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SUMÁRIO 

Neste artigo, pretende-se resumir a tecnologia associada às juntas utilizadas em RCA, 
bem como os fenómenos patológicos que as afectam e as técnicas adequadas para os reparar. 

Em primeiro lugar, apresentam-se as características essenciais do material a especifi-
car para cada uma das tipologias de juntas comuns: junta de movimento, de esquartelamento, 
periférica ou estrutural, utilizando a normalização nacional e internacional aplicável a este 
material, incluindo as especificações para a espessura e localização adequadas das juntas. É 
ainda efectuada a descrição e classificação dos produtos não tradicionais existentes no merca-
do português para o preenchimento de juntas em sistemas de RCA: de cimento e cargas mine-
rais (com ou sem aditivos), de cimento e resinas sintéticas ou somente de resinas sintéticas. 
Para cada solução, é analisado o desempenho em função da especificidade da aplicação, sendo 
apresentada ainda uma análise comparativa entre materiais tradicionais e não tradicionais de 
preenchimento de juntas em sistemas de RCA. Por fim, são resumidos alguns cuidados a ter 
na concepção de juntas de RCA, para que a durabilidade do revestimento seja maximizada. 

Em seguida, propõe-se uma classificação de anomalias em juntas de RCA, bem como 
das suas causas prováveis. São então descritas as operações de limpeza, reparação pontual e 
substituição do material de preenchimento das juntas do RCA, também designadas por inter-
venções de reparação ligeira, que podem ser realizadas para reparar as anomalias verificadas 
em juntas de RCA e eliminar as suas causas prováveis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma estratégia de manutenção de RCA que inclua o correcto dimensionamento das 
juntas e a programação atempada de acções de manutenção é a forma mais adequada, em ter-
mos técnico-económicos, de controlar a degradação deste elemento em serviço, assegurando o 
desempenho desejado durante a sua vida útil. Este facto é corroborado por vários autores, que 
sublinham a influência decisiva de fenómenos patológicos relacionados com a deterioração do 
material de preenchimento das juntas para a durabilidade dos sistemas de RCA. Como tal, o 
planeamento de acções de inspecção e manutenção pode prevenir a degradação do RCA devi-
da à penetração de agentes agressivos pelas juntas, dado estas corresponderem aos pontos crí-
ticos da superfície do RCA, aparecendo mesmo como os pontos “fracos” de início da degra-
dação do revestimento, quando se tenta determinar a sua durabilidade (Campante, 2001). 

Enquanto que, para os ladrilhos e o material de assentamento, se considera uma vida 
útil previsível semelhante à do revestimento, já que uma anomalia neste último pode levar à 
deterioração do RCA e ambos são de substituição difícil e de custo elevado, o material de pre-
enchimento das juntas é considerado como o componente de mais rápida degradação (so-
bretudo em exteriores) e que possui melhores condições de substituição em termos técnico-
económicos. Estima-se a vida útil expectável de uma solução de RCA em 35 anos, podendo 
variar entre 20 e 50 anos em função do tipo de exposição e dos agentes exteriores a que está 
sujeito (dados de 2001 de 80 empresas de inspecção a edifícios do Reino Unido (BCIS, 
2001)), se bem que os produtos de preenchimento das juntas apresentem uma durabilidade 
inferior, necessitando como tal de inspecções e intervenções de reparação mais frequentes 
(Lucas e Abreu, 2003). 

 
 

2. JUNTAS EM RCA 
 

A estereotomia de um revestimento aderente constituído por ladrilhos cerâmicos está 
condicionada pela introdução de juntas entre as peças, não devendo a sua largura ser descura-
da na concepção de um paramento ou piso revestido com este material. O material a aplicar 
nas juntas deve ser impermeável, resiliente e compressível e, além disso, apresentar resistên-
cia à água, aos agentes de limpeza, aos ataques químicos e ao desenvolvimento de microrga-
nismos. No entanto, como os ladrilhos cerâmicos são impermeáveis, as trocas de humidade do 
suporte com o exterior têm de ser efectuadas através das juntas, as quais têm ainda de ser 
permeáveis ao vapor de água. 

Como características complementares, o material de preenchimento das juntas tem de 
possuir boa trabalhabilidade, de modo a facilitar a preparação e aplicação, reduzida retracção 
de secagem e boa adesão à lateral dos ladrilhos, para que após a cura não apresente nenhum 
orifício ou canal de percolação (Junginger e Resende, 2001). 

Uma argamassa de preenchimento de juntas de RCA que possua todas estas qualidades 
poderá desempenhar de forma eficaz as funções que lhe estão reservadas, como facilitar o 
assentamento dos ladrilhos e o seu ajuste na posição final e reduzir o módulo de deformação 
do pano de revestimento, de modo a permitir a absorção de deformações e a evitar a geração 
de tensões prejudiciais. A diminuição do módulo de deformação do RCA pode ser conseguida 
pelo aumento da largura da junta ou pela utilização de uma argamassa de preenchimento das 
juntas de menor módulo de elasticidade (Junginger e Resende, 2001). 
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2.1 Tipologia das juntas de RCA 
  

O assentamento de um RCA deve incluir a inserção de juntas de movimento entre os 
ladrilhos, bem como de juntas de esquartelamento, estruturais e periféricas. 

As juntas de movimento (Figura 1), normalmente definidas pelo fabricante do ladrilho 
em função da aplicação, devem ser dimensionadas de forma a compensar as expansões sofri-
das pelos ladrilhos cerâmicos. Como tal, apresentam-se na Tabela 1 as larguras de juntas de 
movimento recomendadas para RCA, em função do tipo de ladrilho e aplicação. 

