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RESUMO 

O Algarve é um destino turístico popular em Portugal e na Europa. É conhecido por um clima quente e 

ensolarado onde os turistas apreciam as casas e hotéis com piscinas. As piscinas estão na sua maioria 

fisicamente desligadas dos edifícios, no entanto são geridas normalmente em conjunto. A construção, 

instalação e manutenção de piscinas é relativamente recente, existindo em larga escala apenas nos últimos 50 

anos. Durante esse período, as tecnologias de construção evoluíram significativamente e hoje em dia existem 

soluções diferentes. A maioria das piscinas existentes no Algarve corresponde a pequenas piscinas, construídas 

em áreas residenciais e os dados disponíveis sobre o projeto e as especificações técnicas, muitas vezes, não 

existem. No âmbito do projeto I&DT SPOOLs – Sustainable Pools, analisaram-se várias piscinas e suas respetivas 

patologias e, com base nessa informação, sistematizaram-se os principais problemas existentes. Os resultados 

obtidos corroboram uma durabilidade reduzida das piscinas construídas e permitiram elaborar uma lista de 

recomendações para aumentar a durabilidade e a sustentabilidade dessas infraestruturas. Neste trabalho, 

serão apresentados dois casos específicos relacionados com revestimentos cerâmicos em piscinas, 

considerando a sua elevada expressão como solução para piscinas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria da construção, instalação e manutenção de piscinas é relativamente recente, existindo, em grande 

escala, apenas nos últimos 50 anos. Durante este período, as tecnologias utilizadas evoluíram 

significativamente e conferem uma grande diversidade de soluções construtivas a utilizar em piscinas. A 

maioria das piscinas existentes em Portugal corresponde a piscinas pequenas, construídas em zonas 

residenciais e que ainda se caracterizam pelo pouco detalhe dos projetos, ou até à sua inexistência, o que 

revela a ausência de informação técnica específica, de normas e de técnicos especialistas para o apoio ao 

projeto, à execução e à utilização destes elementos da construção. A maioria das empresas que constituem o 

mercado das piscinas é de pequena e média dimensão. Os grandes projetos de piscinas são, eventualmente, os 

mais lucrativos, mas apresentam escassez de procura. Por conseguinte, de modo a garantir sustentabilidade 

deste mercado, as empresas têm seguido o segmento privado, mais estável e com procura mais garantida. Nos 

últimos 20 anos, a evolução da oferta (número de empresas que se disponibiliza para executar/instalar dado 

tipo de piscinas) e da procura tem aumentado, considerando a intenção de aumento de conforto de habitações 

próprias. Em particular, na região Algarvia, a execução, reabilitação e manutenção de piscinas constituem uma 

unidade de negócio importante a nível económico, não só pelo contributo direto sobre mais de 500 empresas 

que atuam diretamente no ramo, mas também pela necessidade a nível turístico – unidades hoteleiras e casas 

particulares. Com efeito, estima-se um valor regional económico associado superior a 25 M€ para este negócio 

(valor estimado a partir da experiência acumulada pelas entidades envolvidas no consórcio). (Oliveira, 2018; 

Oliveira, 2019). 

Um projeto de piscina implica um conjunto de agentes e de processos que justifica uma coordenação fulcral. 

Por um lado, implica a construção de paredes em betão (a não ser que se opte por piscinas pré-fabricadas de 

vinil ou fibra de vidro); por outro, implica a regularização com rebocos ou argamassas especificas, a aplicação 

de argamassas ou sistemas específicos de impermeabilização, sistemas de revestimento, como pastilha, 

pinturas, liners ou outros. Após aplicação, decorre o seu período de vida útil, que implica a constante presença 

de água, agentes químicos de limpeza, acertos de pH, biocidas, entre outros, que podem condicionar o 

comportamento dos materiais e durabilidade de todo o sistema. Considerando o caso particular de piscinas em 

betão, devem considerar-se, pelo menos, os elementos seguintes e respetivas especificidades: 

1.1. Tanque em betão  

A principal função do tanque é a retenção de água, eventualmente com requisito adicional térmico. Os tanques 

são normalmente construídos com betão projetado in situ, com utilização ou não de betonilha e reboco e com 

acabamento típico em cerâmico. Podem ser usadas soluções adicionais de impermeabilização ou aditivos para 

o efeito. A estrutura deve ser testada ao nível da perda de água antes da aplicação dos acabamentos. 

