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RESUMO
Neste trabalho é investigada a aplicação das argamassas baseadas em hidroxicloreto de 
zinco na colmatação de lacunas de azulejos históricos Portugueses. O estudo incluiu 
HQVDLRV�GH�FRPSUHVV¤R��ĂH[¤R�H�FRUWH�HP�DPRVWUDV�GHVWD�DUJDPDVVD��H�D�VXD�FRPSD-
ração com uma argamassa de cal e sílica e com as correspondentes características 
dos azulejos. A possibilidade de cristalização, impregnação e reacção na interface foi 
analisada via microscopia óptica (MO) e electrónica de varrimento (MEV) em amostras 
de azulejo (reais e réplicas) onde foi aplicada a argamassa. As argamassas de zinco 
DSDUHQWDP�SRVVXLU�SURSULHGDGHV�TXH�DV�WRUQDP�HāFD]HV�H�FRPSDW®YHLV��WHQGR�GHYLGR�
a tal um interessante potencial para ser utilizada no preenchimento de lacunas dos 
azulejos históricos.

PALAVRAS-CHAVE
$]XOHMR��/DFXQD��$UJDPDVVD��+LGUR[LFORUHWR�GH�=LQFR��&RPSDWLELOLGDGH��(āF¢FLD

ABSTRACT
This work summarises previous applications of zinc hydroxychloride mortar in con-
servation and restoration. The present investigation tested this mortar for the repair 
RI�3RUWXJXHVH�KLVWRULF�WLOHV��D]XOHMRV���&RPSUHVVLRQ��ĂH[XUH�DQG�VKHDU�WHVWV�ZHUH�
undertaken on mortar samples and compared with results of the silica and lime mortar, 
and historic tiles. Optical and scanning electron microscopy techniques were used to 
investigate impregnation, crystallization and chemical reaction at the mortar-ceramic 
samples interface. Results from this study indicated zinc hydroxychloride mortars 
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KDYH�JRRG�FRPSDWLELOLW\�DQG�HIāFDF\�DQG�DUH�WKHUHIRUH��SRWHQWLDOO\�JRRG�DOWHUQDWLYHV�
for lacunae repair in Portuguese historic tiles.
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&RQVHUYDWLRQ��/DFXQDH��3RUWXJXHVH�7LOHV��=LQF�+\GUR[\FKORULGH��&RPSDWLELOLW\��(IāFDF\

Introdução
A aplicação de cerâmica decorativa em arquitetura tem espelhado a evolução 

estilística e tecnológica ocorrida na área da cerâmica através dos tempos. O 
FDVR�GR�D]XOHMR�HP�3RUWXJDO�ª�»QLFR�QR�PXQGR�SRLV��GHVGH�D�VXD�LQWURGX¨¤R�QR�
país, a partir do séc. XVI e até aos dias de hoje, distingue-se pela continuidade 
GH�XWLOL]D¨¤R��SHOD�H[HFX¨¤R�GH�JUDQGHV�SDLQªLV�āJXUDWLYRV�H�D�VXD�SHUIHLWD�
integração na arquitetura. Deste modo, a preservação deste rico património 
azulejar permite conservar não só os aspetos materiais e estéticos, mas também 
os seus valores imateriais inerentes.

Recentemente existe uma grande iniciativa no sentido de investigar mate-
riais utilizados na conservação e restauro de azulejos [Morales, 2007]. No 
entanto, a maioria dos produtos ainda está pouco estudada, e devido a tal são 
frequentemente selecionados pelas suas qualidades estéticas e capacidade de 
reprodução do original. No entanto estes materiais devem de ser escolhidos 
tomando em consideração a sua compatibilidade e estabilidade em ambiente 
exterior, já que são sujeitos a condições de temperatura, humidade e exposição 
solar extremas.

Neste trabalho foi testada uma argamassa à base de hidroxicloreto de 
zinco semelhante às utilizadas no Reino Unido desde meados do séc. XX para 
reconstrução de materiais pétreos e esculturas de terracota (Ashurst, 2008). O 
seu rápido tempo de cura e o facto de ter sido desenvolvida para tratamento 
de objectos em ambiente exterior foram motivos que nos levaram a investigar 
a sua aplicação no azulejo português. Com este trabalho iniciou-se o estudo 
GD�VXD�HāF¢FLD�H�FRPSDWLELOLGDGH�QR�UHVWDXUR�GH�D]XOHMRV�KLVW´ULFRV�VHQGR�DV�
suas propriedades comparadas com as da comummente utilizada argamassa 
de cal e sílica.

