A cal no espaço ibérico:
um futuro com história
V Jornadas FICAL - Fórum Ibérico da Cal

Livro de Atas

Portugal | Lisboa | LNEC | 23 - 25 | maio | 2016
Editores:

I S B N 978 - 972 - 4 9 - 2 2 8 1 - 2

9 789724 922812
AV DO BRASIL 101 • 1700-066 LISBOA • PORTUGAL
tel. (+351) 21 844 30 00 • fax (+351) 21 844 30 11
lnec@lnec.pt www.lnec.pt

Maria do Rosário Veiga
Marluci Menezes
António Santos Silva
Ana Rita Santos
Dora Santos
Sandro Botas

A cal no espaço ibérico:
um futuro com história
V Jornadas FICAL - Fórum Ibérico da Cal

Livro de Atas

Portugal | Lisboa | LNEC | 23 - 25 | maio | 2016
Editores:
Maria do Rosário Veiga
Marluci Menezes
António Santos Silva
Ana Rita Santos
Dora Santos
Sandro Botas

Aviso Legal
A qualidade científica e os conteúdos das comunicações são da inteira responsabilidade dos respetivos
autores. O editor não aceita qualquer responsabilidade pela informação contida nas comunicações
inseridas na presente publicação.
Nos termos legais em vigor, é expressamente proibida a reprodução total ou parcial desta publicação,
no seu todo ou em parte, não podendo ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma ou processo
eletrónico, mecânico ou outros, incluindo cópia, sem autorização expressa do editor.

Copyright © LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I. P.
Divisão de Divulgação Científica e Técnica
AV DO BRASIL 101 • 1700-066 LISBOA
e-e: livraria@lnec.pt
www.lnec.pt
Editor: LNEC
Coleção: Reuniões Nacionais e Internacionais
Série: RNI 94
1ª edição: 2016
Tiragem: 180 exemplares
Descritores:

Cal / Património histórico / Património cultural / Material de construção / Construção tradicional /
/ Conservação / Reabilitação / Material ecológico / Península Ibérica / Congresso

Descriptors:

Lime / Historical heritage / Cultural heritage / Construction material / Traditional material / Maintenance /
/ Rehabilitation / Ecological material / Iberian Peninsula / Congress

CDU
ISBN

691.51(063)(1-924.61)
978-972-49-2281-2

PREFÁCIO
A CAL é usada na construção desde tempos imemoriais, em argamassas, decorações e pinturas. Por isso é um
material indelevelmente ligado ao património histórico-cultural, seja ele monumental ou vernacular. Desde
há milénios a cal é produzida a partir de matérias-primas idênticas, embora por processos que têm evoluído
ao longo dos tempos. A preparação e aplicação da cal, e em consequência as características obtidas, variam
conforme o tipo de utilização e a tradição do lugar, mas mantendo aspetos comuns: é um material muito
trabalhável e moldável, claro e fino, com capacidades higroscópicas e desinfetantes, muito durável.
As características e aspeto dos produtos construtivos tradicionais realizados com a cal (nomeadamente
argamassas e pinturas) são fortemente marcados pelo fator humano, através do conhecimento do material
e do ofício e do cuidado e tempo dedicados à sua execução. Mas a cal é também um material com grande
capacidade de adaptação à inovação tecnológica, fazendo hoje parte de muitas soluções avançadas: os
materiais nanoestruturados com base em cal, as argamassas líquidas, as argamassas isolantes, entre outros.
A importância dada hoje à sustentabilidade e às questões ligadas à saúde encontra também uma resposta
positiva no uso da cal.
Apesar da longa tradição do seu uso, dos muitos testemunhos existentes e das variadíssimas aplicações
históricas que conferem possibilidades quase infinitas de estudo, e do número crescente de trabalhos de
investigação que se debruçam sobre este material nas suas variadas vertentes, a cal e os materiais com base
em cal continuam a ter muitos mistérios por desvendar, colocando à ciência e ao engenho da comunidade
técnica e científica uma diversidade de novos desafios.
As Jornadas da Cal têm sido promovidas com periodicidade bienal pelo FICAL – FÓRUM IBÉRICO DA CAL
(www.fical.org), em conjunto com instituições académicas e de investigação, na prossecução dos objectivos
que norteiam essa associação sem fins lucrativos, de desenvolvimento da investigação, de formação e de
difusão da produção e uso da cal.
Na sequência das anteriores Jornadas organizadas em Espanha, as V JORNADAS do FÓRUM IBÉRICO DA
CAL realizam-se pela primeira vez lugar em Portugal, em Lisboa, no LNEC, entre 23 e 25 de maio de 2016.
O presente Livro reúne os trabalhos enviados e que foram sujeitos a um processo de revisão pela Comissão
Científica das V Jornadas FICAL. Esses trabalhos foram organizados em cinco temas:
1.
2.
3.
4.
5.

A cal como material histórico
A cal como material tradicional
A cal como material ecológico e saudável
A cal como material inovador
A cal na conservação e reabilitação

Uma palavra final de agradecimento aos autores dos trabalhos aqui publicados e a todos os que permitiram
a realização da V FICAL.
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LA CAL

como material histórico

Una Singular Aplicación del Mortero de Cal. La Familia de los
Esgrafiados Embutidos. Historia y Técnica
Rafael Ruiz Alonso(1)

(1) Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero. Real Academia de Historia y Arte
de San Quirce, Espanha, ruiz.rafael188@gmail.com

Resumen
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto “Corrientes Nacionales e Internacionales del
Esgrafiado” que, desde 2013, vienen apoyando la Diputación Provincial de Segovia, a través
del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana “Manuel González Herrero”, y la Real
Academia de Historia y Arte de San Quirce. Pionera en su género, el objetivo de dicha
investigación es destacar la trascendental importancia de este revestimiento en la Historia
de la Arquitectura, del Urbanismo y de la Ornamentación, mitigando el incomprensible papel
casi anecdótico que hasta ahora ha estado ocupando en la Historiografía del Arte. Al mismo
tiempo, persigue difundir la necesidad de protección para las innumerables manifestaciones
históricas que existen en el mundo, así como poner al alcance de los creadores todos los
rudimentos técnicos de este procedimiento mural tan versátil, a fin de que continúe presente
tanto en el terreno de la decoración, como en el de la expresión artística.
Un error muy común de la bibliografía existente es definir al esgrafiado describiéndolo sólo a
través una de sus posibles variantes técnicas (el caso del esgrafiado con acabado en cal y
la cita del texto de Giorgio Vasari, es uno de los recursos más tópicos), lo que ha redundado
en una falta de conocimiento sobre el amplio abanico de procedimientos diferentes que el
esgrafiado mural engloba: esgrafiado a un tendido, con acabado en cal, a dos tendidos, de
múltiples capas, embutido, raspado…
La familia de los esgrafiados embutidos es, sin duda, el aspecto más desconocido de este
conjunto de técnicas. En ella se aglutinan diversos procedimientos, surgidos de una notable
inquietud investigadora, llevada a cabo en distintos momentos de la Historia, que han dado
como resultado las realizaciones más complejas de este campo del revestimiento mural. En
cada una de las tecnologías que hemos rastreado durante años, a través de un intenso
trabajo de campo llevado a cabo en diferentes países, hemos observado el innegable deseo
de extraer el mayor partido ornamental y artístico, tanto del mortero de cal, como de los
principios técnicos del esgrafiado; de hecho, sus diferentes variantes son fruto de la
conjugación del esgrafiado embutido “básico” con otras alternativas técnicas, más difundidas
y tradicionales, lo que hace de nuestra familia de acabados un perfecto compendio
tecnológico.
Las presentes líneas constituyen la primera labor monográfica sobre este particular modo de
entender el revestimiento esgrafiado.
Palabras clave: Esgrafiado; Revestimiento; Cal; Pigmento; Arena; Tendido; Taracea; Mosaico.
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Introducción
El esgrafiado mural, en su definición más genérica, responde a un básico principio,
consistente en la retirada parcial de una película superficial para descubrir otra bajo ella,
propiciándose así contrastes de texturas, e incluso de colores, gracias a los cuales se
manifiesta el motivo diseñado al efecto. Los materiales que tradicionalmente se han utilizado
en estas labores son la cal, la arena y el agua, pudiendo concurrir puntualmente otras
sustancias como los pigmentos -si deseamos contar con coloraciones alternativas a las que
por sí mismas aportan los áridos-, la caseína o la leche desnatada –entre otras
posibilidades, al objeto de reforzar su dureza y adherencia-, la celulosa –para retardar el
tiempo de fraguado-, etc. El mortero, así confeccionado, se aplica sobre el enfoscado a base
de capas o tendidos superpuestos, cuyo número y características hemos empleado como
base para la nomenclatura de los esgrafiados más usuales [Ruiz Alonso, 2015].
El “esgrafiado a un tendido” emplea una sola cobertura de argamasa, extendida y
pulimentada a llana. Antes de que haya endurecido, ha de perfilarse la decoración con un
utensilio afilado que deja su impronta a modo de fino tajo continuo. La fase de esgrafiado
consiste en el rascado superficial de determinadas zonas hasta propiciar un fondo rugoso
que contraste con aquellas otras lisas, que han quedado en reserva.
En consecuencia, el “esgrafiado a dos tendidos” se define por la superposición de sendas
capas, pudiendo presentar diferentes colores. En este caso, tras el delineado por incisión del
diseño, se excavan los fondos hasta descubrir el primer tendido, de modo que la decoración
superficial va a ser lisa y en relieve, mientras que el fondo quedará en profundidad y con una
textura rugosa. Tal efecto puede enriquecerse con un mayor número de tendidos,
denominándose entonces “esgrafiado de varias capas”, muy utilizado en el muralismo
latinoamericano actual. El “esgrafiado con acabado en cal” es otra variante, cuyo acabado
externo es una simple lechada de jalbegue, aplicada a brocha sobre un tendido de cal y
arena; este procedimiento, empleado fundamentalmente –aunque no de forma exclusiva- en
buena parte de Europa, ha sido descrito por personalidades con la autoridad de Giorgio
Vasari [Vasari, 1550] o Gottfried Semper [Semper, 1868], de ahí que con frecuencia se haya
pensado que era la única opción técnica que ofrece el esgrafiado.
Prima en todas estas variantes la claridad de concepto y el abierto contraste entre las
distintas superficies -concebidas como colores planos-, en base a las cuales se construyen
los diseños; por ello, en cada faceta subyacente que se descubre al esgrafiar, se elimina
cualquier resto que pudiera quedar de la capa superior que anteriormente la ocultaba. Sin
embargo, los “esgrafiados raspados” buscan en su consecución suaves transiciones entre
estratos de diferentes colores, al objeto de propiciar efectos de sombra o volumen. Para ello
aprovechan la fina película de contacto entre los tendidos, donde las coloraciones se
entremezclan, propiciando así la aparición de ese tono intermedio que en los otros procesos
se evitaba.
De los esgrafiados que emplean el mortero de cal y arena, resta por describir un grupo que
cuenta con una tecnología particular, conocido por los nombres de “esgrafiado embutido”,
“taraceado”, “mosaico”, “intarsia”, “labrado” o “bocadillo”. Frente a la sencillez de los
procedimientos anteriormente descritos, los esgrafiados embutidos ofrecen nuevas
prestaciones de cara a la creación, pero también complejidades técnicas adicionales que
han determinado su menor aplicación en el terreno de la decoración parietal. A ellos están
dedicadas estas páginas, cumpliéndose con su publicación varios de los objetivos marcados
por el proyecto de investigación y difusión que llevo desarrollando desde el año 2013,
“Corrientes Nacionales e Internacionales del Esgrafiado”. Con el apoyo de la Diputación
Provincial de Segovia, a través del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana “Manuel
González Herrero”, y de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, pretendemos
rescatar de un cierto olvido la técnica del esgrafiado, poner al alcance de la creación
4
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contemporánea sus distintos procesos, fomentar la protección y el respeto hacia las
manifestaciones históricas que aún se conservan y reivindicar la gran importancia de este
revestimiento en la Historia del Arte.

