ver Figura 4) ou mesmo gerar um revestimento 
com baixa resistência superficial. Geralmente, argamassas com teores de ar acima de 
20%-25% podem representar problemas para os revestimentos; abaixo desse valor 
crítico, o ar incorporado até melhora a aderência, devido ao ganho na trabalhabilidade da 
argamassa, que permite “molhar” melhor a superfície do substrato, resultando em um 
aumento na extensão da ligação.  
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Figura 4 - (a) influência do teor de ar incorporado na resistência de aderência de 

revestimentos de argamassa (ALVES, 2002); (b) imagem na lupa estereoscópica mostrando a 
presença de vazios (bolhas de ar) na interface (CARASEK, 1996). 

 
Outro problema relacionado aos aditivos, no entanto, bem menos freqüente, são os 

pigmentos de baixa qualidade, os quais podem reagir com os álcalis ou com a cal dos 
aglomerantes, produzindo sais solúveis coloridos ou não, que ocasionam manchas ou 
descoloração nos revestimentos. 
 
6. Água de amassamento 

Com relação à água, o principal problema está relacionado à presença de sais 
solúveis, que poderão gerar as eflorescências nos revestimentos e também acelerar a 
pega da argamassa. Por outro lado, a presença de matéria orgânica pode retardar a pega 
e o endurecimento da argamassa. Assim, não se pode empregar água do mar e outras 
águas com alto teor de sais solúveis e outras substâncias nocivas. Deve-se, portanto, 
utilizar a água potável da rede pública de abastecimento ou no caso da necessidade de 
utilização de água não tratada realizar testes para verificar a sua qualidade. 

 
7.  Eflorescências 

Eflorescências são manchas de sais precipitados na superfície ou em camadas 
superficiais dos revestimentos que, além de comprometerem o aspecto estético, 
contribuem para a desagregação do revestimento. Para que ocorram eflorescências três 
fatores são esseciais e devem existir concomitantemente: presença de sais solúveis, 
presença de água e pressão hidrostática para propiciar a migração da solução. 

Didaticamente o fenômeno pode ser dividido em eflorescência e criptoflorescência, 
conforme o local de cristalização dos sais, no entanto, genericamente este problema é 
chamado de eflorescência. Caso exista uma rede de capilares bem formada na 
argamassa endurecida, quantidade de água suficiente para levar os sais e condição de 
evaporação moderada, os sais irão se cristalizar essecialmente na superfície do 
revestimento, sendo o fenômeno denominado de eflorescência. Mas, quando os poros 
capilares não estão bem conectados formando uma rede, existe pouca água ou ainda a 
evaporação é muito intensa, os sais precipitam a uma certa distância da superfície, em 
depósitos que exercem pressão devido à hidratação e cristalização dos sais produzindo a 
desagregação da argamassa, fenômeno denominado de criptoflorescência. Se estes sais 

argamassa 

 bloco  a) b) 
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cristalizarem na região de interface argamassa-substrato, o fenômeno pode causar o 
descolamento da camada de revestimento.  

Diversas são as fontes de eflorescências nos revestimentos, podendo ser tanto dos 
materiais constituintes da argamassa, como apresentado nos itens anteriores, quanto de 
fontes externas, como por exemplo dos blocos cerâmicos ou mesmo o solo (que 
aparecerão devido à problemas de impermeabilização). As eflorescências podem ser 
devidas a qualquer sal solúvel, mas as mais freqüentes são produzidas por sulfatos, 
nitratos e cloretos. (VALDEHITA ROSELLO, 1976) 

Como para que ocorram as eflorescências é necessária a presença de água, a 
primeira medida para resolver o problema é a eliminação da infiltração de umidade. 
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