O facto dos azulejos dos séculos XVII a XIX serem geralmente realizados 
com pastas calcíticas (Pereira et al, 2011; Vaz et al, 2008) resulta numa elevada 
presença de compostos de cálcio na matriz cerâmica. Durante a cura de certas 
formulações da argamassa de hidroxicloreto de zinco, e substâncias ácidas 
residuais podem reagir indesejavelmente com alguns desses compostos (como 
o carbonato de cálcio) na interface entre a argamassa e o azulejo, prejudicando 
a sua aderência e possivelmente o próprio substrato cerâmico. Esta comuni-
cação debruça-se sobre esta interface e discute as compatibilidades físicas 
e químicas dos referidos materiais. O estudo incluiu ensaios de compressão, 
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ĂH[¤R�H�FRUWH�HP�DPRVWUDV�GH�DUJDPDVVD�H�D]XOHMRV��$�SRVVLELOLGDGH�GH�FULV-
talização, impregnação e reacção na interface foi analisada via microscopia 
óptica (MO) e electrónica de varrimento (MEV).

Critérios para a conservação e restauro do património azulejar 
– colmatação de lacunas volumétricas
([LVWH�DOJXPD�ELEOLRJUDāD�VREUH�PDWHULDLV�XVDGRV�QD�FROPDWD¨¤R�GH�ODFXQDV�

de objectos cerâmicos não arquitetónicos (Buys 1993; Williams, 2002), e uma 
grande quantidade de soluções disponíveis para o seu restauro. Estes materiais 
são frequentemente considerados compatíveis com o substrato cerâmico, 
produzem um efeito visual aprazível e envelhecem compassadamente em 
DPELHQWHV�PXVHRO´JLFRV��1R�HQWDQWR��H[LEHP�PXLWDV�YH]HV�XP�GHāFLHQWH�
comportamento em ambientes arquitetónicos.

Dada a falta de estudos e desenvolvimento de materiais adequados a este pro-
blema, é frequente observar-se o emprego de materiais da área da construção 
civil (como é o caso das argamassas de cimento Portland) que não se adequam 
a uma intervenção de conservação e restauro pela sua incompatibilidade 
física e química com o azulejo histórico. Por vezes, assiste-se também ao uso 
de receitas desenvolvidas a partir de experiências empíricas que enfatizam 
o processo de aplicação mais do que as propriedades de compatibilidade e 
durabilidade.

É considerado que uma argamassa ideal para a colmatação de lacunas volu-
métricas em azulejo deve responder aos seguintes requisitos: ter boa adesão 
ao substrato cerâmico; ter dureza e densidade semelhantes; ser quimicamente 
FRPSDW®YHO��WHU�FRHāFLHQWHV�GH�H[SDQV¤R�WªUPLFD�H�K®GULFDV�VHPHOKDQWHV��WHU�
boas propriedades de trabalho (plasticidade, secagem, nivelamento, etc.); per-
mitir a aplicação de camadas de cor e/ou proteção; ser durável; ser reversível 
ou retratável com impacto mínimo para o azulejo; e ser de uso seguro para o 
conservador-restaurador.

Porém, a questão se será possível escolher um produto para a colmatação 
GH�ODFXQDV�HP�D]XOHMRV�DUTXLWHW´QLFRV�TXH�VHMD�HāFD]�H�GXU¢YHO�H�TXH�Q¤R�
LQWHUāUD�QHJDWLYDPHQWH�FRP�R�VXEVWUDWR�FHU£PLFR�PDQWªP�VH��$�DUJDPDVVD�
de hidroxicloreto de zinco, pode responder a alguns dos parâmetros acima 
expostos.

Argamassas de hidroxicloreto de zinco
Foi em 1855, em França, que S. Sorel (Sorel, 1855; Nicholson, 1992) desen-

volveu esta argamassa pela primeira vez. Usada inicialmente como amálgama 
dentária, foi mais tarde adaptada à conservação e restauro de materiais pétreos. 
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��UHIHULGD�QD�ELEOLRJUDāD�GD�HVSHFLDOLGDGH�FRPR�Ü6RUHOÚV�FHPHQWÝ�H�GHāQLGD�
como um material capaz de atingir grande dureza, sendo obtida pela mistura 
e reacção de óxido de zinco com cloreto de zinco em solução aquosa:

ZnCl2 + 4ZnO + 5H22���=Q5(OH)8Cl2·H2O

Com base nesta fórmula, várias reformulações são encontradas ao longo 
das décadas na literatura (Hopkins, 1906; Thornton, 1998) com variações em 
relação, por exemplo, à estequiometria dos reagentes e à percentagem de 
agregados adicionados (como areia siliciosa ou calcário). Dependendo da 
estequiometria dos reagentes, diferentes compostos de hidroxicloreto de 
zinco podem também ser obtidos.