 

Tabela 1 - Larguras aconselhadas para as juntas de assentamento de RCA de pavimentos e 
paredes (s = superfície do ladrilho) (CSTB, 2000/2001) 

TIPO DE APLICAÇÃO TIPO DE LADRILHO LARGURA MÍNIMA 
DA JUNTA (mm) 

Pavimentos 
 

Exteriores Extrudido 6 
Prensado 5 

Interiores Extrudido 6 
Prensado, s ≤ 500 cm2 2 
Prensado, s > 500 cm2 3 

Paredes 
 

Exteriores Extrudido 6 
Prensado 4 

Interiores Extrudido 6 
Prensado, s ≤ 500 cm2 2 

Prensado, s > 500 
cm2 

3 

 

Conforme se pode verificar nas recomendações apresentadas, os ladrilhos extrudidos, 
devido ao maior potencial de expansão com a humidade, necessitam de ser assentes com jun-
tas de largura superior. Em termos de aplicação, a largura das juntas aumenta com a exigência 
da exposição do RCA, correspondendo aos pavimentos exteriores revestidos com ladrilhos 
cerâmicos, nos quais o RCA pode ficar sujeito à humidificação quase permanente, a maior 
dimensão de junta de movimento recomendada. 

Para evitar a fissuração e o descolamento dos ladrilhos por tensões devidas a deforma-
ções de natureza higrotérmica do suporte, material de assentamento e ladrilhos, é necessário 
introduzir juntas de esquartelamento do revestimento (Figura 2) (tanto mais indispensáveis 
quanto mais espessa e flexível for a camada de assentamento e mais agressivo for o ambiente 
de exposição), que se desenvolvem até ao suporte, penetrando a totalidade da espessura da 
camada de regularização e assentamento (Lucas e Abreu, 2003). A definição deste tipo de 
juntas permite dividir o RCA em áreas menores, de modo a compensar os efeitos cumulativos 
das acções descritas. Estas juntas devem apresentar uma largura mínima de 5 mm (normal-
mente 10 mm), sendo o seu preenchimento efectuado inicialmente com um material de 
enchimento (fundo de junta compressível), devendo ser em seguida reforçada com um perfil 
pré-fabricado metálico ou plástico. A zona superficial da junta deve ser preenchida com o 
mesmo material utilizado no preenchimento das juntas de movimento do revestimento ou com 
mastique, dependendo da sua largura. 
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Figura 1 - Aplicação do material de 

preenchimento das juntas de movimento 
(Diera, 2005) 

Figura 2 - Junta de esquartelamento 
(pré-fabricada e reforçada) num RCA 

de pavimento (Profiplas, 2005) 
 
Também as juntas estruturais têm obrigatoriamente de ser reflectidas no revestimento, 

sendo usual a utilização de juntas estruturais pré-fabricadas reforçadas com perfis metálicos 
ou plásticos (Figura 3), ou de mastiques sobre fundo de junta, para o seu preenchimento. Estas 
juntas do RCA devem apresentar uma largura igual ou superior às juntas existentes no supor-
te, de forma a limitar as anomalias no RCA decorrentes de deformações estruturais (contrac-
ções, dilatações ou flexões), podendo estar também localizadas nas zonas de transição entre 
diferentes materiais de suporte. 

Nos limites do RCA (remates de vãos em revestimentos de paredes, por exemplo), têm 
de ser executadas as juntas periféricas, as quais podem ou não corresponder a juntas estrutu-
rais. Caso se sobreponham a estas, devem ser tratadas da forma já descrita. Caso contrário, o 
seu tratamento é semelhante ao de uma junta de esquartelamento, podendo em algumas situa-
ções (como as juntas de esquina) utilizar-se apenas perfis metálicos ou plásticos para o seu 
tratamento, como se apresenta na Figura 4 (Silvestre e Brito, 2005). 

1

2

3

4

5 6

          
Figura 3 - Junta estrutural preenchida por 

mastique sobre fundo de junta (1 - suporte; 
2 -ladrilho; 3 - material de assentamento; 4 - 

fundo de junta; 5 - cordão de silicone; 6 - 
mastique) (Folotec, 2005) 

Figura 4 - Juntas periféricas em RCA de 
fachadas executadas em perfis de aço 

inox: cunhal do edifício e remate junto aos 
vãos 

 

2.2 Classificação dos materiais não tradicionais de preenchimento (betumagem) das juntas de 
RCA 

 
As juntas de movimento e a superfície das juntas de esquartelamento, estruturais e 

periféricas de RCA podem ser preenchidas por dois grupos de materiais não tradicionais defi-
nidos na norma europeia EN 13888:2002 (Norma Europeia EN 13888 - Grout for tiles - Defi-
nitions and specifications, 2002): CG (cement grout), argamassas à base de cimento, ou RG 
(resin grout), argamassas à base de resinas de reacção, os quais devem ser devidamente 
homologados pelo LNEC. Apresenta-se na Tabela 2 a caracterização sumária dos materiais 
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pertencentes aos grupos citados, bem como um grupo de materiais introduzido recentemente 
no mercado e que não se enquadram em nenhum desses grupos, embora possam ser classifi-
cados como CG2 (as argamassas de base cimentícia pertencentes a esta classe apresentam um 
comportamento melhorado, possuindo uma elevada resistência à abrasão e uma reduzida 
absorção de água) pela norma EN 13888:2002. 