El esgrafiado embutido básico
Con anterioridad al siglo XIX, las fuentes documentales no han aportado por ahora
descripción alguna de este proceso, aunque sus principios técnicos eran practicados en
otras artes desde hacía siglos. “El Museo Pictórico y Escala Óptica” (editado en tres
volúmenes entre 1715 y 1724), obra del pintor y tratadista Antonio Palomino, incluye a la
que denomina “Pintura Embutida” entre las técnicas pictóricas, describiéndola en estos
términos: “Esta imita la naturaleza, embutiendo fragmentos de varias materias, con la debida
union, según conviene á lo que intenta representar. Y respecto de que las materias con que
estos se executa son diferentes, de que procede el serlo sus operaciones; pues unas se
hacen con metales, otras con piedras, otras con maderas, y otras con pasta, dividiremos la
pintura embutida en metálica, marmórea, ó lapídea, lignaria y plástica […] La quarta y última
especie de pintura embutida, es la plastica: Esta pinta con pasta de yeso, secretamente
preparado, adjuntas las colores que conducen a la representacion. […] Es especie
propiamente de pintura embutida, porque formados los senos de lo que se ha de executar
en la pasta del tablero principal, se van introduciendo en ellos pastas de diferentes colores
según lo pide la pintura…” [Palomino, 1795]. Evidentemente, Palomino está refiriéndose a
un tipo de estuco lustro con el que se imitaban trabajos de incrustación de piedras duras; sin
embargo, casi al tiempo de la publicación de su tratado, entre 1723 y 1730, en el Palacio
Ducal Gandía (Valencia) se acometía la decoración de las fachadas de la Obra Nueva o
Galería Dorada (figura 1), quizá por el pintor Esteban Romaguera [Arciniega García, 2010].
En ellas se mezcla la decoración geométrica a base de hiladas de rectángulos que
contienen otras formas regulares en su interior, fingidos arquitectónicos guarneciendo
vanos, así como jarrones y cestos con flores y frutas. La última intervención restauradora en
la fachada más importante del inmueble (la que mira al llamado Patio de las Cañas), ha
revelado que los colores rojo y negro azulado, destinados fundamentalmente a ornamentos
geométricos, fueron aplicados tiñendo el mortero primeramente, y rellenando con él,
después, los huecos previamente esgrafiados sobre un tendido ejecutado con anterioridad,
pero aún tierno. Con este procedimiento se conjugó la pintura al fresco y a la cal para el
resto de detalles polícromos [Regidor Ros, et al., 2010].

Figura 1: Galería Dorada en el Palacio Ducal de Gandía, Valencia (foto: Rafael Ruiz)

Habrá que esperar hasta el promedio del siglo XIX para ver una publicación en la que se
describa este proceso; se trata de “Instrucciones para hacer pinturas al fresco, estuco y
mosaico de cemento. Un libro basado en la experiencia práctica, particularmente del Museo
Thorvaldsen. Para arquitectos, pintores y albañiles”, de Johan Frederik Holm. Este
constructor quiso dejar constancia de que había desarrollado una nueva alternativa para el
Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016
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esgrafiado mural a partir de unas muestras de estuco que el arquitecto director de aquel
edificio, Michael Gottlieb Bindesbøll, había traído de Pompeya, bautizando a su invención
con el nombre de “mosaico de cemento” [Holm, 1850]. Probablemente, el uso de este
conglomerante en sus argamasas, en lugar del mortero de cal, más conveniente para este
tipo de trabajos, sea una de las razones por las cuales el gran mural esgrafiado del Museo
Thorvaldsen ha necesitado de varias intervenciones de restitución y restauración (algunas
muy drásticas), debido a su deterioro; todas ellas han sido analizadas críticamente por Mette
Midtgård Madsen, a cuyo trabajo remitimos [Madsen, 2010/2011]. Por mi parte, ya desde los
tiempos de estudiante de “Revestimientos Murales” en la hoy denominada Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Segovia "Casa de los Picos", comencé a investigar la práctica del
esgrafiado embutido junto con el resto de compañeros y profesores de esta especialidad,
puesto que se trataba de una técnica ajena a la tradición esgrafiadora segoviana. Después
de conseguir dominar el procedimiento, la principal conclusión a la que llegamos es que son
innegables las ventajas que proporcionan las argamasas de cal a este tipo de trabajos,
gracias a su plasticidad, resistencia y lentitud de fraguado. Hemos conseguido buenos
resultados empleando argamasas en proporción de 3 o 4 partes de cal por 5 de arena,
mezclando áridos de mina y río; con respecto a la incorporación de pigmentos en el mortero,
debe tomarse la precaución de que éstos sean compatibles con la cal (exactamente igual
que en la pintura al fresco) y de que su cantidad no exceda al 10% del conglomerante.

Figura 2: Tres paneles de la fachada Sur del Museo Thorvaldsen (foto: José Manuel Cófreces)

La técnica utilizada responde a la modalidad más básica del esgrafiado embutido. En su
consecución se realizó un único tendido de color negro que seguramente recibió un acabado
bruñido. Sobre esta capa, aún fresca, se siluetearon las figuras y se esgrafiaron sus
superficies hasta descubrir el enfoscado; posteriormente, los huecos se rellenaron con
morteros de diferentes colores, en función de los diseños que había ejecutado el pintor
Jørgen Valentin Sonne. Cada nueva zona de color que se iba incorporando, hubo de ser
pulimentada y, en el momento oportuno, probablemente a mano alzada, se transfirieron
sobre ella los detalles internos y sombras, a través de líneas y rayados paralelos, que de
nuevo fueron vaciados y rellenados con mortero de color negro. Un delicado raspado final
de toda la superficie, dejó la composición plasmada en un mismo nivel, dando la impresión
de que fuera una pintura realizada con colores planos (figuras 2 y 3).
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Figura 3: Pormenor de uno de los paneles de la fachada Sur (foto: José Manuel Cófreces)

Es obligado decir que las fachadas del Museo Thorvaldsen de Copenhague suponen uno de
los ejemplos más notables del Neoclasicismo tardío, en el que se manifiesta el triunfo del
color en la arquitectura. Este detalle obliga a situarlo dentro de la controversia surgida a
finales del siglo XVIII, cuando varios estudiosos y arquitectos detectaron el empleo de
policromía sobre esculturas griegas y romanas, así como al exterior de edificios de la
Antigüedad, lo que los llevó a cuestionar el casi normativo empleo del color blanco en la
arquitectura de entonces; fue así como comenzaron a surgir edificios de corte neoclásico en
los que el color se utilizó como elemento expresivo. Uno de los defensores de esta
tendencia fue el arquitecto Gottfried Semper, cuya presencia en la polémica sobre el color
en la Antigüedad surge al publicar los resultados de sus pesquisas arqueológicas por Grecia
e Italia en “Observaciones preliminares sobre la arquitectura y la escultura pintada de los
antiguos” [Semper, 1834]; poco tiempo después, en los inicios de los años cuarenta, Semper
empezaba a utilizar el esgrafiado, al modo renacentista, en el interior del Teatro Real de
Dresde y en la fachada del edificio que construyó para su hermano Wilhelm en Hamburgo,
inercia que tendría continuidad durante su estancia en Zúrich [Mallgrave,1996].
Respondiendo a estos parámetros, el Museo Thorvaldsen comenzó a ser diseñado por
Gottlieb Bindesbøll en 1834, configurando un edificio cargado de referencias griegas,
egipcias y romanas, cuya fachada principal recuerda a la de un templo antiguo; esta
evocación fue seguramente deliberada, puesto que el Museo se consagraba a la gloria de
uno de los daneses más célebres en todo el mundo, el escultor Bertel Thorvaldsen. Pero no
fue sólo en este punto donde Bindesbøll quiso concentrar toda la carga expresiva del
edificio. En algunos alzados de 1839, el arquitecto dibujó sobre las otras fachadas varias
obras del escultor, planteando manifiestamente una “arquitectura parlante” que advertiría al
espectador de lo que iba a encontrar una vez cruzara el umbral. Anotado en uno de estos
dibujos figura la palabra “SKRAFITTO” [Schultz, 1948]; en otros, “esgrafiado, relieve o
figuras de bulto de acuerdo con los medios de que se disponga–colocados como si fueran
una especie de anuncio” [Henderson, 2005]. Finalmente, por razones que desconocemos,
estos planteamientos fueron desechados, optándose por un friso de 260 m² que recorre las
tres fachadas secundarias, mostrándonos la llegada a Copenhague del escultor y sus obras.
En el muro Este se procede a la descarga de las piezas desde la fragata que las transportó
desde Italia; en la fachada Norte se describe el caluroso recibimiento del artista por gentes
del pueblo y por reconocidas figuras de la cultura danesa; por último, en la fachada Sur, se
trasladan las piezas más célebres del escultor, ante la atenta mirada de operarios, curiosos
y admiradores. La obra se realizó entre 1846 y 1850; desgraciadamente, no crearía escuela.

Esgrafiado embutido y esgrafiado con acabado en cal
Durante los siglos XVI y XVII es posible encontrar algunos ejemplares muy dispersos, en los
que se manifestó una inclinación por conjugar en un mismo paramento morteros de
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coloraciones diferentes, si bien a través de un procedimiento distinto. A mediados del
Cinquecento, Giorgio Vasari dejó descrita la técnica que hemos denominado “esgrafiado con
acabado en cal”, puntualizando que el mortero de fondo se teñía con paja quemada [Vasari,
1550], de lo que resultó una característica bicromía, basada en el contraste del gris y el
blanco, que se extendió por buena parte de Europa.
Pocos ejemplares se sustrajeron a estos dictados y, los que lo hicieron, quizá obedecieron a
razones contrapuestas. Así, en algunas realizaciones no se tiñó con ceniza la argamasa
destinada al tendido de fondo, evitándose de este modo la tarea de medir o pesar el
ingrediente en cada jornada, al objeto de propiciar un gris homogéneo; en su lugar, se utilizó
el color aportado por la arena, dando lugar a agradables combinaciones de ocre y blanco.
Un buen ejemplo es la cenefa que adorna el Arco de la Canonjía de Segovia. Por el
contrario, otras manifestaciones se afanaron en crear ricos efectos, complementando el
esgrafiado con pintura al fresco. Vasari dejó constancia de esta posibilidad, al manifestar
que “con acuarela oscura y algo aguada se dan las tonalidades oscuras tal como se haría
sobre un papel”. A pesar de sus innegables conocimientos, ha de advertirse que la pintura
no sirvió únicamente para matizar los motivos con sombreados al modo de la grisalla, sino
que llegó a manifestarse en toda su policromía, como evidencia el palacio florentino de
Bianca Capello, con sus motivos heráldicos y emblemas que incluyen cisnes y paisajes.
Ahora bien, si buscamos la gran excepción técnica al consuetudinario esgrafiado
renacentista, necesariamente tenemos que detenernos en aquellos revocos que fueron
pioneros a la hora de mezclar en un mismo paramento tendidos de diferentes colores
(excepción hecha de ciertos esgrafiados mudéjares, de los que luego nos ocuparemos).
Para ello, los esgrafiadores optaron por dos alternativas: el color ocre aportado por el árido y
el gris derivado de la ceniza. Por otro lado, este nuevo factor debió, de seguro, añadir otro
condicionante adicional a la organización del trabajo, hasta entonces sujeta a las
imposiciones derivadas del material y la climatología, de la propia estructuración del muro y
el programa ornamental, de las dimensiones de las andamiadas y de la duración de las
jornadas (nombre que recibe la tarea que puede abarcarse en un único día); ahora debían
tenerse también en cuenta las zonas que iban a recibir tendidos cromáticos distintos, para
acometerlos por separado, en distintas fases. Un sencillo ejemplo lo tenemos en una
fachada de la localidad austriaca de Horn, donde se conservan restos decorativos de época
renacentista. El fragmento que nos interesa, presenta una superficie rectangular,
comprendida entre dos cenefas de desarrollo vertical, donde el esgrafiado con acabado en
cal utilizó un tendido de fondo ocre, dejando entre ellas un espacio blanco, sólo interrumpido
en el centro por un tondo heráldico cuyo fondo es gris. Razones prácticas inducen a pensar
que el esgrafiador acometiera en primer lugar el escudo, puesto que en él se empleó el
mortero que más podría ensuciar el resto de la labor. Una vez esgrafiado este motivo, se
recortaría el contorno, dejando el enfoscado al aire, para realizar en otra jornada el resto
(figura 4).