Quaisquer falhas devem ser corrigidas previamente e, preferencialmente, do lado de contacto com a zona de 

água da piscina. No presente trabalho será dada prioridade a este material por ser considerado o de maior 

durabilidade e por ser o mais familiar ao mercado geral. Importa também garantir uma resistência superficial 

razoável do betão para assegurar os acabamentos, por exemplo, por abrasão mecânica de forma a expor os 

agregados maiores. (TTA, 2020) 

1.2. Elemento de regularização e impermeabilização  

Frequentemente, requer-se a necessidade de proceder à regularização das superfícies das paredes e 

pavimentos de betão. Os materiais usados para o efeito costumam apresentar opções adicionais de 

desempenho, acabando por se integrar na solução global de revestimento e contribuir, portanto, para 
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funcionalidades de impermeabilização e, por vezes, até estética. 

Para a regularização de paredes, é corrente a utilização de argamassas de reboco, de uso geral, classificadas 

segundo a norma NP EN 998-1:2013. Para os pavimentos, utilizam-se betonilhas de regularização, tradicionais 

ou classificadas segundo a norma EN 13318:2000. A estes materiais, exige-se sobretudo uma resistência à 

compressão, aderência ao suporte e uma capacidade limitada a resistir à fissuração do suporte ou própria. 

Adicionalmente, outras argamassas apresentam desempenhos adicionais e garantem impermeabilização da 

parede, segundo critérios definidos pela EN 14891:2018. Nestes casos, além da resistência à penetração de 

água sob pressão, a resistência à fissuração adquire uma importância maior, pelo que estas argamassas são 

inclusive classificadas sob este domínio.  

1.3. Revestimento 

O revestimento por meio de azulejado ou lajeado, que é o mais corrente, costuma abranger a totalidade da 

piscina; porém, deve distinguir-se entre as peças que servem para cobrir as paredes e as que se destinam a 

pavimentar o piso ou fundo. Nas paredes, qualquer material cerâmico esmaltado ou não, elementos de grés e 

mosaicos vidrados, poderão utilizar-se sem restrição. No caso do revestimento do fundo este deverá, tanto 

quanto possível, ter propriedades antiderrapantes, por razões de segurança. Os mosaicos de peças pequenas, 

devido ao seu tamanho e à forma de colocação, não garantem um acabamento exatamente uniforme, liso e 

plano, mas alterado pela multiplicidade de juntas, converte-se num revestimento muito adequado para o 

pavimento de piscinas assim como para revestimento das paredes das mesmas. Nota-se ainda a variedade de 

cores à disposição, que realça o aspeto estético deste componente. Tradicionalmente, os elementos cerâmicos 

utilizados para o revestimento de piscinas são fornecidos em folhas de papel com aproximadamente 0,09 m2, 

coladas na face exposta do cerâmicos e removida após colocação. A aplicação deste tipo de produtos pode 

gerar complicações em termos de tempo e praticabilidade na instalação. Entre estes sistemas estão também o 

fornecimento das peças ligadas entre si, por pontos de silicone ou outra resina, na parte posterior da peça, ou 

seja, na parte que estará em contacto com os restantes componentes do sistema. Outro exemplo deste tipo de 

sistemas refere-se, tal como no anterior, quando a ligação das peças é feita pelo lado posterior das peças, mas 

neste caso através de uma rede plástica. O último aspeto a referir sobre este tipo de revestimentos prende-se 