 

Tabela 2 - Caracterização dos tipos de material de betumagem de juntas em RCA (APICER, 
2003) (Rosembom e Garcia, 2004) 

CG - argamas-
sas à base de 

cimento 

Calda de cimento, sem 
agregados 

≤ 4 Paredes interiores Elevada retracção 

Argamassa à base de 
cimento (dois volumes de 
cimento para um de areia) 

 a 15 
Pavimentos interio-

res e exteriores 
Custo reduzido com 
retracção controlada 

Argamassa de cimento 
com elevado teor de resi-

nas 
 a 20 

Paredes e pavimen-
tos exteriores; juntas 

flexíveis 

Resistência adequada aos 
agentes atmosféricos exte-

riores 
RG - argamas-

sa à base de 
resina de reac-

ção 

Argamassa epóxida, forne-
cida em dois componentes 
(líquidos), sendo um deles 
a resina (ligante) e outro o 

endurecedor 

 a 15 
Piscinas, cozinhas 

industriais ou indús-
tria média / pesada; 
exteriores, mesmo 

em condições 
ambientais agressi-

vas 

Utilização satisfatória 
quando a frequência das 
limpezas é elevada e se 

exige alta resistência quí-
mica e mecânica; aplica-

ção e limpeza de exigência 
técnica elevada 

Argamassas à 
base de silica-
tos, completa-
mente inorgâ-

nicas 

Argamassas compostas por 
silicatos (ligante) e aditi-

vos especificamente selec-
cionados (fornecida em pó)

 a 15 
Paredes ou pavimen-

tos, (interiores e 
exteriores), mesmo 
em locais onde a 

agressividade quími-
ca é elevada 

Aplicação semelhante às 
argamassas de base cimen-
tícia; elevadas prestações 
mecânicas, alta resistência 

à abrasão e adequada 
resistência química 

 

2.3 Materiais de preenchimento de juntas comercializados em Portugal 

Da análise dos catálogos de 2004 e 2005 (Silvestre, 2005) de 11 empresas portuguesas 
que produzem ou comercializam argamassas pré-doseadas (de fábrica) para a betumagem de 
juntas de RCA, representativas de 80% das vendas totais verificadas em 2003 (segundo dados 
da Associação dos Fabricantes de Argamassas de Construção), foi possível concluir que estas 
comercializam 34 tipologias de argamassas de preenchimento de juntas, sendo que para ape-
nas um desses produtos não é indicada a respectiva composição. Conclui-se, da análise da 
Figura 5, que 70% das argamassas de betumagem analisadas são de base cimentícia, sendo 
um quarto da amostra constituído por argamassas à base de resinas de reacção. Esta oferta 
está de acordo com o consumo real verificado na construção portuguesa, dado que a maior 
parte dos RCA é executada em interiores de espaços habitacionais, sendo por isso utilizadas 
para o seu assentamento argamassas à base de cimento, com agregados. As argamassas à base 
de resinas de reacção ou de silicatos têm um âmbito de aplicação mais limitado, sendo utiliza-
das em zonas mais solicitadas ou mais expostas a agentes agressivos, sendo por isso a oferta 
existente bastante especializada (Silvestre e Brito, 2005). 
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CG - calda de cimento, s/ agregados
CG - argamassa à base de cimento

CG - arg. à base de cimento, inc. resinas
RG - arg. à base de resinas de reacção

Argamassa à base de silicatos

N.º empresas N.º de produtos

 

Figura 5 - Distribuição das 34 tipologias de materiais para o preenchimento de juntas pelas 
várias classes normalizadas e quantificação do número de empresas que as comercializam 

(Silvestre e Brito, 2005) 
 

2.4 Comparação entre materiais tradicionais e não tradicionais de preenchimento de juntas de 
RCA 

 
Tanto as argamassas tradicionais como as argamassas industrializadas possuem com-

ponentes comuns, os quais desempenham funções muito específicas, sendo por isso necessá-
rio definir com exactidão as características e a quantidade de cada um a incorporar numa 
argamassa de preenchimento das juntas. Apresentam-se de forma resumida, na Tabela 3, as 
funções de cada um destes componentes. 
 
Tabela 3 - Função de cada um dos componentes do material de preenchimento de juntas (Jun-

ginger e Resende, 2001) 
COMPO-

NENTE 
FUNÇÕES PRINCIPAIS 

Cimento Resistência mecânica 
Agregados Contribuem para a resistência mecânica; evitam a formação de fissuras; 

melhoram a trabalhabilidade 
Resinas Aumentam a flexibilidade e diminuem o módulo de deformação; melhoram a 

trabalhabilidade; diminuem a retenção e a absorção de água; aumentam a resistência à 
abrasão e à tracção 

Aditivos à 
base de celulose 

Retenção de água necessária à hidratação do cimento; aumento da trabalhabi-
lidade 

 

As juntas de RCA podem ser preenchidas, além dos materiais não tradicionais caracte-
rizados em §2.2, por uma argamassa tradicional, de traço em volume aparente de 1:2 em 
cimento: areia média húmida, para juntas até 10 mm. Quando se utiliza este material em exte-
riores, deve-se incorporar na sua constituição um aditivo hidrófugo, de forma a aumentar a 
sua resistência à penetração de água da chuva (Silvestre e Brito, 2005). 

As argamassas tradicionais têm como características principais, quando comparadas 
com os materiais industrializados, o baixo controlo de produção, problemas de retracção e 
elevada rigidez, sendo o desempenho fortemente influenciado pelas condições de cura. Esta 
opção deve ser evitada em favor das argamassas industrializadas, que têm como vantagens o 
controlo de produção e a qualidade de matéria-prima, o que garante a homogeneidade destas 
juntas, tanto em termos estéticos como de propriedades mecânicas (Junginger, 2003). 
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2.5 Concepção com durabilidade 
 

A qualidade do projecto de RCA, sobretudo em fachadas de edifícios, constitui uma 
das principais garantias de durabilidade deste revestimento. O projecto deve ter em conta os 
aspectos estruturais, como a deformabilidade da estrutura de suporte do RCA ao longo do 
tempo, as condicionantes construtivas da aplicação, de modo a permitir uma adequada manu-
tenção do RCA, bem como os aspectos relacionados com o uso, como a durabilidade do 
revestimento e a protecção que este confere à edificação (CTBUH, 1995). Também as condi-
ções de exposição do RCA, como as acções ambientais que afectam uma fachada (choques 
térmicos, vento), não podem ser esquecidas na fase de concepção (Medeiros, 1999). 