Figura 4: Decoración esgrafiada en Horn, Austria (foto: Rafael Ruiz)
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Lo deliberado de este cambio de color, dejando el más oscuro para el fondo del escudo, se
evidencia en la necesidad de destacar sus muebles, puesto que exteriorizaban la condición
noble de sus propietarios. A parecidas intenciones responden los otros ejemplos que
conocemos. Una fachada en Pienza (Italia) reserva el fondo gris para reforzar las líneas
principales del edificio con grutescos y decoraciones geométricas (guarniciones de los vanos
y esquinas), siendo el resto ocre y desornamentado. Otro frente, esta vez en Segovia y ya
en el siglo XVII, destinó el mortero teñido para simular cadenas de sillares en sus ángulos,
imitando así el color del granito. Los interiores renacentistas de la sacristía de la Iglesia de
Santo Domingo y de la cabecera de la Ermita de San Andrés, ambos en Trujillo,
corresponden a los ejemplos de mayor complejidad, donde el fondo gris se empleó para
grutescos y grandes retablos simulados, conteniendo en su interior sendos Calvarios; lo
demás se encomendó a juegos geométricos sobre fondo ocre (figura 5).

Figura 5: Sacristía de la Iglesia de Santo Domingo en Trujillo, Cáceres (foto: Rafael Ruiz)

Esgrafiado embutido y esgrafiado a dos tendidos
Desde mediados del siglo XV se manifiesta entre los esgrafiados mudéjares segovianos una
inclinación por los ricos efectos de conjunto, sobre todo en aquellos que emplean dos
tendidos: se complementan con escorias, se pintan con colores planos, se conjugan con los
materiales constructivos de la fachada, comparten muro con zonas pintadas y comienzan a
incluir morteros teñidos en gris o en rojo, que ocasionalmente se reparten un mismo muro,
como ocurre en el Claustro de la Vicaría del Monasterio de San Antonio el Real y sus
sencillos esquemas geométricos de burbujas y peces (figura 6).

Figura 6: Claustro de la Vicaría en el Monasterio de San Antonio el Real (foto: Rafael Ruiz)

Sin embargo, los pasos más espectaculares en el desarrollo del esgrafiado a dos tendidos,
combinado con la taracea de argamasas, se van a suceder en la segunda mitad del siglo
XIX, merced a experiencias inconexas en Alemania y Gran Bretaña, en las que se
evidencian las más altas cotas de virtuosismo en la práctica del esgrafiado embutido.
Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

9

Al igual que Johan F. Holm, el artista inglés Heywood Sumner quiso dejar constancia de la
variante técnica de esgrafiado por él desarrollada, con la que realizó importantes murales en
las iglesias de Santa María Virgen en Llanfair Kilgeddin (Gales), de San Miguel y Todos los
Ángeles en Clane (Irlanda), de Santa María en Sunbury-on-Thames (Inglaterra), Catedral
Ortodoxa Rusa (anteriormente Templo de la Asunción y de Todos los Santos) en Ennismore
Gardens (Kensington, Londres; figura 7), Iglesia de Cristo en Crookham (Hampshire,
Inglaterra), de Santa Ágata en Landport (distrito de Portsmouth, Inglaterra; figura 8), etc.,
entre los años 1885 y 1906, aproximadamente [Lamb, 1999]. Esta aplicación del esgrafiado
a templos no es casual. La efervescencia que el sentimiento religioso experimentó en época
victoriana fue responsable de la restauración y construcción de numerosas iglesias, que se
convirtieron así en un campo idóneo para aplicar las inquietudes y hallazgos del movimiento
Arts and Crafts.

Figura 7: Detalle de la nave principal de la Catedral Ortodoxa Rusa de Londres (foto: Rafael Ruiz)

En el artículo “Del trabajo de esgrafiado” –incorporado en 1893 al libro “Arts and Crafts
Essays”- Sumner detalló que recurría a tres capas de argamasa. La primera, el enfoscado,
servía para “promover una aspiración uniforme y para contener la humedad”. La segunda, el
“tendido de color”, se constituía mediante argamasas de diferentes cromatismos que iban
componiendo una especie de taracea. Ello exigía dibujar previamente sobre el enfoscado
toda la decoración, colocando con mucha exactitud los estarcidos, ayudándose de marcas
(cuñas de pizarra o clavos). Después, teniendo presente el cartón con el motivo
perfectamente definido en todos sus detalles, escribía letras sobre las distintas zonas de la
decoración marcada, que se correspondían con las diferentes argamasas que iba a emplear.
Tras la paciente construcción de esta superficie, la cubría enteramente con un revoco de
tono blanquecino, cremoso y uniforme, que podía ser de un grosor variable en función “del
gusto personal y de la experiencia”; una vez bruñido, se colocaban de nuevos los estarcidos
para delinear todo el diseño. La fase final consistía en esgrafiar, retirando aquellas zonas en
las que se quisieran incorporar los colores del tendido taraceado de fondo [Sumner, 1893].
Lógicamente, la mayor dificultad de todo este laborioso proceso recae en que debe existir
una perfecta coincidencia entre el diseño que se ha ejecutado a base de masas de colores y
su repetición sobre la superficie final, ya que si ambos no concuerdan, las zonas coloreadas
que iremos descubriendo a la hora de esgrafiar, no serán exactamente las que teníamos
previstas. El efecto conseguido recuerda a obras de esmalte medievales, elaboradas sobre
superficies metálicas; en ellas, procedimientos como el champlevé o el cloisonné,
determinaban una decoración repartida en celdillas independientes, con una cierta
profundidad, en las que se aplicaban esmaltes de diferentes colores. Las obras de Sumner
concilian una enorme sabiduría en el diseño, la belleza simbolista del Prerrafaelismo, las
referencias medievales, el virtuosismo técnico y la investigación sobre la capacidad
expresiva de materiales y colores, no dudando en introducir el mosaico como complemento
del esgrafiado en algunos de sus trabajos.
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Figura 8: Símbolo de San Mateo en la Iglesia de Santa Ágata en Portsmouth (foto: Rafael Ruiz)

Una última variante del esgrafiado embutido, combinado con el esgrafiado a dos tendidos,
podemos observar en la fachada del ayuntamiento de Tubinga (Alemania), fruto de la
reforma a que fue sometido el edificio entre 1876 y 1877, de la mano del arquitecto Konrad
Dollinger. Nada sabemos del grado de implicación de este arquitecto en la decoración y en
la singular técnica empleada en ella. Tampoco contamos con otro nombre a quien adjudicar
este mérito, lo cual resulta enormemente frustrante, dada su alta calidad. Las tres plantas y
el remate que alberga el famoso reloj de esta localidad, recibieron un programa iconográfico
de carácter neorrenacentista, detalle que quizá sea atribuible al arquitecto, de quien
sabemos viajó a Italia. Los elementos arquitectónicos y decorativos que encuadran los
vanos están realizados con una corrección exquisita, pero palidecen ante la representación
fingida en tres nichos de otras tantas estatuas alegóricas que simbolizan la Justicia, la
Agricultura y la Enseñanza, a las que se suman los medallones con rostros de personajes
históricos locales –en los que se imita la apariencia del mosaico- y la gran figura de un
caballero vestido con armadura. Aunque más atenuada que en Copenhague, la
omnipresencia del color negro, como fondo, dota de unidad al conjunto, al tiempo que
contribuye a destacar la policromía de los temas ornamentales. Esta última cuestión debió
ser determinante, puesto que en Tubinga las masas de color no quedaron enrasadas con el
tendido negro inicial –como en el Museo Thorvaldsen-, ni tampoco en profundidad –como en
las obras de Heywood Sumner-, sino que fueron destacadas en relieve. Efectivamente, en
esta variante, el primer tendido fue monocromo y negro, construyéndose sobre él una
segunda capa a base de argamasas con colores diferentes. Sobre ellas se dibujarían los
motivos y se esgrafían sus detalles y siluetas hasta descubrir el fondo.

Figura 9: Pormenor del Ayuntamiento de Tubinga, Alemania (foto: Rafael Ruiz)

Desgraciadamente, ni las obras de Sumner, ni la fachada de Tubinga han tenido dignos
sucesores, de manera que el esgrafiado embutido, en la mayor parte de sus variantes,
permanece como aletargado, esperando a que la creación contemporánea sepa extraer de
él todas sus enormes posibilidades decorativas y expresivas.
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Resumen
A pesar de que pueden existir dudas por parte de algunos investigadores sobre la inclusión
de las técnicas de datación dentro de la caracterización de los morteros históricos, al aportar
su antigüedad de fabricación/elaboración permiten la adscripción cronológica del elemento
constructivo del que forma parte (muros, fábricas, revestimientos, etc.), información
importante para complementar las hipótesis históricas o arqueológicas, por lo que parece
lógica su integración dentro de la herramientas arqueométricas de caracterización de estos
materiales de construcción.
Dentro de las técnicas instrumentales disponibles actualmente que datan mediante C-14, se
expondrá la espectrometría de masas con acelerador de partículas AMS (Accelerator Mass
Spectrometry), que se vale de la determinación del cociente isotópico 14C/12C para el cálculo
de la edad. Es el método más moderno y que consigue medidas de mayor calidad,
empleando a su vez menos cantidad de muestra (decenas de miligramos). Con esta
metodología es posible fechar muestras de hasta 50000 años de antigüedad, siendo un
sistema de datación totalmente afianzado en la comunidad científica.
Se indicarán los componentes del mortero de cal conteniendo C-14 que son susceptibles de
datar, las precauciones durante la toma de muestras y los errores intrínsecos y extrínsecos
que se deben considerar en el análisis de los resultados.
Palabras clave: Cal; Mortero; Carbonatación; Datación; AMS; C-14;
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Introducción
La adscripción cronológica de elementos y estructuras arquitectónicas es uno de los
principales problemas a los que se enfrentan historiadores, arqueólogos, arquitectos,
restauradores, etc. sobre todo cuando estas construcciones o sus restos no pueden ser
analizados mediante métodos tipológicos, estilísticos o datos historiográficos, que aporten
algunas indicaciones relativas al período de su ejecución. Por este motivo, para determinar
la edad de un edificio o de restos arqueológicos se han ido incorporando distintas disciplinas
(ceramología, palinología, antracología, carpología, estratigrafía, micro y macrofauna, etc.) y
técnicas instrumentales (carbono 14, K-Ar potasio-argón, termoluminiscencia,
arqueomagnetismo, etc.). Según Hale et al. [2003] en ausencia de técnicas instrumentales
para determinar la edad absoluta, la única opción es apoyarse en datos históricos y
marcadores arqueológicos, que a menudo requieren la presencia de artefactos para ser
empleados a modo de “guía fosil”.
Los morteros son materiales de construcción ampliamente utilizados con fines constructivos
en edificios, monumentos y obras de arte, y tanto por su composición como por su sistema
de fabricación mantienen el potencial de ser utilizados para la datación mediante carbono
14. Ya desde la década de los 60, investigadores como Delibrias y Labeyrie [1964], Folk y
Valastro [1976], Van Strydonck et al. [1986], Heinemeier et al. [1997], Hale et al. [2003],
Nawrocka et al. [2005] y Marzaioli et al. [2011] entre otros, han puesto a prueba la
posibilidad de realizar dataciones radiocarbónicas precisas, proporcionando los estudios
resultados contradictorios.
Quirós et al. [2011] indican la oportunidad de aplicar la herramienta de datación de morteros
mediante C-14, constituyendo un posible punto de ruptura en el actual conocimiento porque:
1. Los morteros son un tipo de materiales muy extendidos en las excavaciones
arqueológicas
2. La datación de morteros, en principio, representa un ancla cronológico imparcial para el
estudio de edificios y otras estructuras fechados con anterioridad indirectamente por medio
de materiales orgánicos que se encuentran, cuando están presentes, en el contexto del sitio
de estudio.
Finalmente, a pesar de que pueden existir algunas dudas sobre la inclusión de las técnicas
de datación dentro de lo que es propiamente la caracterización de los morteros, se debe
considerar que aportan su antigüedad/época de fabricación, información sumamente
importante para complementar las hipótesis historiográficas o arqueológicas, por lo que
parece lógico su consideración dentro de las técnicas de caracterización.