com a cola a utilizar na fixação das peças à estrutura da piscina. As colas devem ser inertes quanto à sua 

interação com o resto dos elementos que constituem uma piscina, ou seja, devem ser física e quimicamente 

compatíveis com os restantes produtos aplicados na piscina. Isto reflete-se, em primeiro lugar, na necessidade 

de a cola ter adequadas propriedades mecânicas, como a deformabilidade e a resistência, suficientes de modo 

a que não condicionem o funcionamento do sistema em geral, nem em termos de compatibilidade com os 

restantes sistemas. Por outro lado, a sua composição química não pode ser tal que exista reação com os 

elementos em que haja contacto direto. (Pereira, 2012; Pereira, 2010) 

Face à solução de piscina apresentada, exige-se compatibilidade química, física e mecânica da argamassa-cola e 

da argamassa de junta com o sistema, como suporte, cerâmico e as condições de exposição. A desconsideração 

de muitas condições conduz inevitavelmente, a um conjunto de anomalias, algumas associadas a propriedades 

intrínsecas dos materiais, outras resultantes da combinação errada de materiais ou utilização inadequada dos 

mesmos. Algumas anomalias comuns em casos de piscinas podem ser descoloração de revestimentos, perda de 

água (ou, por inerência, consumo excessivo da mesma), deformação de paredes, deterioração do betão, 

oxidação das armaduras, entre outros. No caso particular de utilização de elementos cerâmicos como 

revestimento, acrescentam-se casos como destacamento dos mesmos, descolamento de argamassas de 

impermeabilização e descoloração, destacamento ou esfarelamento das argamassas de juntas. (Oliveira, 2020; 

EN 14411:2012) 
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Por outro lado, o atual universo de atores que contribuem para a construção, manutenção e reabilitação de 

piscinas seja construtores, aplicadores, fornecedores de serviços e fornecedores de produtos, estão dispersos, 

o que dificulta a obtenção de uma estratégia comum de realização de trabalhos a este nível. Como resultado, 

ocorrem muitos problemas relacionados com durabilidade, incompatibilidade entre materiais, 

sustentabilidade, entre outros.  

O trabalho em questão, constitui parte do âmbito do projeto I&DT SPOOLs – Sustainable Pools, cujo objetivo 

principal é o desenvolvimento de uma solução sustentável de uma piscina, ao nível da sua construção, 

utilização e manutenção, apresenta resumidamente dois casos de estudo de anomalias, que  se verificam com 

frequência, a saber, destacamento de elementos cerâmicos, sobretudo quando apresentam rede poliméricas 

no seu tardoz e desgaste/esfarelamento precoce das argamassas de juntas entre elementos cerâmicos. 

Naturalmente que uma análise cuidada das causas principais para as anomalias indicadas, pode garantir a sua 

prevenção e, consequentemente, a maior durabilidade dos sistemas apresentados, fator essencial na 

componente sustentável dos mesmos. 

DISCUSSÃO (CASOS DE ESTUDO) 

Caso 1. Descolamento de elementos cerâmicos 

Existem um conjunto variado de argamassas-cola para a colagem de elementos cerâmicos em piscinas, sendo a 

maioria baseada em cimento Portland e resina redispersável como ligantes principais. Dependendo do rácio 

cimento/resina, a argamassa pode apresentar graus de aderência e deformação transversal que também são 

responsáveis pela resistência à fissuração do próprio suporte. Estas argamassas são definidas pela 

NP EN 12004-1:2017 e, normalmente, estão incluídas na classe C2 que implica uma aderência por tração 

superior a 1 MPa em todas as condições de cura adotadas. Algumas soluções apresentam ainda uma 

deformação transversal superior que as coloca, pelo menos, na classe S1, significando um valor de 2,5 mm de 

deformação. 