W. Millar, no seu manual “3ODVWHULQJ��3ODLQ�DQG�'HFRUDWLYH” (Millar, 1897), 
refere o uso desta argamassa em conservação e restauro, advertindo para a sua 
rápida reacção química e para a dureza que atinge. Sugere, contudo, a adição 
de materiais pétreos pulverizados (pó de mármore ou outras pedras calcárias) 
como agregados e ocres para aproximação de cor à superfície original.

As referidas argamassas foram utilizadas de forma mais ou menos constante 
QR�UHVWDXUR�GH�SHGUDV�QDWXUDLV�GHVGH�R�āQDO�GR�VªF��;,;��QR�5HLQR�8QLGR��
Holanda e Estados Unidos da América, até à primeira metade do séc. XX. Se 
até 1940 assistimos a publicações (Millar, 1897; Hopkins, 1906) preocupadas 
com a aplicação e propriedades físicas do material, é já após a Segunda Guerra 
Mundial que as primeiras incursões sobre a sua compatibilidade e estabilidade 
são dadas a conhecer.

Em relação a possíveis efeitos nocivos desta argamassa, J. Ashurst (Ashurst, 
������PHQFLRQD�TXH�ª�REVHUYDGD�D�IRUPD¨¤R�GH�XPD�OLQKD�K»PLGD�QD�LQWHUIDFH�
entre a argamassa de zinco e as rochas carbonatadas. No entanto, esta reacção 
nem sempre foi observada nas argamassas aplicadas até metade do século 
;;��$�GLYHUVLGDGH�GH�REVHUYD¨¶HV�SRGH�VHU�MXVWLāFDGD�SHOD�Q¤R�QRUPDOL]D¨¤R�
de receitas disponíveis ao longo das décadas em relação aos seus ingredien-
WHV�H�TXDQWLGDGHV��$SHVDU�GD�SRVV®YHO�RFRUU«QFLD�GH�VDLV�H�āVVXUDV��GHYLGR�
a retrações), concluiu-se na altura que as argamassas de hidroxicloreto de 
zinco possuíam as propriedades adequadas para ser utilizada em objectos 
históricos em ambientes adversos, tendo-se assim investido na investigação 
para as tornar ainda mais aptas.

Actualmente, existe no mercado o produto Lithos Arte® que pretende 
responder às questões indesejáveis de retração e cristalização, mantendo 
o rápido tempo de cura e propriedades de envelhecimento de formulações 
anteriores (Witte, 1997; Moens & Witte, 2000). Devido às suas características, 
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considera-se interessante testá-lo como material para a conservação e restauro 
de azulejos históricos.

Ensaios de compatibilidade e eficácia: metodologia
As propriedades mecânicas da argamassa de zinco (Lithos Arte®, cor branca, 

JU¤R�āQR��GD�)7%�5HPPHUV��IRUDP�FRPSDUDGDV�FRP�DV�GH�XPD�DUJDPDVVD�
comummente utilizada para a conservação e restauro de azulejos em inter-
venções de exterior (Duarte et al, 2009; Gomes, 1994) — uma argamassa de cal 
KLGU¢XOLFD��1+/������H�IDULQKD�GH�V®OLFD��TXDUW]R�PR®GR�GH�JUDQXORPHWULD�āQD��
Potclays) ao traço 3:1. Os ensaios foram realizados após 10-14 dias de cura.