Principios de la datación mediante carbono 14
El método de datación por radiocarbono o carbono-14 (14C) es un sistema fiable y afianzado
en la comunidad científica que se ha empleado desde las décadas 50-60 para conocer la
edad de muestras orgánicas de menos de 50.000 años. El principio en el que basa es la ley
de decaimiento exponencial del isótopo 14C, que se genera continuamente en la atmósfera
como consecuencia del bombardeo de átomos de nitrógeno por neutrones producidos por
los rayos cósmicos al interaccionar con la atmósfera, según la siguiente reacción:
+

→

+

Se llega de esta forma a un equilibrio de formación-degradación de 14C, isótopo que se
encuentra homogéneamente mezclado con los átomos estables y no radiactivos del carbono
(12C y 13C) que están combinados químicamente con el oxígeno en forma de CO2.
Posteriormente la fotosíntesis incorpora el 14C en las plantas, manteniendo una proporción
14
C/12C en éstas igual a la atmosférica. Continuando con la cadena trófica, los animales
14
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incorporan a sus cuerpos por ingestión el carbono de las plantas. Tras la muerte de los
seres vivos no se incorpora nuevo 14C a los tejidos, y la concentración del isótopo va
decreciendo conforme se transforma en 14N por desintegración radiactiva:
→

ó

+

+

La masa en 14C de cualquier espécimen decrece exponencialmente a un ritmo bien
conocido: a los 5730 años de su muerte la cantidad de 14C en sus restos se ha reducido a la
mitad. Por eso, midiendo la cantidad de radiactividad en una muestra o determinando la
cantidad de 14C que aún queda, se puede datar el momento de la muerte del ser vivo. Esto
se conoce como "edad radiocarbónica" y se expresa en años BP (Before Present), escala
que equivale a los años que han pasado desde la muerte del espécimen hasta el año 1950
de nuestro calendario (fecha elegida por convenio y porque en la segunda mitad del siglo XX
los ensayos nucleares provocaron severas anomalías en las curvas de concentración
relativa de los isótopos radiactivos en la atmósfera).

14

Figura 1: Formación, incorporación y decaimiento del C [Douma, 2008]

Como se ha comentado anteriormente, los resultados obtenidos por esta técnica se suelen
expresar en años antes del presente BP, lo que significa que t(BP)= -t. La edad de una
muestra sin corregir vendrá dada por la expresión:
$

= − ! ln $

%

ó

= −

$
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ó

%

= −

)
*

· ,-

$
.$

%

donde,
N0 = número de átomos de 14C en el momento t = 0, o sea el momento inicial en el que se
empieza a contar el número de desintegraciones,
N = número de átomos restante después de que haya transcurrido un tiempo t,
ʎ= constante de desintegración radiactiva, la probabilidad de desintegración por unidad de
tiempo.
Vida media tavg = 1/ʎ, siendo para el 14C tavg = 8033 años
Periodo de semidesintegración t1/2 = tavg·ln2, siendo para el 14C t1/2 = 5568 años Libby [1955]
Una vez calculada la edad de la muestra medida en años BP, se procede a la obtención de
la edad cronológica mediante la correspondiente curva de calibración. Comparando las
concentraciones teóricas de 14C con las de muestras de maderas de edades conocidas con
dendrocronología, se observaron diferencias con los resultados esperados, que se debían a
que la concentración de 14C en la atmósfera también ha variado respecto al tiempo, por lo
que puede corregirse esa estimación de edad comparándola con curvas obtenidas mediante
interpolación de datos conocidos. La edad así hallada se denomina "edad calibrada" y se
expresa en años Cal BP (fig.2).
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Figura 2: Curva de calibración para la curva de datación [Stuiver et al., 1998]

Entre los años 50 y 60, la concentración de 14C se duplicó como consecuencia de las
pruebas nucleares atmosféricas realizadas en esos años, por lo que se ha definido otra
curva para el periodo que va desde 1950 hasta la actualidad (fig.3).

14

Figura 3: C atmosférico en hemisferio norte zona 1 para el periodo AD 1955–2000 [Barbetti et al.,
2004]

Parámetros de interés en la interpretación de los resultados de una datación de 14C
Una vez que se han obtenido los datos a través de la medida y realizado su posterior
análisis numérico, para una correcta interpretación de toda la información suministrada
existen una serie relevante de parámetros relativos a la muestra [Santos, 2011a]:
• Edad Radiocarbono Convencional (ERC): Es el dato que se obtiene a partir de la
medida y el tratamiento numérico posterior. Al expresarse siempre en unidades BP, no
indica de manera directa la edad de la muestra, por lo que hay que llevar a cabo la
calibración, lo que nos dará edades realmente relacionadas con el calendario.
Su error se expresa como ± σ en una distribución gaussiana (habitual en medidas físicas).
Por las propiedades de esta distribución, esto quiere decir que con un 68% de probabilidad,
la ERC real de la muestra estará entre X-σ < ERC < X+σ, y con un 95%, la ERC real de la
muestra estará entre X-2σ < ERC < X+2σ. Es decir, cuanto más ampliamos el rango sobre
el valor de ERC obtenido, es más probable que el valor verdadero esté dentro de ese rango.
Habitualmente se toma el caso de 2σ.
16
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Por convenio, todas las muestras que den valores menores a 200 BP se consideran
Modernas, debido a que por la forma de la curva de calibración, no es posible asignarle una
edad posteriormente. De forma práctica nos indica que las muestras que realmente tengan
menos de 300 años aproximadamente, no son buenas candidatas a la datación por 14C.
• pM: Es un parámetro previo al cálculo de la ERC, y es por tanto equivalente.
Simplemente, es una forma de expresar la cantidad de radiocarbono en tanto por ciento,
siendo el 100% el correspondiente al año 1950. Es especialmente útil en muestras en las
que no se pretende directamente la datación, sino que se trata de blancos (que tendrán pM
muy cercano a cero) o de muestras patrón, en las que no interesa la edad, sino su
concentración de radiocarbono. En concreto, en estos casos, no es raro que pM sea mayor
que 100%. Asimismo, en muestras recientes afectadas por el pulso de 14C generado en las
pruebas nucleares de mediados del s. XX, son normales valores de hasta 170%.
• σ13C: parámetro de gran importancia para realizar una de las correcciones habituales en el
cálculo de la ERC. Se mide en ‰ con respecto a un patrón, y es una característica del
material. Es indicativo de que no todos los materiales orgánicos tienen la misma
composición isotópica, es decir, la relación entre los isótopos del carbono, 12C, 13C y 14C no
es constante en la naturaleza. Por ejemplo, valores típicos de madera son σ13C~-25‰,
mientras que muestras marinas pueden mostrar valores del orden de σ13C~+1‰.
Ejemplos de gráficas y valores de calibración.
En el recuadro con la calibración y en la gráfica se haya la información más relevante,
estando ambos están íntimamente relacionados. En el primero encontramos el resultado de
transformar la ERC a edad de calendario, son rangos de fechas a los que puede pertenecer
la muestra y se representan junto a la probabilidad de pertenencia.
Ejemplo 1
Edad de Radiocarbono convencional

565 ± 45 BP

Con un 68% de probabilidad, la ERC real de la muestra está entre 610 y 520 BP, y con un
95% de probabilidad entre 655 y 475 BP.
Calibración 1σ (68% probabilidad):
[Comienzo:Fin] Área relativa

[1316 AD:1355 AD] 0.565533
[1389 AD:1418 AD] 0.434467

Calibración 2σ (95% probabilidad):
[Comienzo:Fin] Área relativa

[1298 AD:1371 AD] 0.569285
[1379 AD:1433 AD] 0.430715

Figura 4: ERC vs. edad calibrada para el ejemplo 2
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La distribución gaussiana de la ERC se representa en el eje vertical, y se pueden observar
los rangos de ±1σ y ±2σ (líneas paralelas y simétricas respecto al centro de la gaussiana).
El proceso de calibración consiste básicamente en cruzar esta distribución con la curva de
calibración y proyectar estos cortes en el eje horizontal. De este modo, obtenemos en el eje
horizontal, en escala de calendario, los diferentes rangos con su probabilidad. Dado que la
calibración la podemos hacer tomando σ ó 2σ en la ERC, tenemos dos conjuntos. Como
está indicado, tomar el resultado de 2σ nos da un 95% de probabilidad. De este modo, en el
ejemplo que nos ocupa, si tomamos el caso 2σ, tendremos un primer rango, 1298-1371 AD,
con una probabilidad de 56.9285%, y un segundo rango de 1379-1433 AD con un 43.0715%
de probabilidad. En este caso tenemos dos rangos con una probabilidad muy similar entre
sí. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. En ocasiones puede haber un único rango
posible, y en otras puede haber múltiples rangos con diferentes probabilidades.
La decisión última de cual de los rangos es el más adecuado sólo puede hacerse
basándonos en otros datos de medidas, o en evidencias históricas que nos permitan
eliminar alguno de los rangos.

Técnicas instrumentales para la datación
Hoy en día se emplean tres técnicas instrumentales para medir el contenido de 14C en una
muestra, las dos primeras son radiométricas ya que miden la radiación emitida al
desintegrarse el isótopo, mientras que la tercera se basa en la separación de los isótopos de
carbono:
• Contador proporcional de gas. Es la técnica originalmente desarrollada por Libby [1955]
consistente en un detector de partículas ionizantes fuertemente blindado para evitar la
radiación natural, que mide el número de desintegraciones producidas en una muestra que
se ha transformado en CO2. Sus inconvenientes consisten en que con la baja actividad del
14
C y su pequeñísima concentración en la muestra, los contadores sólo son capaces de
detectar un número muy bajo de desintegraciones por segundo y mol, por lo que es
necesario un tiempo muy largo de medición así como muestras más grandes (sobre 1 kg).
• Contador de centelleo líquido. En esta técnica muy extendida en los años 1960, la
muestra se disuelve en benceno añadiendo un líquido que centellea al producirse una
desintegración, teniendo un rendimiento mayor que los proporcionales de gas. Las
desventajas son que continúan afectados por el problema de la baja actividad del 14C y de la
radiación ambiental.
• Espectrometría de masas con acelerador (AMS). Es la técnica más moderna, en ella la
muestra previamente grafitizada se ioniza e introduce en un acelerador de partículas. El haz
resultante es desviado por fuertes campos magnéticos y considerando que cada isótopo de
carbono (14C, 13C, 12C) tiene diferente masa, el ángulo de deflexión es ligeramente diferente
para cada uno, siendo posible medir sus concentraciones relativas, determinando el
coeficiente isotópico 14C/12C que suele estar entre 10-12-10-15. No depende de la actividad de
la muestra y es insensible a la radiactividad natural, por lo que se pueden conseguir
medidas de mayor calidad, además disminuye la cantidad de muestra necesaria (decenas
de miligramos) y el tiempo de medida (típicamente 45´). Los isótopos que habitualmente se
determinan mediante AMS son, entre otros, 10Be, 14C, 26Al, 36Cl, 41Ca, 129I e isótopos de Pu.
En la actualidad se han desarrollado aceleradores dedicados exclusivamente a datación por
C denominados MICADAS (Mini radioCarbon Dating System) fabricado en el ETH (Swiss
Federal Institute of Technology Zurich), por su Laboratorio de Física de Haces de Iones.
Estos sistemas son extremadamente reducidos en tamaño y complejidad en relación con el
acelerador Tandetrón de 1 MV, utilizan rangos de energías más bajos para radiocarbono, en
torno a 200 kV, con el consiguiente empleo de sistemas más compactos para ello. Como
conclusión, el uso de estos nuevos aceleradores permitirá el empleo de instrumentación
más reducida de tamaño, barata y simple para AMS.
14
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Tratamientos para la preparación de las muestras
Para poder realizar con garantías una datación por 14C es necesario asegurar en todo
momento que las muestras a analizar no son contaminadas por carbono externo, ya que
esto podría modificar sensiblemente los resultados. Para ello es conveniente seguir en la
medida de lo posible unas sencillas pautas que se detallan a continuación [Santos, 2011b]:
• La muestra debe mantenerse alejada del polvo, papel u otros materiales modernos que
pudieran adherirse (no es aconsejable envolver la muestra directamente en papel).
• La manipulación de las muestras puede hacerse con normalidad, siguiendo las normas de
higiene básicas en la manipulación de material científico. Es aconsejable, aunque no
imprescindible, usar guantes.
• Guardar las muestras en bolsas nuevas y limpias de plástico con autocierre (bolsas zip) o
en viales nuevosy limpios de vidrio o plástico. También puede utilizarse papel de aluminio.
• Al empaquetar las muestras en viales o bolsas, asegurarse de que no se romperán en el
transporte, utilizando plástico de embalaje (plástico de burbujas) o similar.
• En la tabla 1 se detalla la cantidad mínima de muestra recomendada de material seco
según la matriz (no es aconsejable ceñirse al mínimo requerido). Las cantidades indicadas
son aproximadas para obtener alrededor de 1 mg de C en el punto final de la preparación.
Tabla 1: Cantidad de muestra necesaria para la datación mediante AMS
Tipo de muestra
Madera
Carbón vegetal
Textil, cuero, papel
Microfósiles (plantas, tejido animal)
Turba, sedimentos, suelos
Muestras de carbonato
Conchas, corales
Foraminíferas
Huesos