Ao nível do revestimento, a utilização de elementos cerâmicos (os mais comuns, tradicionalmente conhecidos 

por mosaicos ou pastilha de vidro) é uma das soluções mais comuns pelo aspeto estético obtido, mas também 

pela elevada durabilidade que conferem ao sistema, ao nível da resistência ao desgaste, resistência aos UV, 

entre outros. Tradicionalmente, apresentam-se em secções quadráticas de 2,5 x 2,5 cm, em secções de 30 x 30 

cm coladas com um papel da sua parte superior com objetivo de facilitar o seu processo de aplicação. De facto, 

cada secção é colada sobre o suporte e, após algumas horas, remove-se o papel da parte superior. Desde há 

alguns anos que se tem adotado um processo similar, mas que implica a colagem da secção pela parte do 

tardoz dos elementos cerâmicos, ou a partir de pontos de silicone entre os elementos ou, mais comum, por 

aplicação de uma rede de fibra de vidro colada com colas sintéticas, maioritariamente baseadas em álcool 

polivinílico, acrílico ou poliuretano. Nestes casos, a colagem destes elementos implica alterações importantes 

ao nível da interface de contacto: 

1. nos casos de existência de pontos de silicone ou PU, existe uma diminuição significativa da área de 

contacto da argamassa-cola com o elemento cerâmico propriamente dito o que implica a necessidade 

da cola em garantir alguma afinidade também com as resinas presentes; 

2. nos casos de existência de rede no tardoz (Figura 1), verifica-se frequentemente que a cola usada para 

sua fixação constitui também um filme contínuo, o que significa que o contacto da argamassa-cola é 

com a película formada. Porém, a experiência mostra que estas colas, facilmente hidrolisáveis em 

condições alcalinas, são dissolvidas o que pode originar destacamento precoce. 
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Figura 1 – Exemplo de elemento cerâmico com rede de fibra de vidro no tardoz e consequente 
destacamento na interface entre a cola da rede e a argamassa-cola 

  

Figura 2 – Tipologia de rotura obtida para alguns dos ensaios de aderência realizados, especialmente 
quando associada à interface entre a argamassa-cola e a resina usada para fixar 

a rede ao tardoz do elemento cerâmico (CFR) 

O maior desafio neste contexto é diversidade de opções existentes no mercado, frequentemente com 

informação insuficiente ao nível da compatibilidade em sistemas de fixação. Neste contexto, apresenta-se um 

trabalho laboratorial de avaliação de aderência por tração perpendicular nas seguintes condições: 

1. Aplicação por tração perpendicular, segundo a EN 12004-2:2017, e condições de cura para aderência 

inicial e após imersão em água. 

2. Testes com utilização de 2 argamassas-cola distintas, uma de base cimentícia (tipo C) e outra de base 

reativa (tipo R); a aplicação das argamassas foi realizada com recurso a duas dimensões de talocha, 4 x 4 

e 6 x 6 mm. 

3. Testes com diversos elementos cerâmicos existentes no mercado, todos com particularidade de 

apresentarem elementos no tardoz, exceto o caso 10 (que apresenta, ao invés, papel da parte superior). 

Não se apresentam dados técnicos específicos para cada caso, exatamente como forma de 

demonstração de ausência de dados técnicos disponíveis. 

A tabela 1 apresenta os resultados de aderência obtidos para os vários casos em estudo. Além dos valores de 
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aderência, apresenta-se igualmente a tipologia de rotura observada durante o ensaio.  

Tabela 1. Valores de aderência relativos ao estudo de vários elementos cerâmicos e argamassas-cola 
frequentemente usados no revestimento de piscinas, para duas talochas denteadas (4 x 4 e 6 x 6 mm) 

Aderência 
(N/mm2) 

Argamassa-cola, tipo C Argamassa-cola, tipo R 

4 x 4 6 x 6 4 x 4 6 x 6 

Cerâmico 1  

Inicial 1.7 (CFR; CFA) 1.9 (CFR; CFA) 3.8 (CFS; CFR) 4.7 (CFS; CFR) 