Amostras das duas argamassas foram testadas individualmente em ensaios de 
FRPSUHVV¤R�H�ĂH[¤R��)RL�XWLOL]DGR�R�HTXLSDPHQWR�7LQLXV�2OVHQo�+��N6���N1�
e os resultados foram tratados pelo software (Tinus Olsen Horizon®). A força 
de compressão foi obtida através da colocação das amostras de argamassa 
(20x20x20 mm3) entre dois pratos, deslocando-se o prato superior à velocidade 
GH�����PP�PLQ��āJXUD��$���$�WHQV¤R�GH�FRPSUHVV¤R�IRL�FDOFXODGD�DWUDYªV�GD�
fórmula ı=F/A, em que F é a força de ruptura (N) e A é a área em que a força 
é aplicada (mm2���$�WHQV¤R�GH�ĂH[¤R�IRL�REWLGD�DWUDYªV�GH�XP�WHVWH�IDOKD�FRP�
WU«V�DSRLRV��YHU�āJXUD��%���$�IRU¨D�IRL�H[HUFLGD�D�XPD�YHORFLGDGH�GH�����PP�
PLQ��āJXUD��%���$�WHQV¤R�GH�UXSWXUD�IRL�FDOFXODGD�VHJXQGR�D�I´UPXOD�ı=3FL/
(2bh2), em que F é a força de ruptura (N), L o afastamento entre os roletes 
de apoio (mm), b a largura do provete (mm) e h espessura mínima do provete 
(mm). Foram ensaiadas para cada argamassa 6 amostras (30x30x100 mm3). 
8P�H[HPSOR�GRV�UHVXOWDGRV�GH�FRPSUHVV¤R�H�ĂH[¤R�REWLGRV�HVW¤R�H[SUHVVRV�
QRV�JU¢āFRV���H���

(1A) (1B)

Fig. 1���(QVDLRV�PHF£QLFRV��$��FRPSUHVV¤R��%��ĂH[¤R



v i i i  j o r n a d a s  d e  a r t e  e  c i ê n c i a

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE ARTES DECORATIVAS  DE APLICAÇÃO ARQUITECTÓNICA

1 1 9

Para investigar a adesão na interface entre cerâmica e argamassa foram 
realizados ensaios de tensão de corte. As argamassas de hidroxicloreto de 
zinco e de cal foram aplicadas directamente em réplicas de chacota de azu-
lejos e em azulejos históricos. As argamassas de hidroxicloreto de zinco 
foram também aplicadas em réplicas de azulejo previamente cobertas com 
uma solução de 10% de Paraloid B72 em acetona e o componente líquido do 
Lithos Arte® (cloreto de zinco em solução aquosa). O Paraloid B72 por ser 
um material comummente utilizado como camada de isolamento e proteção 
antes do preenchimento de lacunas em objectos cerâmicos, e o componente 
O®TXLGR�GR�/LWKRV�$UWHo�SRU�VHU�UHFRPHQGDGR�QD�āFKD�GH�SURGXWR��'H�VHJXLGD��
as amostras foram submetidas a ensaios de adesão (tensão de corte), como 
H[HPSOLāFDGR�QD�āJXUD����SDUD�VH�GHWHUPLQDUHP�DV�SURSULHGDGHV�DGHVLYDV�
das argamassas.

(2A) (2B)
Fig. 2 - Ensaio de tensão de corte. 

A) Esquema do processo em que decorreu o ensaio de adesão, B) equipamento.

Para testar a hipótese de algumas argamassas de zinco libertarem substân-
cias ácidas que poderão reagir com o carbonato de cálcio na matriz cerâmica, 
foram usadas MEV (Leo S420 Stereo-scan com detetor de raios-x Inca 200) 
e MO (Nikon AZ100) para observação das amostras.

Resultados e discussão
1RV�HQVDLRV�GH�FRPSUHVV¤R��āJXUDV�����H�JU¢āFR����H�ĂH[¤R��JU¢āFR����

observou-se que a argamassa de zinco possui no geral resistências mecâni-
cas mais elevadas do que a argamassa de cal e sílica, sendo ambas inferiores 
às observadas nos azulejos históricos (tabela 1). Após 10-14 dias de cura da 
DUJDPDVVD�GH�FDO�H�V®OLFD��HVWD�PRVWURX�PDLRU�UHVLVW«QFLD�¡�ĂH[¤R�GR�TXH�¡�
compressão sugerindo que esta responde melhor quando colocada sob tracção.
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Fig. 3 - Ensaio de compressão em  
amostra de argamassa de zinco.

Fig. 4 - Aspeto de uma amostra de argamassa de 
cal e farinha de sílica após ensaio de compressão.