Em Portugal, ainda não constitui prática corrente a execução de um projecto de reves-
timento, nomeadamente em fachadas de edifícios, que é da responsabilidade do autor do pro-
jecto de Arquitectura. Este técnico deverá definir com exactidão a estereotomia do RCA 
(incluindo o dimensionamento e localização de todo o tipo de juntas), confirmar as caracterís-
ticas dos materiais e as técnicas de aplicação (de acordo com as indicações do fornecedor) a 
utilizar, no sentido de garantir a compatibilização do RCA com o suporte em que este vai ser 
aplicado e com as condicionantes impostas por todas as outras especialidades intervenientes 
na execução da obra. 

Para RCA aplicados em fachadas de edifícios de estrutura reticulada de betão armado 
(a solução mais usual em Portugal), a altura ideal para a aplicação do revestimento é quando o 
edifício já se encontra carregado com a totalidade das cargas de utilização (Lucas e Abreu, 
2003). No entanto, como esta situação é inexequível na maioria dos casos, a deformação da 
estrutura devida às sobrecargas e também à fluência terá de ser tida em consideração no pro-
jecto do RCA, devendo as juntas de esquartelamento horizontais ser localizadas à altura da 
laje dos pisos e dimensionadas tendo em conta estas acções. Esta solução permite assim isolar 
as deformações ao nível de cada andar, possibilitando uma melhor integração estética das jun-
tas (Figura 6). Dado que as juntas de esquartelamento devem definir áreas preferencialmente 
quadradas, as verticais devem ficar afastadas entre quatro a cinco metros no máximo (de 
modo a definir uma área de esquartelamento de 20 m2) (Goldberg, 1998). 

Para juntas de esquartelamento de pavimentos, a normalização brasileira prescreve, 
para interiores, que estas definam superfícies máximas de 32 m2 (Figura 7), devendo o espa-
çamento máximo entre juntas ser igual ou inferior a 8 m em pavimentos rectangulares. Em 
pavimentos exteriores, as juntas de esquartelamento devem enquadrar no máximo 20 m2 de 
revestimento, com um espaçamento máximo de 4 m entre juntas. 

 

 
Figura 6 - Exemplo de um RCA de 
fachada onde as juntas de esquarte-
lamento foram aproveitadas para 
definir a estereotomia do revesti-

mento (Goldberg, 1998) 

Figura 7 - Exemplo do esquartelamento de um 
RCA de pavimento numa pequena sala (Pinto, 

1997) 
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Convém no entanto ter em atenção que a introdução de juntas de esquartelamento num 
RCA de pavimento ou de parede, apesar de permitir evitar ou diminuir os efeitos de algumas 
anomalias, cria em simultâneo novas zonas “periféricas” no RCA, onde potencialmente 
podem ocorrer outros fenómenos patológicos. Como tal, esta opção é de carácter preventivo 
mas, em simultâneo, poderá tornar-se a causa indirecta da ocorrência de anomalias. 

Para além da prevenção de fissuração e da componente estética, as juntas impedem em 
permanência a entrada de água e a infiltração de ar no RCA e no suporte, constituindo ainda a 
única zona do revestimento por onde pode ser libertado qualquer tipo de humidade contido no 
suporte ou no RCA, como vapor de água, o que constitui uma característica fundamental em 
RCA exteriores. Tendo em conta esta função, é usual definir-se uma área mínima de 10% do 
revestimento ocupada pelas juntas, podendo ser aumentada em condições adversas (ex.: RCA 
de fachada em climas húmidos e com pouca ou nenhuma insolação) (Goldberg, 1998). 

Estudos recentes efectuados em Israel (Shoet et al, 2003) indicam que a vida útil de 
um revestimento cerâmico exterior pode ser 3 a 4 vezes menor do que o esperado, quando as 
juntas não são devidamente concebidas. Da análise desses dados, é possível verificar que, 
embora o RCA possa ser conhecido pela durabilidade elevada se comparado com outras solu-
ções de revestimento, ela só pode ser garantida se for feito um dimensionamento de juntas 
adequado a cada utilização e exposição e se a execução do RCA respeitar as disposições de 
projecto. 

 
 

3. PATOLOGIA DE JUNTAS 
 

Das anomalias que podem ser identificadas em RCA, existe um grupo que correspon-
de à deterioração do material de preenchimento das juntas. Neste grupo, são também incluídas 
as anomalias de ordem estética, dado que uma simples alteração de cor pode representar uma 
diminuição das características iniciais do material de preenchimento das juntas, a qual pode 
pôr em causa o desempenho do RCA. Esta relação de casualidade directa é justificada pelo 
facto de uma anomalia neste elemento do sistema de revestimento permitir uma entrada pon-
tual de água na camada de assentamento (a qual pode ocorrer em qualquer altura, no caso de 
RCA), dando início à degradação do elemento de solidarização do RCA, ficando a durabilida-
de restante do sistema de RCA a depender apenas do grau de agressividade do ambiente em 
que está aplicado. Apresentam-se na Tabela 4 seis casos práticos das anomalias que podem 
ocorrer em juntas de RCA (Silvestre e Brito, 2004). 

As anomalias que afectam o material de preenchimento das juntas de RCA podem ter 
origens variadas, abrangendo vários grupos padronizados de causas, como erros de projecto, 
falhas na execução do RCA, acções de origem exterior ao RCA, acções ambientais, falhas de 
manutenção e alteração das condições iniciais, como se descreve de seguida. De modo a 
organizar e listar todas essas causas em termos cronológicos, foi proposto um sistema classifi-
cativo de causas prováveis para a ocorrência de anomalias em RCA e em particular nas juntas 
(Silvestre, 2005). De entre essas causas, foram seleccionadas apenas as que contribuem de 
forma directa ou indirecta para a ocorrência de anomalias em juntas de RCA, as quais se apre-
sentam através do respectivo coeficiente de correlação na Tabela 6. 