Após imersão 0.2 (CFR) 0.3 (CFR) 0.7 (CFR) 0.7 (CFR) 

Cerâmico 2 

Inicial 1.4 (CFA; CFR) 1.5 (CFA; CFR) 2.8 (CFS; CFR) 2.9 (CFS; CFR) 

Após imersão 0.3 (CFR) 0.3 (CFR) 1.3 (CFR;CFA) 1.3 (CFR;CFA) 

Cerâmico 3 

Inicial 1.6 (CFA; CFR) 1.9 (CFA; CFR) 3.9 (CFS) 3.5 (CFS; CFR) 

Após imersão 0.3 (CFR) 0.3 (CFR) 1.8 (CFR;CFA) 1.9 (CFR) 

Cerâmico 4 

Inicial 1.4 (CFA; CFR) 1.5 (CFR; CFA) 3.4 (CFS) 3.0 (CFS) 

Após imersão 0.4 (CFR) 0.6 (CFR) 1.4 (CFS; CFR) 1.9 (CFS; CFR) 

Cerâmico 5 

Inicial 1.6 (CFA; CFR) 1.7 (CFA; CFR) 2.7 (CFS) 3.0 (CFS) 

Após imersão 1.3 (CFR) 1.2 (CFR) 1.8 (CFS) 2.1 (CFS) 

Cerâmico 6 

Inicial 1.3 (CFR; CFA) 1.5 (CFR; CFA) 2.6 (CFS) 3 (CFS) 

Após imersão 0.9 (CFR) 0.9 (CFR) 2.2 (CFS) 2.1 (CFS) 

Cerâmico 7 

Inicial 0.9 (CFR) 1.0 (CFA; CFR) 2.0 (CFS) 2.1 (CFS) 

Após imersão 0.3 (CFR) 0.3 (CFR) 1.4 (CFR) 1.3 (CFR) 

Cerâmico 8 

Inicial 0.9 (CFR; CFA) 0.9 (CFR; CFA) 3.1 (CFS; CFA) 2.4 (CFS) 

Após imersão 0.2 (CFR) 0.2 (CFR) 1.5 (CFR) 1.7 (CFR) 

Cerâmico 9 

Inicial 1.1 (CFR) 1.2 (CFR) 2.8 (CFS; CFR) 3.0 (CFT; CFS) 

Após imersão 0.3 (CFR) 0.5 (CFR) 1.6 (CFR) 1.8 (CFR) 

Cerâmico 10 (sem rede no tardoz) 

Inicial 0.9 (CFA) 0.9 (CFA) 2.9 (CFR; CFS) 3.1 (CFS) 

Após imersão 0.6 (AFT) 0.7 (AFT, CFA) 1.1 (AFT) 1.7 (AFT) 

CFA: rotura coesiva pela argamassa-cola; CFS: rotura coesiva do substrato (betão); CFR: rotura pela zona da rede, devida à dissolução da 

cola usada para a sua fixação ao cerâmico; AFT: rotura na interface entre a argamassa-cola e a superficie do cerâmico. 

Os resultados indicam uma distinção clara para a aderência em função das condições de cura. Com efeito, a 

aderência após imersão em água é substancialmente menor comparada com os valores obtidos em condições-

padrão de cura. Adicionalmente, os valores obtidos em condições de imersão são, frequentemente, inferiores a 

0,5 MPa o que confere níveis de segurança na fixação aquém do desejável para uma solução duradoura, 

conforme expressado pela EN 12004-1:2017. Esta situação, porém, ocorre sobretudo para os casos que 

implicam a utilização de rede de fibra de vidro no tardoz dos cerâmicos, comprovando a hipótese inicial para o 

problema. Ao contrário, para o cerâmico 10, o nível de aderência revela-se perfeitamente enquadrado com os 

requisitos mínimos para uma colagem eficiente. 
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Os resultados mais negativos são, sobretudo, relacionados com a utilização de argamassa-cola de base 

cimentícia, muito provavelmente devido à hidrólise da resina da cola usada para colar a rede ao tardoz do 

elemento cerâmico, uma vez que tal reação é fortemente favorecida em solução com pH elevado como é o 

caso da promovida pela hidratação do cimento (ver Figura 2). Na verdade, verificam-se 5 casos para os quais o 

valor de aderência após imersão nunca atingiu o mínimo de 0,5 MPa exigido pela norma, pelo que uma decisão 

de colagem destes cerâmicos com argamassa do tipo C2S apresenta maior risco de descolamento. 