Cantidad (en miligramos)
30
20
30
20
variable
20
50
20
1-2 gramos

Muestras de madera, carbón vegetal, semillas, textil, papel, cuero
La primera etapa en el laboratorio es la limpieza AAA con disoluciones de HCl, NaOH, y
neutralizando con agua destilada, y que tiene por objetivo eliminar los restos de carbonatos
y acidos orgánicos (húmicos, fúlvicos, etc.). Posteriormente se procede a su combustión en
un analizador elemental, transformándose en dióxido de carbono CO2, gas que se somete a
un proceso de grafitización según la siguiente reacción catalizada por el Fe a 580ºC:
/ 012'1

CO2 + 2H2 344445 C + H2O
El grafito depositado sobre el hierro se prensa en una pastilla que está ya lista para la
medida en el AMS.
Muestras de carbonatos, moluscos, caracoles
Para este tipo de muestras compuestas fundamentalmente por CaCO3, se purifican con un
lavado rápido con ácido clohidrico, después se atacan con una disolución de ácido fosfórico
al 80%. El CO2 continua el proceso de grafitización descrito anteriormente.
Muestras de huesos
En este caso se realiza en primer lugar un ataque con ácido clorhídrico que disuelve la
fracción mineral y permite que se puedan separar las proteinas presentes en el hueso, de
las que se purifica el colágeno, proteina que se combustiona para transformar en CO2, que
continua el proceso de grafitización descrito anteriormente.
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Componentes susceptibles de datación en los morteros de cal
Las definiciones actuales de morteros nos indican que son materiales de construcción
compuestos de uno o varios conglomerantes inorgánicos, áridos de diámetro inferior a 4
mm, pudiendo incorporar aditivos y adiciones [UNE-EN 998-1:10 y UNE-EN 998-2:12]. Para
los morteros históricos pueden haber ciertas anomalías, sus componentes habituales son:
• Conglomerantes: cal aérea, cal hidráulica, yeso y barro (arcillas)
• Áridos de tamaño y naturaleza variable: silícea (cuarzo), silicatada (feldespatos, micas,
arcillas), carbonatados (calizas, mármoles, dolomías…), etc.
• Adiciones: puzolánicas, cerámicas, pigmentos, fibras vegetales, etc.
• Inertes: carbón vegetal, madera, semillas, huesos, conchas y moluscos, etc.
De estos componentes son susceptibles de datación mediante 14C todos aquellos que
contengan carbono de naturaleza orgánica (fibras de origen vegetal, madera, huesos,
carbón vegetal, semillas, etc.) o de carbono inorgánico en forma de carbonatos que no
tengan un origen geológico (cal carbonatada, moluscos, caracoles, etc.). Las rocas
carbonatadas de origen geológico, tanto sedimentario (calizas y dolomías) como
metamórfico (mármoles) tienen antigüedades muy superiores a los 50.000 años, por lo tanto
carecen de 14C al haberse desintegrado en su totalidad, son por tanto fuentes de 12C o
“carbono muerto” que conducen a incertidumbres por sobreestimación de la edad.
Cal carbonatada
Los morteros de cal durante su proceso de carbonatación absorben CO2 atmosférico,
incorporando el 14C presente en la atmósfera, registrando por tanto el tiempo de
construcción de un elemento en una matriz de CaCO3 secundario de origen antropogénico
[Van Strydonck et al., 1986] (figuras 5 a y b). Aunque el proceso de carbonatación es lento,
ocurre dentro de periodos temporales asumibles dentro del error de la técnica de datación.

Figura 4: El mortero de cal absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, lo que lo hace
14
potencialmente adecuado para la datación mediante C [tomado de Hale et al., 2003]

Según Quirós et al. [2011] la evidencia científica indica que existen una serie de
incertidumbres atribuibles mayoritariamente a la producción de mortero de cal y a los
procesos de exposición ambiental:
1. Residuos de calizas (restos de la calcinación) que pueden tener su origen en la
incompleta cocción (carbonato primario) durante la producción de cal viva (CaO),
añadiendo C muerto (sin 14C) conduciendo a sobre estimaciones de edad;
2. Arenas calcareas que generan un efecto de envejecimiento similar al residuo de C
muerto del carbonato primario;
3. Áridos de cualquier tipo de material: ladrillos reutilizados, marmol, restos de piedras
4. Agua circulante que contiene CO2 disuelto y puede causar un depósito suplementario
(carbonatos terciarios) en el mortero o un intercambio en iones carbonato. Este
efecto puede resultar en envejecimiento o en rejuvenecimiento de la edad.
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LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

El error de la presencia de carbonato primario (geológico) depende lógicamente de su
cantidad, así un 1% de ese C introduce una diferencia (en muestras de menos de 10.000
años) de 80 años, un 2% introduce 160 años, un 5% introduce casi 400 años, y así más o
menos lineal. Con 1% de C muerto, una muestra de 1000 años, parecería de 1080, una de
2000, de 2080, y una de 10000 parecería de 10080.
La mayoría de los métodos propuestos por diversos autores como Nawrocka et al. [2005],
Quirós et al. [2011], Heinemeier et al. [1997] y Ringbom et al. [2006] entre otros, han tratado
de aislar con mas o menos éxito la cal conglomerante respecto del resto de componentes,
sobre todo del carbonato geológico prodecente bien del árido bien de la caliza incocida.
Carbón vegetal
El carbón vegetal en los morteros puede tener dos orígenes: el proceso de cocción de la cal
en hornos artesanales que queman leña y la incorporación de cenizas y restos inquemados
de hogueras realizadas por albañiles en la obra. Es frecuente encontrar fragmentos de
carbón embebidos en morteros y tapiales (figuras 5 c y d), siendo fácilmente reconocibles
por su color negro y porque tiznan. Puede ser un buen componente susceptible de datación,
aunque su empleo conduce principalmente dos sobreestimaciones: que no sea coetáneo
con el proceso de fabricación del mortero y que proceda de especies vegetales de lento
desarrollo vegetativo (anillos centrales de olivos, encinas, pinos, etc.).
Madera
Su presencia en morteros puede tener múltiples orígenes: agujas empleadas en los
procesos de encofrado (tapiales), cuñas insertadas en las fábricas, restos de marcos de
puertas y ventanas, etc. También constituye un buen material para la datación, aunque su
empleo conlleva dos isobreestimaciones: que no sea coetánea con el proceso de fabricación
del mortero y que proceda de especies vegetales de lento desarrollo vegetativo (p.ej. pinos).
Fibras vegetales
La adición de fibras vegetales (paja, barcia) en los morteros para mejorar propiedades
(resistencia a flexión, fisuración) ha sido frecuente desde tiempos históricos. Si están
presentes en el mortero (figura 5e) son componentes muy útiles ya que proceden de
especies vegetales de corto desarrollo vegetativo y suelen ser coetáneas al proceso de
fabricación por su escasa durabilidad.

a

c

e

b

d

f

Figura 5: a) Nódulos de cal carbonatada, b) Conglomerante de cal carbonatada, c) y d) fragmentos de
carbón vegetal, e) fibra vegetal y f) fragmento óseo
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Caracoles (terrestres). Conchas de moluscos (marinos).
Estos elementos pueden proceder de la arena empleada en la confección del mortero.
Además de la incertidumbre de la coetaneidad (los exoesqueletos suelen ser muy duraderos
una vez que ha muerto el ser vivo), hay que considerar otros efectos como la incorporación
de carbonato geológico (carbono muerto 12C) del ambiente (sobreestimación de edad) y el
efecto reservorio marino (las fechas radiocarbónicas de un organismo terrestre y marino de
edad equivalente tienen una diferencia de cerca de 400 años de radiocarbono).
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A cal nos revestimentos interiores Portugueses:
20 Séculos de história
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Resumo
Segundo os princípios expressos na Carta de Cracóvia de 2000, os materiais e técnicas
tradicionais de construção são, eles próprios, componentes importantes do património
cultural. Qualquer intervenção de conservação e restauro deve, assim, respeitar a função do
elemento visado e assegurar a compatibilidade dos materiais usados com os materiais, as
estruturas e os valores arquitectónicos existentes. Os erros do passado têm vindo a provar
que a não observação destas recomendações desvirtua os elementos originais e conduz a
situações de degradação mais acelerada e severa do que a inicialmente existente.
Com o objectivo de contribuir para a preservação dos revestimentos de acabamento
interiores antigos Portugueses segundo estes pressupostos, realizou-se um estudo
sistemático sobre a sua composição em vários períodos da história de Portugal.
Os resultados mostraram que a cal foi o principal constituinte destes revestimentos até
meados do século XVIII, com o gesso a aparecer apenas em casos pontuais. A partir do
século XIX, a importância dada aos revestimentos decorativos levou a uma inversão da
situação e o uso deste ligante superou o da cal até às primeiras décadas do século XX.
Foi feita uma reflexão sobre os resultados obtidos considerando alguns aspectos que os
poderão ter influenciado, nomeadamente a disponibilidade de matérias-primas, as tradições
dos países vizinhos e a localização geográfica.
Palavras-chave:

Revestimentos interiores de paredes; Conservação e restauro de edifícios antigos;
Materiais e técnicas tradicionais; Cal; Gesso; Património cultural
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Introdução
Apesar de existirem autores que referem o uso do gesso em Portugal desde a época
romana, nomeadamente em revestimentos interiores decorativos, ou como base de pintura
mural (Vieira 2002; Silva, 2005), até 2008 não existiam estudos analíticos que o
comprovassem.
No âmbito de um trabalho de investigação que visava o desenvolvimento de produtos para a
conservação e restauro de revestimentos interiores Portugueses com base em gesso,
compatíveis com os materiais existentes e com os suportes onde estão aplicados, verificouse a necessidade de fazer um levantamento sobre a composição desses revestimentos,
com particular ênfase nos ligantes utilizados.
Para o efeito, procedeu-se à análise mineralógica por difracção de raios-X de mais de 100
amostras, recolhidas de norte a sul do país, representando vários tipos de construções
(edifícios de habitação, palácios, igrejas) e diferentes épocas: Romana e Tardo-Romana
(séculos I a.C. - VII d.C.), Islâmica (séculos IX-XIII), Baixa Idade Média e Renascimento
(séculos XIV-XVI), Barroca (séculos XVII-XVIII) e Pós-Barroca (séculos XIX-XX),
abrangendo um período de cerca de 20 séculos (Freire et al., 2015).
Os resultados obtidos mostraram que a cal foi praticamente o único ligante usado neste tipo
de revestimentos até meados do século XVIII, detectando-se o uso de gesso em alguns
casos pontuais dos períodos Islâmico e da Baixa Idade Média-Renascimento.
Na segunda metade do século XVIII, as exigências decorativas do Barroco começaram
verdadeiramente a sentir-se em Portugal, espoletando a vinda de muitos artistas
estrangeiros. As técnicas associadas ao uso do gesso foram então introduzidas, primeiro
timidamente, mas depois, a partir do século XIX, de forma muito expressiva, tendo-se
mantido esta tendência até às primeiras décadas do século XX.
As razões que levaram à predominância do uso da cal estão certamente associadas à maior
disponibilidade de matéria-prima, por oposição à parca existência de recursos gipsíferos em
quantidade e com a qualidade adequadas. No entanto, nos casos em que se detectou
gesso, a influência da cultura e das técnicas tradicionais de construção de outros povos,
quer fossem ocupantes do território (período Islâmico) ou meramente vizinhos (Espanha),
sobrepuseram-se a estas limitações e a todas as dificuldades inerentes ao transporte e
manuseamento dos materiais necessários.

Trabalho experimental
Materiais
Foram recolhidos fragmentos de revestimentos lisos e de revestimentos decorativos
relevados pertencentes a casos de estudo com localização geográfica diversa (Figuras 1 e
2), abrangendo os cinco períodos históricos referidos, num total de 139 amostras.
Nos revestimentos com acabamento em camada fina (1 a 5 mm de espessura) o objecto de
estudo centrou-se nessa camada.
Os materiais dos períodos Romano e Islâmico provieram de escavações arqueológicas e os
dos períodos Barroco e Pós-Barroco foram directamente recolhidos em edifícios a
necessitar de intervenção, ou com intervenções em curso. As amostras da Baixa Idade
Média e Renascimento, em menor número, tiveram ambos os tipos de origem.
Sempre que se verificou a existência de uma camada de policromia por cima do estuque,
esta foi previamente retirada.
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Período Romano e Tardo-Romano (séculos I a.C. – VII d.C.)

21

Conímbriga

1.
2.
3.
4.

Coimbra
Conímbriga
Mértola
Cacela Velha

Cacela Velha

3
4

Período Islâmico (séculos IX – XIII)

Almodôvar

1.
2.
3.
4.
5.

Almodôvar
Mértola
Silves
Loulé
Tavira

2
1
3 4 5

Castelo de Silves

Baixa Idade Média e Renascimento (séculos XIV – XVI)

Coimbra,
Archaeochimico
1
2
3

1.
2.
3.
4.

Coimbra
Tomar
Bucelas
Tavira

4

Tomar, Charola do Convento de Cristo

Figura 1: Origem geográfica dos casos de estudo dos períodos Romano, Islâmico e Baixa Idade
Média-Renascimento e imagens de algumas das amostras recolhidas
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Período Barroco (séculos XVII – XVIII)
1
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4.
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Barcelos
Porto
Coimbra
54
Lisboa
Oeiras
Mont.-o-Novo
Loulé
Faro
Cacela Velha

Sé do Porto, Capela do Santíssimo Sacramento
6

Montemor-o-Novo
Convento da
Saudação
7

9
8

Período Pós-Barroco (séculos XIX – XX)

Cine-Teatro de Fafe

1
2

3

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fafe
Porto
Coimbra
Leiria
Sintra
Lisboa
Estoi
Tavira

Salão Árabe,
Palácio da
Bolsa

5
6

7 8

Palácio de Estoi

Figura 2: Origem geográfica dos casos de estudo dos períodos Barroco e Pós-Barroco e imagens de
algumas das amostras recolhidas

Método de análise
A análise mineralógica foi realizada por difractometria de raios-X (DRX) em difractómetro
Philips X’Pert, com fonte de radiação Kα de cobalto produzida por uma unidade de raios X,
nas seguintes condições de ensaio: varrimento entre 10º e 50º (2θ); velocidade de
varrimento de 0,05º/s; tensão e corrente de filamento, respectivamente, de 35 kV e 45 mA.
As amostras foram moídas e passadas por um peneiro com abertura de malha de 106 µm.
Sempre que apresentavam mais de uma camada distinta, este processo foi realizado
individualmente, para cada camada.
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Resultados e discussão
Apesar da técnica de DRX ser tradicionalmente usada para análise qualitativa dos
compostos cristalinos presentes nas amostras, é possível distinguir, com uma aproximação
razoável, os principais constituintes daqueles que existem apenas em pequenas
quantidades, ou mesmo em quantidades vestigiais.
No Quadro 1 encontram-se resumidos os resultados da análise mineralógica das amostras
analisadas, apresentados por ordem decrescente das quantidades relativas.
Quadro 1: Composição mineralógica das amostras analisadas
Período histórico

Casos de
estudo

Nº
amostras

Nº
análises

Compostos cristalinos identificados

Romano e
Tardo-Romano
(I a.C. - VII d.C.)

4

23

23

Calcite, quartzo e outros (feldspato,
mica, aragonite, hematite)

Islâmico
(séc. X - XIII)

9

45

54

4

10

10

11

20

20

14

41

54

42

139

161

Baixa Idade Média
e Renascimento
(séc. XIV - XVI)
Barroco
(séc. XVII - XVIII)
Pós-Barroco
(séc XIX - XX)
Total

Calcite, gesso (5 amostras: 1 Mértola e
4 Silves)*, quartzo e outros (feldspato,
aragonite, hematite, goetite)
Calcite, Gesso (7, Charola Conv.
Cristo), quartzo e outros (feldspatos,
anidrite)
Calcite (18), gesso (9), e outros
(quartzo, feldspatos, anidrite, celestite)
Gesso (48), calcite (47) e outros
(quartzo, hematite, anidrite, aragonite)

* Também detectado numa amostra da Mesquita de Mértola (LNEC, 2006)

Com excepção do período compreendido entre os séculos XIV e XVI (Baixa Idade Média e
Renascimento), com um reduzido número de amostras, considera-se que os resultados
obtidos permitiram ficar a conhecer a composição mineralógica dos revestimentos interiores
Portugueses nos restantes períodos estudados. Na Figura 3 está representada,
graficamente, a evolução do principal constituinte destes revestimentos ao longo do tempo.
Período Romano e Tardo-Romano
A manipulação e observação visual das amostras datadas deste período revelaram, no
geral, a existência de uma grande coesão, o que explica o excelente estado de conservação
em que a maioria se encontra. A análise mineralógica indica que foi utilizada cal aérea
calcítica na sua produção, uma vez que a calcite é o constituinte principal e único resultante
da reacção de um ligante.
Cinco amostras deste grupo continham também uma quantidade significativa de quartzo,
indiciando o uso de agregados nas massas. Em dois casos, é mesmo o composto
predominante: um revestimento do Colégio da Trindade, em Coimbra e outro resultante das
escavações do Largo da Fortaleza, em Cacela Velha (Figura 1).
Nas restantes amostras, não se identificou a presença de agregados, o que não significa
que não tenham sido usados. De facto, uma areia, se for muito fina, pode não ser detectável
ao tacto e, se for calcítica, não se distingue da calcite resultante da carbonatação da cal pela
técnica de análise utilizada (DRX).
Estudos sobre a composição de argamassas romanas provenientes de diversos sítios
arqueológicos haviam sido já realizados e os resultados obtidos foram semelhantes (Santos
Silva et al., 2006a; Santos Silva et al., 2006b; Velosa et al., 2007; Borsoi et al., 2010) com
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excepção de uma amostra datada do início da edificação da cidade de Ammaia que revelou
ser uma argamassa de terra (Cardoso et al., 2014). Em todos estes casos foi detectada a
presença de agregados.

Figura 3: Principal constituinte das amostras analisadas: evolução temporal

Apesar dos estudos referidos serem focados em outros tipos de amostras – argamassas de
assentamento, de juntas, de fundações, de pavimentos, de revestimento de estruturas
hidráulicas – é importante realçar que a cal aérea foi o ligante usado em todas,
independentemente da função da argamassa.
A excelente qualidade e durabilidade das amostras analisadas são também realçadas por
todos os autores, fazendo jus à fama dos romanos como povo exímio na arte de trabalhar a
cal (Álvarez Galindo et al., 1995).
Até à data não foram encontrados, em Portugal, quaisquer vestígios de gesso em amostras
romanas, apesar de existirem inúmeros ornatos e revestimentos decorativos relevados de
grande qualidade e complexidade (Figura 1) factos que levaram alguns historiadores a
assumir terem sido feitos a partir deste ligante (Vieira, 2002; Silva 2005).
Período Islâmico
A ocupação por povos Islâmicos daquele que é hoje o território Português foi mais
significativa no sul, onde se verifica uma maior concentração de vestígios e influências deste
período (Figura 1).
Das cinquenta e quatro análises realizadas em quarenta e cinco amostras de revestimentos
interiores de edifícios datadas entre os séculos IX e XIII (algumas constituídas por mais de
uma camada), cinquenta apresentaram calcite como único ligante, tendo-se detectado, em
alguns casos, agregados de quartzo. Verificou-se, no entanto, a presença de gesso como
principal constituinte em amostras das alcáçovas dos castelos de Mértola e Silves, por
vezes também associado a agregados de quartzo. Uma das amostras de Silves (Figura 1) é
constituída por duas camadas distintas, uma mais interior (com uma espessura superior a
20 mm) e uma camada de acabamento muito fina (cerca de 1 mm de espessura). Na
camada interior, aplicada provavelmente com a função de regularização da base, foram
também detectados, em pequenas quantidades, quartzo e calcite.
Estes resultados estão de acordo com as afirmações feitas por arqueólogos responsáveis
pelas escavações no Castelo de Silves em relação aos inúmeros fragmentos de elementos
decorativos, aí encontrados, pertencentes a arcos e tectos do pátio de uma construção
palatina (Varela Gomes, 2003). No entanto, até à realização do presente trabalho, não
existia suporte analítico para estas afirmações, sendo as mesmas baseadas em análises
históricas comparativas com outras estruturas contemporâneas semelhantes, também
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localizadas no sul da Península Ibérica (Al-Andalus, durante a ocupação islâmica),
nomeadamente em Múrcia, Granada e Málaga (Varela Gomes, 2003).
A presença de gesso em amostras do período Islâmico havia sido já detectada numa
amostra do revestimento, também decorativo, do Mirhab da antiga Mesquita de Mértola
(presentemente Igreja Matriz) num estudo sobre argamassas antigas desta vila realizado
pelo Laboratório Nacional Engenharia Civil, em 2006 (Relatório LNEC 200/2006 - DM/NMM).
Outros minerais, atribuídos ao eventual uso de agregados (quartzo e calcite), foram
igualmente identificados nessa amostra, embora em pequenas quantidades. Segundo
Varela Gomes (2003), existem também similaridades entre os padrões decorativos do
Mirhab e os dos referidos elementos do castelo de Silves.
Atendendo à escassez de matéria-prima em Portugal, não deixa de ser surpreendente o uso
do gesso, em quantidades que teriam sido significativas, nos casos referidos. As intensas
relações e trocas comerciais entre os vários reinos do Al-Andalus, cuja influência está
igualmente patente em outros aspectos, como a arquitectura das construções defensivas ou
objectos da vida quotidiana (cerâmica, por ex.), parecem ser a explicação mais provável
para este facto (Simões de Abreu et al., 2008).
Uma importante questão a ultrapassar seria, no entanto, a origem da matéria-prima. No sul
do território Português existem algumas formações geológicas de gesso, mas a informação
disponível actualmente indica que, nem a pureza, nem a brancura dessas jazidas estão de
acordo com a cor de algumas das amostras analisadas (Figura 1).
O norte de África, ou o sul de Espanha, ambos ricos em pedra de gesso de boa qualidade,
serão as fontes mais prováveis. No entanto, este procedimento estava longe de ser
facilmente exequível, dada a absoluta necessidade de manter o gesso calcinado afastado
de fontes de humidade. O seu transporte por longas distâncias era, portanto, uma tarefa
arriscada, levando à assumpção de que o gesso seria importado sob a forma de
matéria-prima em bruto, e depois calcinado num local próximo da obra.
Período da Baixa Idade Média e Renascimento
Deste período conseguiram obter-se apenas dez amostras (Quadro 1), das quais três são
referentes a revestimentos lisos de paredes e tectos e sete pertencentes aos emblemáticos
painéis de estuque relevado da Charola do Convento de Cristo, em Tomar (Figura 1),
recolhidas in situ durante a campanha de obras de restauro de 2009.
Nos revestimentos lisos, a calcite foi o principal constituinte encontrado, o que significa que
o respectivo acabamento em camada fina foi feito com massas de cal.
As amostras dos painéis da Charola, datados do início do século XVI, revelaram a existência
de uma espécie de camada de “pintura” sobre a superfície original, composta por várias
camadas muito finas (espessura <1 mm), que a DRX identificou como sendo massas de cal
e gesso, provavelmente aplicadas a pincel, com uma consistência fluida. O objectivo dessas
aplicações terá sido provavelmente o de disfarçar a sujidade acumulada e devolver a
brancura aos materiais originais. No entanto, em vez de este procedimento se cingir apenas
aos elementos em relevo, foi-o indiscriminadamente a toda a superfície, escondendo a cor
escura, de tonalidade cinzento-azulado, que cobria a base lisa dos painéis. Este contraste,
que permitia a leitura da linguagem decorativa em relevo, deixou de existir e os painéis
passaram a ser totalmente brancos (Figura 4).
Por baixo das camadas de “pintura”, estava uma outra camada, de pó cinza escuro, a cobrir
a superfície original dos painéis, que foi limpa antes da preparação das amostras para
análise por DRX. Os resultados dessa análise revelaram que estas são constituídas
inteiramente por gesso de elevadíssima qualidade, obtido a partir de matéria-prima muito
pura.
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(a)