 

3.1 Erros de projecto (C-A) 

No que diz respeito à fase de projecto de RCA, além da prescrição dos materiais cons-
tituintes do RCA, a definição da estereotomia do revestimento, incluindo o dimensionamento 
e localização das juntas em função das acções actuantes (Figura 8), quando não são devida-
mente cuidados e contabilizados, podem provocar diversas anomalias que põem directamente 
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em causa a durabilidade deste revestimento. A escolha do material a utilizar no preenchimen-
to das juntas constitui assim como um factor decisivo no comportamento do RCA durante a 
sua vida útil, dado que é pela área ocupada pelas juntas que tem de se efectuar a libertação do 
vapor de água contido no RCA e no suporte, uma vez que os ladrilhos são impermeáveis. O 
material de preenchimento das juntas deverá também possuir baixa capilaridade, de forma a 
impedir o transporte de sais solúveis do tardoz dos ladrilhos até à superfície das juntas, e a 
consequente ocorrência de eflorescências (Correia, 2003). 

 

Tabela 4 - Classificação de anomalias em juntas de RCA proposta 
Dt.j1 eflorescências / criptoflorescências 

 

Dt.j4 descolamento 

 
Dt.j2 alteração de cor 

 

Dt.j5 organismos vegetais 

 
Dt.j3 fissuração no seio do material de 

preenchimento das juntas 

 

Dt.j6 consistência pulverulenta do material de 
preenchimento das juntas 

 

 

 
Figura 8 - Exemplo de um RCA de um terraço exterior onde, apesar de não existirem juntas 
de esquartelamento, a ocorrência de eflorescências marcou as zonas onde estas deveriam ter 

sido executadas para degradarem as tensões existentes na camada de assentamento 
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3.2 Erros de execução (C-B) 

Cerca de 24 h após o assentamento dos ladrilhos cerâmicos, pode iniciar-se o preen-
chimento das juntas entre ladrilhos, que pode originar anomalias diversas quando é efectuado 
de forma incorrecta. Estes erros de execução poderão resultar da utilização de produtos ou 
equipamentos inadequados, do preenchimento das juntas sem pressionar suficientemente o 
produto, ou mesmo da utilização de um material de preenchimento de juntas com alto teor de 
cimento, cuja retracção elevada leva à ocorrência de fissuras nas juntas (Campante, 2001). 

Na Figura 9, apresentam-se situações diferentes de execução de juntas de esquartela-
mento em RCA: à esquerda, a junta de esquartelamento do RCA foi correctamente preenchi-
da, enquanto que ao centro e à direita esse preenchimento foi defeituoso, no primeiro caso 
apenas levemente, com falhas no fundo da junta; à direita, pode verificar-se que a reduzida 
largura da junta impediu a penetração desejada do material de preenchimento da junta. 

Ladrilho 

Material de assentamento  
Material de preenchimento da 

junta 

 
Figura 9 - Exemplo de um caso em que uma junta de esquartelamento de RCA foi totalmente 
e correctamente preenchida (à esquerda), e de dois casos (ao centro e à direita) em que esse 

preenchimento foi defeituoso (Junginger, 2003) 

Os ladrilhos devem ser aplicados com juntas rectas e regulares, cuja largura depende 
do tipo e formato destes e das acções específicas da utilização. As juntas de movimento 
devem realizar-se com a ajuda de cruzetas, elementos em forma de cruz, que permitem garan-
tir a largura constante das mesmas. A utilização do revestimento só poderá ocorrer depois de 
decorrido o período de cura do material de assentamento, normalmente duas semanas (Cor-
reia, 2003). 
 
3.3 Acções de origem exterior ao RCA (C-C) 
 

Estas acções fortuitas podem ocorrer em qualquer tipo de aplicação de RCA, sendo 
impossíveis de prever ou evitar. Como tal, terá de ser feita na fase de projecto, e de acordo 
com as especificidades de cada caso, a especificação das características de resistência física e 
química exigíveis ao material de preenchimento das juntas a utilizar. 

Uma das acções previsíveis, pela sua universalidade actual, é a execução de graffiti em 
RCA de fachadas, as quais pela sua exposição natural se tornam um meio de divulgação pre-
ferencial desta forma de expressão. Num estudo realizado no Brasil (Resende, 2004), os pro-
dutos anti-graffiti testados (vernizes e hidrofugante de silicone aí comercializados) revelaram-
se ineficazes na função de manutenção da cor e brilho dos ladrilhos depois de limpos os graf-
fiti. A limpeza dos graffiti revelou-se mais eficaz em ladrilhos vidrados (G), sendo bastante 
dificultada nas juntas do revestimento (os produtos de limpeza utilizados neste estudo foram 
solventes e detergentes neutros locais para limpeza de fachadas com RCA) (Silvestre, 2005). 
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3.4 Acções ambientais (C-D) 

As juntas do RCA, por serem um dos componentes da camada exterior deste revesti-
mento, encontram-se expostas de forma directa às acções agressivas dos agentes ambientais 
exteriores. Nestes agentes, pode ser incluída a humidade ambiente elevada no momento da 
aplicação dos RCA, que pode levar não só ao descolamento precoce do revestimento, como 
também à ocorrência de criptoflorescências ou eflorescências, devidas à humidificação dos 
sais solúveis presentes principalmente no material de assentamento ou no suporte (Ferreira, 
2004). Outra origem de eflorescências corresponde à lixiviação do hidróxido de cálcio contido 
nos materiais de assentamento ou de preenchimento das juntas que contêm cimento que car-
bonata à superfície dos ladrilhos, devido ao contacto com o dióxido de carbono atmosférico. 
Na Tabela 5, apresentam-se as várias origens, tipologias e modos de limpeza de eflorescências 
que podem ocorrer em juntas de RCA, sendo estas técnicas de limpeza desenvolvidas com 
mais pormenor no §5 deste artigo. 

Também a formação de microrganismos (colonização biológica com algas, líquenes e 
musgos), principalmente em juntas de RCA exteriores em zonas húmidas e pouco soalheiras, 
e, mais raramente, de macrorganismos (vegetação, com raízes incrustadas sob o próprio RCA) 
pode levar à degradação deste componente do revestimento (Ferreira, 2004). 