Adicionalmente, para os casos dos cerâmicos 1 e 7, os valores evidenciam mesmo uma probabilidade elevada 

de insucesso. 

Ao contrário, os ensaios realizados com utilização de uma argamassa-cola de base epóxi (100% sólidos), revela 

resultados de aderência superiores a 1 MPa para a maioria dos casos, o que ajuda mais a universalizar uma 

solução de colagem. Porém, refira-se que esta apreciação carece igualmente de cuidado uma vez que a 

variabilidade de soluções e respetiva compatibilidade cerâmica (com rede no tardoz)/argamassa-cola reativa é 

muito grande, pelo que se recomenda, em caso de dúvidas e desconhecimento, testes de avaliação e 

compatibilização prévios, conforme já recomendado por guias técnicas de alguns fabricantes. (Weber, 2016) 

Caso 2. Desgaste/esfarelamento precoce das argamassas de juntas entre elementos cerâmicos 

Outro caso de anomalia frequentemente observado em piscinas revestidas por elementos cerâmicos é a 

degradação precoce das argamassas de juntas, evidenciada pelo seu esfarelamento ou desgaste, conforme 

Figura 3. Esta situação ocorre, sobretudo, quando a argamassa de juntas é baseada em cimento Portland como 

ligante principal. Na verdade, até mesmo outros ligantes minerais potencialmente mais resistentes à 

agressividade do ambiente de piscinas apresentam tendência a degradação precoce, que pode ser entre alguns 

meses e não mais que 5 anos.  

Neste contexto, apresenta-se um exemplo relacionado de uma piscina em Loulé, na qual se verificou 

degradação de uma argamassa de junta com base em cimento Portland como ligante principal, durante o 

primeiro ano em serviço. Ao nível do caso apresentado, refere-se a uma piscina particular, constituída por 

paredes em betão, com posterior aplicação de revestimentos de regularização em paredes e pavimento, 

argamassa flexível de impermeabilização armada com rede de fibra de vidro e revestimento cerâmico (mosaico 

2,5 x 2,5) colado com argamassa-cola de classe C2S. Finalmente, utilizou-se uma argamassa de juntas 

classificada segundo a 

EN 13888:2009, como CG2WA (com desempenho melhorado ao nível da absorção de água e de resistência à 

abrasão). As condições de exposição dos revestimentos são o resultado da utilização de agentes químicos 

tradicionais de tratamento de águas, baseado na regulação de cloro e pH do meio. A frequência do tratamento 

e grau de intensidade do mesmo não foi avaliado, mas admite-se representar o comportamento médio dos 

utilizadores deste tipo de piscinas. 

  

Figura 3 – Anomalia frequente relacionada com argamassas de juntas entre os elementos cerâmicos, tipificada 
pelo desgaste ou esfarelamento da própria argamassa (caso em estudo, relativo a uma piscina em Loulé) 
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Análise de águas da região Algarvia e potencial impacto na durabilidade do elemento piscina 

O processo inerente a esta degradação é fortemente dependente das condições de exposição que se 

conhecem ser mais agressivas, por exemplo, devidas a fases com pH mais acídico devido aos tratamentos 

executados. Mas a questão da qualidade da água de uma piscina também deve ser considerada durante o 

planeamento da mesma. Fatores como o conteúdo de magnésio, amónia, sulfatos e ácido carbónico corrosivo 

podem condicionar o comportamento de argamassas constituintes da piscina como argamassas de juntas, 

colas e impermeabilizantes. Em função de caraterizações típicas destes agentes pode ser necessário substituir 

argamassas de base cimentícia (tradicionais) por epóxi, por exemplo. Contudo, no que se refere ao estudo da 

água e sua relação com o tipo de argamassas, não se conhece qualquer estudo prático, seja a nível nacional, 

seja internacional.  