(b)

Figura 4: Painéis de estuque da Charola do Convento de Cristo: (a) “janela de sondagem” sem a
camada branca de “pintura” sobre o fundo escuro; (b) detalhe da transição entre zonas com e sem
essa camada

Nas obras de restauro de 2009, foram abertas algumas “janelas de sondagem”, deixando a
descoberto as superfícies tal como se apresentavam originalmente (Figura 4).
A origem destes painéis está ainda por esclarecer, mas as claras semelhanças com o
Plateresco e Mudéjar espanhóis indiciam que os artistas que executaram a obra teriam tido
provavelmente influências, ou mesmo aprendido a sua arte, com os mestres da “Escola de
Sevilha” (Pereira, 2003).
Período Barroco
Foram recolhidas vinte amostras datadas dos séculos XVII e XVIII, das quais dezassete
tinham como principal constituinte a calcite. Destas, doze correspondem a revestimentos
lisos aplicados em camada fina. A presença de quartzo foi ainda detectada em três
amostras, provavelmente devido ao uso de agregados. Isto não quer dizer, no entanto, que
nas outras não pudessem ter sido também usados agregados, embora com diferente origem
(calcítica), difíceis de distinguir da calcite resultante da carbonatação da cal por DRX.
Pela primeira vez, o gesso foi detectado em quantidades significativas em cerca de metade
das amostras, todas do século XVIII, sendo mesmo o único ligante presente em duas delas,
ambas de elementos moldados antes da aplicação: um ornato pertencente à Capela do
Santíssimo Sacramento da Sé do Porto (Figura 2) e um friso, moldado em bancada,
proveniente da Casa de Pesca da Quinta dos Marqueses de Pombal, em Oeiras.
Verificou-se, ainda, que na preparação de ornatos esculpidos à mão foram usadas massas
de cal e gesso (o primeiro ligante em maior quantidade que o segundo): uma amostra da
Casa de Pesca (CP3), uma da Igreja de Vilar dos Frades (IVF2) e outra do Convento de
Santo António, em Loulé (CSA1) (Figura 5).
Esta composição estará relacionada com as necessidades de comportamento do material
durante a execução deste tipo de elementos: o gesso confere rapidamente alguma dureza
às massas, permitindo que as ferramentas possam esculpir as formas, mas a elevada
quantidade de cal impede que o material fique demasiado rígido, dificultando esse trabalho
(Turco, 2008).
Período Pós-Barroco
Nas amostras deste período, o gesso supera, pela primeira vez, o uso da cal (Figura 3),
sendo mesmo o único ligante em seis amostras, cinco das quais pertencentes a ornatos prémoldados (Figura 6).

30

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CP3

IVF2

CSA1

Figura 5: Amostras de ornatos esculpidos à mão

A análise do gráfico da Figura 6 mostra que a maioria das amostras onde o gesso é o
composto predominante correspondem a elementos decorativos pré-moldados ou moldados
in situ, numa clara correspondência entre tipo de aplicação (determina quais devem ser as
características das massas) e composição (condiciona directamente essas características).
Nota-se, assim, uma clara evolução entre os períodos Barroco e Pós-Barroco, em que, no
primeiro, a cal aérea calcítica era o principal constituinte, mesmo neste tipo de elementos
decorativos.
Das vinte e quatro amostras onde a calcite é o principal, ou mesmo único, ligante presente,
vinte e duas correspondem a acabamentos em camada fina, tanto de elementos lisos, como
de frisos moldados in situ. Estas observações vêm confirmar que a cal é o ligante
preferencial neste tipo de aplicação, o que está de acordo com a necessidade de as massas
terem um maior tempo de trabalho. A mistura de uma pequena proporção de gesso, em
alguns casos, teria como objectivo acelerar a reacção de endurecimento, de forma a facilitar
a aplicação de várias camadas num curto espaço de tempo.

Figura 7: Período Pós-Barroco: relação entre composição e tipo de elemento estucado

Nas amostras deste período também não se observou a presença frequente de agregados
de origem não calcítica, tendo sido detectadas quantidades de quartzo e feldspatos
atribuíveis ao seu uso em apenas 6 amostras. Tal como já referido, a possível existência de
areias calcárias finas não se pode descartar, embora não tenham sido detectadas quando
da preparação das amostras para análise (moagem e peneiração).

Conclusões
O estudo mineralógico realizado em 139 amostras de revestimentos interiores antigos
Portugueses abrangendo um período de 20 séculos revelou ser a cal o ligante predominante
até ao século XIX, altura em que o uso do gesso assumiu definitivamente importância.
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Estas observações estão de acordo com a maior disponibilidade de matéria-prima no
primeiro caso, no que segundo. No entanto, verificou-se que as tradições enraizadas nas
diferentes culturas que influenciaram os vários períodos da História se sobrepuseram, em
alguns casos, a estas limitações, como aconteceu no período Islâmico em construções de
maior valor e importância patrimonial, e no Renascimento, como foi o caso da campanha
manuelina na Charola do Convento de Cristo, em Tomar.
Com a chegada do Barroco, a importância das artes decorativas atingiu o seu apogeu,
nomeadamente na arquitectura de interiores, trazendo consigo exigências acrescidas de
perfeição e execução dos diversos elementos. O uso do gesso começou, então, a ser mais
frequente, embora quase sempre misturado com cal e maioritariamente em elementos
decorativos.
Somente no século XIX é que a situação se inverteu, embora no caso dos revestimentos de
acabamento em camada fina a cal tenha permanecido sempre como principal constituinte,
um facto associado à forma de aplicação das massas.
O uso de agregados, nomeadamente de origem siliciosa, como o quartzo, revelou ser muito
menos comum do que em argamassas preparadas para outras finalidades, uma tendência
que se foi acentuando ao longo do tempo. A possibilidade da existência de agregados de
calcário não foi, no entanto, descartada nos casos onde a presença de calcite foi detectada,
uma vez que a DRX não permite distinguir a calcite de origem primária, da calcite resultante
da carbonatação da cal aérea.
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Resumen
La presencia de capas de cal sobre las yeserías del Real Alcázar de Sevilla es una
constante histórica que se ha observado en las decoraciones de las distintas estancias del
Palacio, de manera particular este acabado se ha encontrado en las yeserías que se
encuentran en patios y galerías exteriores cubiertas de edificios. Este trabajo analiza si este
procedimiento ha tenido como finalidad mejorar algunas propiedades físicas o mecánicas y
evalúa el efecto derivado de la aplicación de estas capas de cal, mediante el estudio del
comportamiento de éstas frente a los agentes de deterioro mediante un procedimiento de
alteración acelerada que considera condiciones ambientales similares a las que se
encuentran sometidas las yeserías en su ubicación original. La metodología seguida parte
de la preparación de probetas con yeso tipo B1 (UNE-EN 13279-1) con características
físicas y composicionales semejantes a las de las yeserías estudiadas, aplicándose en su
superficie diversas capas de lechada de cal, hasta conseguir espesores similares a los
determinados en las yeserías originales, una vez desarrollado un fraguado completo se
sometieron a los ensayos de alteración acelerada de absorción de agua por capilaridad y
absorción de agua por inmersión. Se ha comprobado, tras estos ensayos, que la aplicación
de estas capas no supone una mejora sustancial en la durabilidad del material, a la vez que
se comprueba la validez de los ensayos propuestos, ya que produce cambios significativos
cuantificables en las propiedades de las yeserías
Palabras clave: Yeserías; Durabilidad; Cal; Encalados; Real Alcázar
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Introducción
A pesar de algunas cualidades positivas que posee el yeso, como la moldeabilidad o sus
propiedades tecnológicas, presenta el defecto de su ligera solubilidad en contacto con el
agua (el sulfato cálcico dihidrato CaSO4·2H2O recristalizado es más soluble en agua que el
yeso natural-aljez, unos 10 g/l a 20ºC), además de la pérdida de propiedades mecánicas
cuando aumenta la humedad en su red capilar [Coquard y Boistelle, 1994 a y b] [Yu y
Browers, 2011]. Este problema ha sido tratado por algún investigador, sin llegar a ofrecer
claras y relevantes soluciones [Rubio, 2011]. El conocimiento de su comportamiento en
distintas condiciones ambientales es importante para comprender muchas de las
alteraciones que pueden presentar las yeserías.
La extensa utilización del yeso en la construcción en distintas épocas históricas ha tenido
por este motivo las limitaciones de su empleo en exteriores para las regiones áridas y para
el interior de edificios en zonas húmedas. Este problema de solubilidad y pérdida de
resistencia se ha tratado de solucionar desde la antigüedad mediante la adición de ciertos
productos durante la elaboración y aplicación de los yesos. Así, la impermeabilidad del yeso
mejora mediante la aplicación de productos de diversos tipos, bien durante su hidratación
añadiendo a la mezcla silicatos, carbonatos, gelatina, caseína, albúmina, metilcelulosa,
estearato de aluminio, ceras, disoluciones jabonosas, etc., o tras el endurecimiento y secado
mediante la impregnación de impermeabilizantes como aceites, barnices, resinas sintéticas,
acetona, goma arábiga, etc., [Singh y Middedorf, 2007] [Gomá, 1979].
La metodología general a aplicar para determinar la idoneidad de cualquier técnica y/o
producto de tratamiento es independiente del tipo de obra que se esté estudiando y debe
centrarse en evaluar su compatibilidad con los materiales originales de la obra; con otros
productos o técnicas de tratamiento que se vayan a utilizar, y con la eficacia del tratamiento
[Villegas, 2000]. En general, los métodos y técnicas de análisis y ensayo que podrían
utilizarse para determinar estos tres puntos son los mismos que sirven para medir las
diferentes características del material, si bien enfocados desde otro punto de vista. En otro
orden de cosas hay que considerar un grupo de técnicas cuya finalidad principal es
determinar la alterabilidad de las muestras, y estos son los ensayos de envejecimiento
acelerada.
El estudio de la compatibilidad de los tratamientos, su eficacia y la mejora de la durabilidad,
se ha desarrollado mediante la aplicación de encalados sobre probetas de material con
características similares a las yeserías objeto de estudio (propiedades físicas, mecánicas,
textura, color, etc.), y con la determinación de la resistencia a los agentes de alteración
sometiendo las probetas tratadas a ensayos que reproduzcan el efecto de los agentes y
mecanismos de alteración que actúan sobre la obra.