 

Tabela 5 - Origens, tipologias e modos de limpeza de eflorescências que podem ocorrer em 
juntas de RCA (Correia, 2003) (Uemoto, 1988) 

Aspecto da eflorescência Origem Modo de limpeza 
Pó branco pulverulento, solúvel em 
água 

Sais solúveis presentes nos 
ladrilhos, no material de assen-
tamento ou no suporte; polui-
ção atmosférica; ambiente 
marítimo 

Escovagem e lavagem com água 

Depósito branco (carbonato de cál-
cio) com aspecto de escorrimento, 
muito aderente e pouco solúvel em 
água, apresentando efervescência na 
presença de ácido 

Carbonatação da cal (hidróxido 
de cálcio) devido à lixiviação 
dos elementos que contêm 
cimento 

Escovagem e lavagem com solução 
de ácido clorídrico diluído - HCl (5-
10%; 2% quando existem juntas 
coloridas)1; em ladrilhos vidrados é 
necessário efectuar testes 

1 A solução de ácido clorídrico, que corrói o carbonato de cálcio, é vendida em drogarias. 

 

3.5 Falhas de manutenção (C-E) 
 

O uso e manutenção dos RCA influenciam directamente a sua durabilidade. O incor-
recto pressuposto de que a durabilidade dos ladrilhos cerâmicos é idêntica à do próprio RCA 
leva a que sejam negligenciadas as necessárias operações de limpeza e conservação (Campan-
te, 2001) (Figura 10). Este tipo de operações permite não só avaliar o estado de degradação 
dos componentes do RCA (ladrilhos e material das juntas), como também eliminar microrga-
nismos e outras substâncias e assegurar a necessária permeabilidade ao vapor de água das jun-
tas, eliminando dos poros a sujidade que dificulta as trocas gasosas (Resende, 2004). 
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Figura 10 - Limpeza de um RCA de pavimento com um produto adequado (Weber, 2005) 

Existem ainda casos em que os RCA são limpos, mas com materiais inadequados 
como ácidos e bases fortes ou produtos de limpeza contendo sulfatos, provocando a deteriora-
ção dos elementos que os constituem, principalmente os que possuem menor resistência às 
agressões, como os materiais de preenchimento das juntas (Lucas e Abreu, 2003) (Rosembom 
e Garcia, 2004). 
 
3.6 Alteração das condições iniciais (C-F) 
 

Este grupo de causas é descrito como o uso inadequado dos RCA, quando em serviço, 
tendo como consequências principais anomalias que se restringem à superfície do revestimen-
to, como o desgaste, a riscagem e o enodoamento (Lucas e Abreu, 2003). No entanto, a médio 
prazo, a não reparação dessas anomalias poderá mesmo provocar o descolamento dos ladri-
lhos. 

Na maior parte das situações, as causas aqui apresentadas têm origem em alterações de 
severidade, do tipo ou da intensidade, da utilização dos espaços ou elementos revestidos, 
como aquelas que ocorrem quando espaços habitacionais são transformados em espaços de 
uso colectivo, como escritórios. Esta alteração das cargas aplicadas sobre RCA pode verificar-
se em pavimentos ou em paredes. Outra causa corresponde à entrada precoce do revestimento 
em serviço, como quando se verifica o desrespeito pelo tempo de espera até à utilização de 
um RCA de piso, e que pode aumentar o risco de fractura ou descolamento, além de provocar 
a degradação do material de preenchimento das juntas. Este material, sendo o último a ser 
aplicado, ainda não apresenta as suas características finais, ficando desde logo diminuído em 
termos de desempenho (Lucas e Abreu, 2003). 

 
3.7 Matriz de correlação anomalias - causas prováveis 
 

De forma a verificar a real contribuição das causas prováveis das anomalias verifica-
das em juntas de RCA, construiu-se uma matriz de correlação teórica, com base em bibliogra-
fia de referência, a qual foi validada através da inspecção a 88 casos de RCA (Silvestre, 
2005). Para o preenchimento desta matriz (Tabela 6), dividiram-se as causas prováveis de 
ocorrência das anomalias em directas (próximas) e indirectas (primeiras). As causas directas 
são aquelas que originam de forma imediata as anomalias (como as acções naturais - físicas, 
químicas e biológicas, os desastres naturais ou os desastres por causas humanas), sendo tam-
bém caracterizadas por poderem ser eliminadas através de apropriadas soluções de reparação. 
As causas indirectas correspondem às que necessitam da conjunção de uma causa directa para 
que se inicie o processo patológico, como as causas humanas na fase de concepção e projecto, 
na fase de execução em obra ou ainda na fase de utilização do edifício. Para evitar este tipo de 
causas, é possível estabelecer um conjunto de medidas preventivas a aplicar em cada uma das 
fases da vida do sistema de revestimento. 
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Tabela 6 - Matriz de correlação anomalias - causas prováveis 
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C-A1 - escolha de materiais incompatível, omissa, ou não adequada à utilização       

C-A2 dimensionamento incorrecto das juntas do RCA       

C-A3 existência de zonas do RCA inacessíveis para limpeza       

C-A4 inexistência ou insuficiência de pendentes em pavimentos exteriores       

C-A5 inexistência ou anomalia dos elementos periféricos        

C-A6 humidade ascensional do terreno       

C-B1 utilização de materiais não prescritos e/ou incompatíveis entre si       

C-B2 aplicação em condições ambientais extremas       

C-B3 desrespeito pelos tempos de espera entre as várias fases de execução       

C-B4 aplicação em suportes sujos, pulverulentos ou não regulares       
C-B5 utilização de material de assentamento ou de preenchimento de juntas de retracção 
elevada 

      