O único modelo que se conhece (teórico) e que será avaliado neste projeto, corresponde ao modelo de 

Felixberger (2008). Das propriedades apresentadas, destacam-se o valor de pH, a capacidade acídica (KS4.3) e 

dureza cálcica. Flexiberger desenvolveu o conceito de índice de cal (ou de Flexiberger) (LIF) que permite 

relacionar estes parâmetros e apontar as argamassas mais compatíveis face ao resultado obtido. Este cálculo 

apresenta coeficientes relacionados com as propriedades anteriores, segundo a expressão seguinte: 

 LIF = pH + CI + AI - 10.5 (1) 

na qual: 

CI: índice de cálcio 

AI: índice de capacidade acídica 

As relações de parâmetros são dadas segundo a tabela 2. 

Tabela 2 – Relação de propriedades da água como dureza e capacidade acídica com parâmetros como 
índice de cálcio (CI) e índice de capacidade acídica (AI), segundo Flexiberger 

Dureza (mg Ca/l) 24 32 40 48 60 80 120 160 

CI 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 

 

Capacidade acídica KS4,3 (m.mol/L) 1,2 1,6 2 2,4 3 4 6 8 

AI 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 

A tabela 3 seguinte apresenta a relação do valor obtido com a recomendação de argamassas mais compatíveis, 

segundo Felixberger: 

Tabela 3 – Relação entre o índice LIF e a argamassa mais compatível 

LIF range LI < -1,5 -1,5 < LIF < -0,5 -0,5 < LIF < 0.0 LIF > 0.0 

Impermeabilização Epóxi Cimento Cimento Cimento 

Revestimento Epóxi Epóxi Cimento Cimento 

Junta Epóxi Epóxi Epóxi Cimento 

Face o apresentado, aplicou-se esta metodologia ao caso prático indicado acima (piscina em Loulé), com uma 

recolha e análise de água numa. Como o próprio artigo-base não esclarece se a análise à água foi realizada à 

fonte original e à versão já tratada. Os resultados são apresentados na tabela 4 e sua análise evidencia um 

comportamento suscetível de incompatibilidade química entre a argamassa de juntas e o ambiente de 

exposição, classificado pela caracterização da água presente no meio, segundo indicação pelo método 

Felixberger. Pela observação dos resultados, verifica-se que tanto AI com CI estão em níveis menores da escala 
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e nem um valor de pH relativamente elevado é suficiente para a sua compensação. Também se verifica um 

valor bastante de cloro muito acima de valores considerados aceitáveis (inferiores a 1,5 mg/L Cl2). 

Tabela 4 – Caracterização das águas das piscinas em avaliação 

 Àgua tratada Água da origem 

Temperatura recolha (0C) 17 17 

Cloro residual livre (mg/L Cl2) 4,5 0,1 

Cálcio (mg/L) 38,9 13 

Cloro total (mg/L Cl2) 4,7 0,1 

Oxidabilidade (mg/L O2) 6,8 8,7 

Condutividade (mS/cm) 41 0,514 

Dureza (mg/L CaCO3) 196 111 

pH (escala Sorenson) 7,4 6,0 

Ca (mg/L) 38,9 - 

CI 1,6  

Capacidade acídica mmol/L 0,0336 - 

AI 1,4  

LIF -0,1 - 

Recomendação   

Impermeabilização 
Argamassa-cola 

Argamassa de junta 

Base cimenticea 
Base cimenticea 

Base epóxi 
- 

Refira-se que, no contexto do projeto SPOOL´s, uma observação generalizada aos resultados revela um 

conjunto de águas com propriedades muito distintas e que, seguramente, terão impactos diferentes na relação 

com os acabamentos e argamassas existentes. Resultados já indicados indicam uma variação significativa entre 

várias amostras, especialmente ao nível da dureza; pelo índice Felixberger, tem-se que (Oliveira, 2018): 

o 76% das piscinas avaliadas podem ser construídas com argamassas de base de cimento 