*U¢āFR���×�(QVDLR�GH�FRPSUHVV¤R�QXPD�DPRVWUD�GH�DUJDPDVVD�GH�]LQFR�

*U¢āFR���×�(QVDLR�GH�ĂH[¤R�QXPD�DPRVWUD�GH�DUJDPDVVD�GH�]LQFR���$��LQ®FLR�GR�HQVDLR���%��
ponto em que pressão começou a ser aplicada, (C) ao ponto de ruptura.
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7DEHOD���×�5HVXOWDGRV�GRV�HQVDLRV�GH�WHQV¤R�GH�FRPSUHVV¤R�H�ĂH[¤R�REWLGRV�QDV�DPRVWUDV�GH�D]XOHMR��GH�DUJDPDVVD�
de zinco e de cal com farinha de sílica (ensaios efectuados 10-14 dias após mistura das argamassas).

Propriedades 
mecânicas

Azulejos* Lithos Arte Cal : farinha sílica

Média 'HVYLR�3DGU¤R Média
Desvio
3DGU¤R Média

Desvio
3DGU¤R

Compressão (MPa) 33 4 2,5 0,2 0,6 0,2

Flexão (MPa) 13 3 2,7 0,2 1,4 0,7
(*) Valores indicativos medidos em 5 azulejos do século XVIII da região de Lisboa com a camada de vidrado e cortados em fragmentos para a realização 

dos ensaios.

O facto das argamassas possuirem resistências mecânicas inferiores às 
GRV�D]XOHMRV�KLVW´ULFRV�VLJQLāFD�TXH��VRE�VROLFLWD¨¤R�PHF£QLFD��HVWDV�FHGHU¤R�
antes dos azulejos. Este é o cenário preferido – os materiais usados numa 
LQWHUYHQ¨¤R�GH�FRQVHUYD¨¤R�H�UHVWDXUR�GHYHP�VHU�VDFULāFLDLV�H�PHQRV�UHVLV-
tentes mecanicamente (sem a estes causar dano) quando expostos às mesmas 
FRQGL¨¶HV�DPELHQWDLV��'HYHP�SRUªP�VHU�WDPEªP�VXāFLHQWHPHQWH�UHVLVWHQWHV�
para terem uma durabilidade aceitável.
'HVWH�HVWXGR�ª�LPSRUWDQWH�QRWDU�TXH�H[LVWH�XPD�VLJQLāFDWLYD�YDULD¨¤R�HQWUH�

a tensão de compressão calculada e os valores fornecidos pelo fabricante. 
O fabricante dá um valor de tensão de compressão de 6,5 MPa, tendo sido 
obtido nestes testes um valor médio de 2,5 MPa. Várias razões podem levar 
D�HVWD�YDULD¨¤R��QXP�WUDEDOKR�IXWXUR�VHU¢�FRQāUPDGR�MXQWR�GR�IDEULFDQWH�D�
metodologia utilizada por estes e realizar-se-ão os testes seguindo a mesma.
'RV�UHVXOWDGRV�REWLGRV�GRV�HQVDLRV�GH�FRUWH��āJXUD����WDEHOD�����SRGH�FRQ-

āUPDU�VH�TXH�D�DUJDPDVVD�GH�]LQFR�WHP�PDLRU�UHVLVW«QFLD�¡�WHQV¤R�GH�FRUWH�
TXH�D�DUJDPDVVD�GH�FDO�H�IDULQKD�GH�V®OLFD��2�IDFWR�GH�D�»OWLPD�WHU�VLGR�HQVDLDGD�
antes da sua cura total (10-14 dias quando são recomendados 28 dias) poderá 
WHU�LQĂXHQFLDGR�RV�UHVXOWDGRV�REWLGRV�
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(5A) (5B)
Fig. 5 - Amostra de argamassa de zinco aplicada em réplica de chacota.  

A- Após ensaio de corte, e B- Impregnada com componente líquida após ensaio de corte.

Tabela 2 –Ensaios de corte (efectuados 10-14 dias após aplicação das argamassas).