C-B6 preenchimento de juntas sujas       

C-B7 execução de juntas com largura ou profundidade inadequada / não execução       

C-B8 preenchimento incompleto das juntas de assentamento       

C-B9 inexistência ou insuficiência de pendentes em pavimentos exteriores       

C-B10 encastramento de acessórios metálicos não protegidos nas juntas       

C-C1 vandalismo / graffiti       

C-C2 circulação de pessoas ou veículos em pavimentos       

C-D1 vento       

C-D2 radiação solar       

C-D3 exposição solar reduzida       

C-D4 lixiviação dos materiais do RCA que contêm cimento       

C-D5 humidificação do RCA       
C-D6 acção biológica       

C-D7 poluição atmosférica       

C-D8 criptoflorescências       

C-D9 envelhecimento natural       

C-E1 ventilação insuficiente em interiores       

C-E2 falta de limpeza do RCA ou de zonas adjacentes       

C-E3 limpeza incorrecta do RCA       

C-E4 anomalias em canalizações       

C-F1 desrespeito pelo tempo de espera até à utilização do RCA de piso       

 
Para cada anomalia, são assim identificadas, através da matriz de correlação, as causas 

prováveis da sua ocorrência, sendo cada uma delas classificada de acordo com o grau de cor-
relação que possui com a anomalia (Silvestre e Brito, 2004): 

− 0 - sem relação - não existe qualquer relação directa entre a anomalia e a cau-
sa; 
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− 1 ( ) - pequena relação - causa indirecta (primeira) da anomalia relacionada 
com o despoletar do processo de deterioração; causa não necessária para o desenvolvi-
mento do processo de deterioração, embora agrave os seus efeitos; 

− 2 ( ) - grande relação - causa directa (próxima) da anomalia, associada à fase 
final do processo de deterioração; quando a causa ocorre, constitui uma das razões prin-
cipais do processo de deterioração e é indispensável ao seu desenvolvimento. 

 

3.8 Matriz de correlação inter-anomalias 
 

As anomalias identificadas em juntas de RCA podem ocorrer isoladamente ou em con-
junto com uma ou mais das outras anomalias. Tal pode decorrer de haver anomalias que 
podem ser quase omnipresentes no RCA, como a Dt.j6 - Alteração de cor, ou de existirem 
outras menos gravosas que, ao apresentarem uma avançada degradação, originam outras ano-
malias (Silvestre, 2005). Para determinar o índice de correlação inter-anomalias em juntas de 
RCA, de forma a estabelecer a matriz de correlação pretendida, foi definido um método 
baseado na matriz de correlação anomalias - causas prováveis (adaptado de (Brito, 1992)). 
Assim, e tendo como ponto de partida que anomalias com índice de correlação semelhante 
com as mesmas causas têm maior probabilidade de ocorrência simultânea, obteve-se a matriz 

de correlação inter-anomalias em juntas de RCA (Tabela 7). Nesta, o kjCI%  representa a pro-
babilidade da anomalia na coluna j ocorrer em simultâneo com a anomalia observada (linha 
k). 

 

Tabela 7 - Matriz de correlação percentual inter-anomalias 
A / A Dt.j1 Dt.j2 Dt.j3 Dt.j4 Dt.j5 Dt.j6
Dt.j1 - 24% 8% 5% 50% 58%
Dt.j2 17% - 21% 23% 17% 46%
Dt.j3 10% 37% - 63% 7% 53%
Dt.j4 7% 40% 63% - 7% 57%
Dt.j5 63% 30% 7% 7% - 57%
Dt.j6 38% 41% 28% 29% 29% - 

 

4. INTERVENÇÕES DE REPARAÇÃO EM JUNTAS DE RCA 
 
As técnicas de reparação e manutenção aplicáveis às juntas dos RCA são denominadas 

como “intervenções de manutenção ligeira” pelo custo e exigência técnica reduzidos que as 
caracterizam, quando comparadas com intervenções mais onerosas (como a substituição par-
cial de elementos do RCA). Estas acções, que permitem reparar as anomalias e eliminar as 
respectivas causas, foram divididas em (Silvestre et al, 2005): 

− acções de reparação e substituição (ar) - permitem reparar directamente a ano-
malia, eliminando-a (ex.: substituição ou os trabalhos de limpeza do material de preen-
chimento das juntas); podem ser planeadas no início da utilização do revestimento 
(Tabela 3); 

− acções de protecção (ap) - através da protecção do material de preenchimento 
das juntas, têm por objectivo prevenir a ocorrência de anomalias semelhantes às que já 
foram reparadas através de adequadas acções de reparação e substituição. 

A importância deste tipo de intervenções é realçada pelo facto de o processo normal de 
deterioração de RCA ser acelerado quando este revestimento não é abrangido por qualquer 
intervenção de manutenção, principalmente em paredes exteriores (Correia, 2003), resultando 
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numa perda de desempenho desta solução de revestimento. A realização de acções de manu-
tenção periódicas em RCA permite reduzir a probabilidade de ocorrência de anomalias, evi-
tando as avultadas intervenções reactivas, e manter o desempenho e a vida útil esperados do 
revestimento. 

As acções de reparação e substituição (ar) e acções de protecção (ap) que se conside-
ram essenciais na reparação de anomalias e eliminação das respectivas causas em juntas de 
RCA são as que se apresentam na Tabela 8, na qual se inclui a periodicidade recomendada 
para as intervenções de manutenção ligeira e o custo unitário estimado para cada uma das 
acções. As estimativas de custo apresentadas nesta tabela não incluem os meios de acesso 
necessários para a realização das intervenções, os quais podem agravar significativamente os 
custos apresentados. No caso de os meios de acesso serem andaimes, e a título exemplificati-
vo, é necessário somar ao custo anterior cerca de 2 €/m2 de fachada para o aluguer mensal e 4 
€/m2 de fachada para montagem e desmontagem do andaime (estimativa para uma área média 
de fachada de 2500 m2 (Silva, 2004)). 