(impermeabilização, colagem e rejuntamento); 

o 20% dos casos exigem a utilização de soluções epóxi, especialmente no rejuntamento, mas também 

colagem; 

o apenas 4% exigem impermeabilização, colagem e rejuntamento com materiais epóxi. 

2. CONCLUSÕES 

A durabilidade de um elemento piscina é condicionada por múltiplos fatores, desde a compatibilidade dos 

vários elementos construtivos adotados até à sua exposição constante a um ambiente mais agressivo, 

sobretudo a nível químico. Por outro lado, o atual universo de atores que contribuem para a construção, 

manutenção e reabilitação de piscinas seja construtores, aplicadores, fornecedores de serviços e fornecedores 

de produtos, estão dispersos, o que dificulta a obtenção de uma estratégia comum de realização de trabalhos a 

este nível. Apenas a garantia de um trabalho coordenado e de uma partilha de experiência e conhecimento 

pode garantir a minimização de erros e uma sustentabilidade maior para estes sistemas. No trabalho em causa, 
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pretende-se dar uma contribuição pela exposição de 2 casos frequentes, associados à aplicação de 

revestimento cerâmico no elemento construtivo piscina.  

O primeiro caso, relaciona-se com o destacamento do elemento cerâmico, sobretudo quando apresenta uma 

rede de fibra de vidro no seu tardoz. Os resultados apresentados revelam uma diferença significativa na 

aderência em função das condições de cura, sobretudo em imersão em água, cujos valores são 

substancialmente inferiores. Mais relevante ainda é a considerar que, para muitos dos casos avaliados, os 

resultados são inferiores a 0,5 MPa e, portanto, abaixo de condições mínimas recomendadas pela EN 12004 o 

que pode justificar tendência a destacamento. Para muitas situações, os resultados podem melhorar para 

níveis satisfatórios quando se garante a utilização de uma argamassa-cola compatível, sobretudo, com as colas 

presentes no tardoz dos cerâmicos, usadas para fixação das redes de fibra de vidro. 

O segundo caso, relaciona-se com o desgaste/esfarelamento precoce das argamassas de juntas entre 

elementos cerâmicos. Considerando o ambiente agressivo típico de uma piscina, resultante da utilização de 

agentes com pH mais ácido, verifica-se tendência para uma perda de resistência progressiva e prematura das 

argamassas presentes no sistema, uma vez que a maioria é constituída por cimento Portland, um material 

conhecido pela sua resistência menor a ácidos. Embora se admita existirem soluções minerais capazes de 

apresentar um comportamento aceitável nestas condições, o trabalho presente apresenta a aplicação de um 

conceito presente em bibliografia, que relaciona a determinação do índice de cal de uma água com a sua 

compatibilidade química com vários tipos de argamassas, segundo o seu ligante, mineral ou orgânico. A 

aplicação deste conceito a um caso prático evidencia a necessidade de compatibilizar com detalhe a argamassa 

de junta com a condição da água apresentada, sugerindo a necessidade clara de utilização de uma argamassa 

epóxi. 

Os resultados e conclusões para os dois casos constituem uma exemplificação da necessidade de discussão 

constante sobre experiências em obra. Por outro lado, também levantam questões sobre a normalização atual 

e até onde conseguirá assegurar compatibilidade de materiais. No final, interessará sobretudo obter 

metodologias capazes de garantir esta compatibilidade, permitindo naturalmente a diversidade de opções para 

a execução dos elementos construtivos. 
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