Tensão de corte Unids. Média Desvio padrão

Lithos Arte em réplica de chacota MPa 0,69 0,11

Cal e farinha de sílica em réplica de chacota MPa 0,10 0,05

/LWKRV�$UWH�HP�UªSOLFD�GH�FKDFRWD�FRP�LPSUHJQD¨¤R�GH�FRPSRQHQWH�O®TXLGD MPa 0,71 0,29

/LWKRV�$UWH�HP�UªSOLFD�GH�FKDFRWD�FRP�LPSUHJQD¨¤R�GH�3DUDORLG�%�� MPa 0,09 0,01

/LWKRV�$UWH�HP�D]XOHMR�KLVW´ULFR�FRP�LPSUHJQD¨¤R�GH�FRPSRQHQWH�O®TXLGD MPa 0,73 0,36

Relativamente aos diferentes processos de impregnação, pode concluir-se 
que o uso de Paraloid B72 reduz a tensão de corte consideravelmente, enquanto 
a impregnação com a componente líquida embora possua tensões de corte 
HP�PªGLD�VXSHULRUHV�HVWDWLVWLFDPHQWH�WHP�SRXFR�VLJQLāFDGR��WDEHOD����āJXUD�
5). O facto da aplicação de Paraloid B72 reduzir consideravelmente a adesão, 
torna o tratamento de preenchimento de lacunas de azulejo mais reversível. 
(VWD�IUDFD�DGHV¤R�SRGH�SRUªP�RULJLQDU�XPD�LQVXāFLHQWH�HāF¢FLD�H�SRVV®YHO�
destacamento do preenchimento com o tempo, hipótese que deveria ser 
YHULāFDGD�HP�HQVDLRV�GH�GXUDELOLGDGH����WDPEªP�LQWHUHVVDQWH�QRWDU�TXH�R�
comportamento da réplica de chacota é bastante similar ao do azulejo histórico, 
validando de certa forma a utilização de réplicas de chacota para este ensaio.

(6A) (6B)
Fig. 6���(VWUDWLJUDāD�GH�UªSOLFD�GH�D]XOHMR�RQGH� 

A) foi aplicada argamassa de zinco, e B) foi impregnada com componente 
líquida da Lithos Arte® seguida da aplicação de argamassa de zinco.
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A impregnação do suporte com a componente líquida da argamassa de 
]LQFR�UHVXOWD�QD�HYLGHQWH�SHQHWUD¨¤R�GHVWD�QR�VXEVWUDWR�FHU£PLFR��āJXUD��%���
Porém, quando este componente não é propositadamente aplicado também 
VH�REVHUYD�XPD�FHUWD�SHQHWUD¨¤R��āJXUD��$���6HU¢�QHFHVV¢ULD��QR�IXWXUR��XPD�
DQ¢OLVH�PDLV�DSURIXQGDGD�SDUD�LQYHVWLJDU�TXDO�D�LQĂX«QFLD�D�ORQJR�SUD]R�GD�
aplicação adicional do componente líquido da argamassa. Em amostras de 
D]XOHMR�KLVW´ULFR�HVWD�SHQHWUD¨¤R�IRL�QR�HQWDQWR�PHQRV�HYLGHQWH��āJXUD����

(7A) (7B)
Fig. 7 - Aplicação de argamassa de zinco em azulejo histórico.  

7A) imagem de MO de fragmento impregnado com a componente líquida 
da Lithos Arte®, 7B) Imagem obtida através de MEV de um azulejo 
histórico impregnado com a componente líquida da Lithos Arte®.

$�āJXUD���PRVWUD�XP�FRUWH�HVWUDWLJU¢āFR�GH�XPD�DPRVWUD�GH�/LWKRV�$UWHo�
HP�FRQWDFWR�FRP�D]XOHMR�KLVW´ULFR�QD�TXDO�Q¤R�IRL�SRVV®YHO�LGHQWLāFDU�SRU�02�
ou MEV a presença de produtos de reacção indesejáveis como reacção com o 
carbonato de cálcio e formações cristalinas. Porém, este resultado é apenas 
indicativo e realizado 30 dias após a mistura da argamassa, no futuro será 
necessário repetir o procedimento para investigar se os materiais se mantêm 
estáveis durante um período de tempo mais longo.

Conclusão
2V�UHVXOWDGRV�REWLGRV�QHVWH�WUDEDOKR�V¤R�R�UHĂH[R�GH�HQVDLRV�PHF£QLFRV�

efectuados numa argamassa de hidroxicloreto de zinco e análises físico-quí-
micas à interface desta com azulejos históricos.

A comparação entre os dados recolhidos referentes à argamassa de zinco 
e aos dos azulejos históricos portugueses indicam que esta argamassa pode 
ser adequada para a sua aplicabilidade nestes azulejos. Outros ensaios serão 
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porém ainda necessários para aprofundar a compatibilidade e durabilidade 
deste material na sua aplicação em azulejos históricos.

Deste modo, o passo seguinte é a continuação dos ensaios de caracterização 
da argamassa através da análise do seu comportamento em água, e ensaios de 
envelhecimento para investigação das suas características e possível nocividade 
ao longo do tempo.
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