A limpeza do material de preenchimento das juntas, RJ-1, permite a evaporação do 
vapor de água contido no suporte, dado que elimina dos respectivos poros algumas substân-
cias que impedem ou dificultam essa “respiração”, facto que é comprovado por ensaios que 
demonstram que a taxa de condensação de uma parede diminui ao longo do tempo, embora 
regresse aos níveis normais após a limpeza da respectiva superfície (Resende, 2004). 

A acção de reparação e substituição correspondente à limpeza das juntas em RCA, RJ-
1, pode ser aplicada à reparação dos casos em que se identificam eflorescências (Dt.j1), alte-
rações de cor devido a enodoamento (Dt.j2) ou organismos vegetais (Dt.j5) nesta zona do 
revestimento, de acordo com a metodologia e o âmbito de aplicação da Tabela 9 (Silvestre et 
al, 2005). 

 

Tabela 8 - Intervenções de manutenção ligeira em juntas de RCA (Silvestre et al, 2005) 
DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO TIPO PERIODICIDADE RECOMEN-

DADA  
(Silva, 2004) (Santiago, 1997) 

(Flores, 2002) 

CUSTO 
ESTIMADO 
(€/m2) (Silva, 

2004) 
RJ-1 Limpeza das juntas do RCA com HCl ar Quando necessário 10 

Limpeza das juntas do RCA com jacto 
e vapor de água 

5 anos 12 

RJ-2 Substituição do material de preenchi-
mento 

ar 10 anos 8 

RJ-3 Aplicação de fungicida ap Conforme recomendação do fabri-
cante do produto 

5 

RJ-4 Aplicação de protector de superfície ap Conforme recomendação do fabri-
cante do produto 

5 

 

 

Tabela 9 - Tipologias da acção de limpeza de juntas de RCA (Correia, 2003) (Uemoto, 1988) 
(Silva, 2004) 

DESIGNAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO 

METODOLOGIA ANOMALIA A REPARAR 

J-1 
Limpeza das 
juntas do RCA 
com HCl  

Solução de ácido clorídrico diluído (2% em juntas 
coloridas e 5% nas restantes), com posterior lava-
gem do revestimento com água limpa e sabão até à 
remoção integral dos resíduos da solução de limpeza

t.j1 
Eflorescências sob a 
forma de carbonato de 
cálcio 

Limpeza das 
juntas do RCA 
com jacto e 
vapor de água 

Limpeza conjunta com jacto e a vapor de água 
(entre 80 e 140 ºC), precedida e seguida de escova-
gem cuidada do material de preenchimento das jun-
tas 

t.j1 
Eflorescências sob a 
forma de sais solúveis 

t.j2 
Enodoamento  
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t.j5 
Organismos vegetais 

 
A acção de reparação e substituição correspondente à substituição do material de 

preenchimento das juntas em RCA (Figura 11), RJ-2, pode ser aplicada à reparação de todos 
os tipos de anomalias verificados neste elemento do revestimento, Dt.j1 a Dt.j6. Esta técnica 
inclui a retirada (com solvente apropriado) e substituição do material de preenchimento das 
juntas por um produto adequado à exposição e utilização em causa. 

 

Figura 11 - Operação de substituição do material de preenchimento das juntas (Weber, 2005) 
 
A acção de protecção que corresponde à aplicação de fungicida nas juntas do RCA, 

RJ-3, permite evitar as situações de repatologia, tal como a aplicação de protector de superfí-
cie nas juntas do RCA, RJ-4. A técnica RJ-3 utiliza-se após a eliminação de organismos vege-
tais das juntas (RJ-1 aplicada à Dt.j5), enquanto que a técnica RJ-4 se aplica depois de efec-
tuada a limpeza de juntas enodoadas (RJ-1 aplicada à D.tj2) ou a substituição do material de 
preenchimento de juntas que apresentavam consistência pulverulenta (RJ-2 aplicada à D.tj6). 
Refira-se que o custo estimado de 5 €/m2 de revestimento da Tabela 8 para a acção RJ-4 pode 
variar em função do produto utilizado - óleo repelente anti-manchas (à base de co-polímeros 
fluorados), hidrofugante à base de resinas de silicone em solvente orgânico (em spray) ou um 
verniz bi-componente (Silvestre et al, 2005). 

Quando se compara os custos estimados apresentados para as intervenções de repara-
ção ligeiras de juntas de RCA com as intervenções do tipo pesado, como a substituição do 
revestimento que pode chegar a custar 40 €/m2 (em paredes), conclui-se que só se deverá 
optar por este último tipo de intervenções nos casos em que se verifique o descolamento gene-
ralizado dos ladrilhos ou seja necessário intervencionar o suporte (Silvestre et al, 2005). 
5. CONCLUSÃO 
 

Um dos componentes dos sistemas de RCA mais exposto aos agentes agressivos exte-
riores e que mais influencia a estabilidade dos painéis deste tipo de revestimento é o material 
de preenchimento das juntas. Neste artigo, apresentaram-se e caracterizaram-se as tipologias 
de juntas que podem existir em RCA e os vários materiais que podem ser utilizados para o seu 
preenchimento, comparando-se ainda as soluções tradicionais com as não tradicionais, em 
termos de desempenho e de controlo de qualidade do produto final. 

Foram ainda referidas as técnicas de intervenção ligeira (limpezas, reparações e substi-
tuições pontuais) nas juntas do RCA que se consideram mais adequadas para solucionar os 
vários tipos de anomalias apresentados, bem como para eliminar as respectivas causas. 

Este tipo de estratégia de manutenção deve ser promovido e divulgado por a necessi-
dade de intervenções de reparação de RCA do tipo preventivo, ou mesmo a substituição do 
material de preenchimento das juntas, poderem ser reduzidas ao mínimo se se evitar a ocor-
rência de não conformidades nas fases de projecto e de execução. 

Conclui-se assim que a durabilidade dos RCA não é eterna e está directamente depen-
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dente do estado de degradação do material de preenchimento das juntas, bem como da sua 
concepção, execução e manutenção. 
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