Objetivos
El objetivo de este trabajo es conocer el comportamiento de las yeserías frente a los
agentes de deterioro y determinar el efecto de las capas de cal. Se ha adaptado esta
metodología al caso concreto de estos materiales y a las condiciones ambientales y de uso
a que se encuentran sometidos en el Real Alcázar de Sevilla, realizándose un estudio de la
durabilidad de las yeserías, mediante la preparación, a partir de materiales comerciales
existentes, de muestras lo más parecidas posible a las originales, para posteriormente
estudiar su comportamiento tras haber sido sometidas a ensayos de alteración.
En este caso, aunque el estado general de las yeserías estudiadas es bueno, se
caracterizan las mismas y se realiza un estudio del comportamiento físico y mecánico a
diferentes tiempos de envejecimiento y con distintas condiciones ambientales, en función de
las protecciones de cal aplicadas.
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Selección del material
Con objeto de obtener probetas con características físicas y composicionales semejantes a
las de las yeserías estudiadas, se ha preparado una serie previa de probetas que ha
permitido definir las dosificaciones definitivas. Para ello se ha partido de un yeso con tres
relaciones agua/yeso, obteniéndose combinaciones diferentes. Posteriormente se han
determinado sus propiedades (composición química y mineralógica, residuo insoluble en
agua, propiedades físicas, dureza superficial Shore C y la resistencia a compresión) y se
han seleccionado las más parecidas a las yeserías históricas.
El yeso utilizado ha sido un B1/20/2 o yeso de construcción, cuya denominación viene dada
por la Norma UNE-EN 13279-1:2009, donde se especifica que su contenido en
conglomerante de yeso, con el sulfato de calcio como componente activo principal, ha de ser
como mínimo del 50%, al que el fabricante puede añadir aditivos y agregados, y con menos
de un 1% en peso o en volumen de materia orgánica.
Para las condiciones de ensayo y toma de muestras de este producto, se ha procedido
según la Norma UNE EN 13279-2:2006 (Yesos de construcción y conglomerantes a base de
yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo) y la UNE-EN 196-7:2008 (Métodos
de ensayo de cementos. Parte 7. Métodos de toma de muestras y preparación de muestras).
Según las indicaciones seguidas en las Normas indicadas, se han fabricado y curado 3
probetas de 4 x 4 x 16 cm para relaciones agua/yeso de 0,6, 0,7 y 0,8.
Con los resultados obtenidos se ha decidido realizar el estudio con las muestras preparadas
con relaciones agua/yeso de 0,6 y 0,8 por ser las más similares, fabricándose 12 probetas
por cada dosificación, de las cuales se han cortado 9 en dos fragmentos de 4 x 4 x 1 cm y
dos de 4 x 4 x 7cm por cada probeta.
Los estudios realizados a las yeserías del Real Alcázar [Blasco-López y Alejandre, 2012]
determinaron que algunas se encuentran recubiertas por una o varias capas de enjalbegado
de cal aérea. Por ello, se ha procedido a la preparación de una pasta de cal añeja tamizada
cal cálcica 90-S (cal apagada durante 1 año y pasada por luz de malla < 1mm),
aplicándoselas como recubrimiento a las probetas fabricadas. Se ha medido posteriormente
el espesor del recubrimiento por cada aplicación de enjalbegado, con el objeto de
asemejarse lo máximo posible a los determinados en las yeserías estudiadas (entre 100 y
200 micras), estableciéndose que las aplicaciones debían realizarse en dos capas, con una
composición del 30 % de Ca(OH)2 y un 70% de H2O, realizada a partir de la determinación
de humedad presente en la cal en pasta original de una muestra, mediante secado en
estufa. Posteriormente se incorporó el agua necesaria calculada a la cal en pasta.
Para cada dosificación, un primer grupo de probetas se pintó con dos capas de cal y un
segundo grupo se conservó sin pintar como referencia. La aplicación de cada recubrimiento
en los cuatro trozos preparados con cada probeta se realizó de la siguiente forma (Fig. 1):
Un primer trozo de 4 x 4 x 1cm se pintó por la cara superior (tipo A), al segundo trozo de 4 x
4 x 1cm no se le aplicó pintura alguna (tipo B), a uno de 4 x 4 x 7cm se le aplicó pintura en
todas las caras excepto en una de 4 x 7cm (tipo C) y al último de 4 x 4 x 7cm se le aplicó
pintura en todas sus caras (tipo D).
La pintura de cal se aplicó en dos capas separadas entre sí 24 horas aproximadamente, y
extendiéndolas en direcciones opuestas, esperándose hasta que las capas de pintura de cal
se carbonataran completamente. Para acelerar este proceso se ha optado por mantenerlas
en una atmosfera saturada al 100% de CO2, preparándose un recipiente para las probetas,
conectado a una bombona de anhídrido carbónico, procediendo diariamente a saturar de
CO2 la atmósfera de las probetas y midiéndose mediante el indicador de fenolftaleína el
avance de la carbonatación en las mismas. En la tabla 1 se muestra un cuadro resumen de
las probetas preparadas y utilizadas para la realización de los ensayos, mostrándose el caso
de un B1 con relación agua/yeso de 0,6. La distribución es semejante para la de 0,8.
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Figura 1: Vista de las probetas de dos moldes, cortadas y preparadas con cal
Tabla 1. Relación de probetas realizadas para un yeso B1 y relación agua/yeso de 0,6
Moldes de 3
probetas

Probetas de 4x4x
16 cm

Probetas de 4x4x7
cm

Probetas
4x4x1 cm

de

Imprimación

Molde
0,6

Probeta B1 0,6 (1)

B1 0,6 Inmersión

B1
Permeab.

0,6

Cal

1-B1

B1 0,6 Capilaridad
Probeta B1 0,6 (2)

B1 0,6 Inmersión

Cal
B1
Permeab.

0,6

B1 0,6 Capilaridad
Molde
0,6

2-B1

Probeta B1 0,6 (1)

B1 0,6 Inmersión

Ninguna
B1
Permeab.

0,6

B1 0,6 Capilaridad
Probeta B1 0,6 (2)

Molde
0,6

3-B1

Probeta B1 0,6 (1)

Probeta B1 0,6 (2)

Molde
0,6

4-B1

B1 0,6 Inmersión

Ninguna

Cal
Cal

B1
Permeab.

0,6

Ninguna

B1 0,6 Capilaridad

Ninguna

B1 0,6 Inmersión

Cal

B1 0,6 Capilaridad

Cal

B1 0,6 Inmersión

Ninguna

B1 0,6 Capilaridad

Ninguna

Probeta B1 0,6 (1)

Reserva

Probeta B1 0,6 (2)

Reserva

Metodología
En estas probetas se ha procedido nuevamente a la medida de la porosidad abierta, la
resistencia a compresión y la dureza superficial Shore C, además de la velocidad de
ultrasonido y la permeabilidad al vapor de agua, tanto antes como después de someter las
probetas a los ensayos de envejecimiento acelerado.
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Para obtener la porosidad abierta el método seguido se basa en la saturación con agua de
la muestra sometida a vacío según norma EN-1936:2007. Los resultados se han obtenido
utilizando la ecuación (1).
Porosidad % =

Peso sat − Peso seco
· 100
Peso sat − Peso sumergido

1

La dureza superficial se ha determinado con un durómetro marca Härtoprüfer, que
proporciona la dureza superficial Shore C (0-100 Uds.) de las probetas, siguiendo la norma
UNE 102-039-85, que para el caso del yeso endurecido es una técnica que mide la
oposición a que otro material pueda hacer mella en su superficie por la presión ejercida. El
equipo consta de una aguja de forma troncocónica unida a un vástago con un engranaje,
que aplica una fuerza dada sobre una superficie, donde según a la profundidad que penetre
se obtiene la dureza en unidades shore C en una escala que va de 0-100.
El ensayo con ultrasonido emplea una vibración mecánica que atraviesa el material. La
vibración se genera y recibe por medio de un registrador electromecánico. La técnica
utilizada mide el intervalo de tiempo que transcurre entre la introducción de la vibración y su
recepción; con ese dato y la distancia entre los palpadores se calcula la velocidad de
trasmisión de la onda. La velocidad está ligada al módulo elástico y se incrementa con éste
(también con la resistencia a compresión), siendo una de las aplicaciones de esta medida el
actuar como indicador del deterioro del yeso.
Estas medidas se han realizado con un equipo Ultrasonic - Tester BP 5, midiéndose sobre
las probetas de 4 x 4 x 7 cm en posición longitudinal, colocándose los dos palpadores en
cada extremo de la probeta, usándose como acoplante plastilina (Fig. 2).

Figura 2: Ensayo de ultrasonido de una probeta con pintura de cal

El ensayo de permeabilidad al vapor es un procedimiento normalizado, con diversas
variantes en función de que el vapor de agua entre o salga de un recipiente en condiciones
higrométricas más secas o más húmedas que el ambiente exterior [Villanueva, 2008]. En
este caso se usa el método del “vaso húmedo”, que consiste en la utilización de un
recipiente (Fig. 3) con agua, tapado con la probeta a ensayar y perfectamente sellado, de
forma que el vapor de agua solo pueda salir al exterior a través de las probetas de yeso.
Para ello se emplean las probetas de 4 x 4 x 1cm pintadas por una cara con cal y las de
referencia sin pintar, al objeto de conocer los valores de permeabilidad del yeso en cada
caso y comprobar el efecto de la aplicación de esta capa de pintura. También se ha medido
después de los ensayos de alteración, sobre placas de 4 x 4 x 1 cm cortadas de las
probetas de 4 x 4 x 7 cm que habían sido sometidas a los mismos. El ensayo se realiza
durante el trascurso de una semana, recogiéndose los datos de peso de cada uno de los
contenedores con una frecuencia aproximada de 24 horas.
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Figura 3: Contenedores para el ensayo de permeabilidad al vapor

Ensayos de alteración
Las formas de contacto yeso-agua pueden resumirse en humedad ambiental y/o acción
directa del agua de lluvia, por lo que se han realizado ensayos de absorción de agua por
capilaridad y absorción de agua por inmersión.
No existe ensayo normalizado que simule la alteración que se produciría por el movimiento
del agua absorbida por capilaridad en una zona de la probeta y evaporándose en el extremo
opuesto. Por ello se ha propuesto un ensayo, basado en el usado para medir la absorción
capilar en materiales porosos (norma UNE-EN 1925:1999, Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad).
Las probetas de 4 x 4 x 7 cm pintadas por cinco caras (tipo C), se colocan en un recipiente,
apoyadas por la cara sin pintar, en una capa de papel secante de 1 cm de grosor empapado
en agua, que cubre una altura de unos 3 mm por las caras laterales de las probetas. Se
produce la ascensión de agua por capilaridad, a través de la cara de contacto hasta llegar a
las caras libres, donde se evapora, lo que genera un flujo continuo de agua que puede
solubilizar pequeñas cantidades de sulfato cálcico y arrastrarlo hasta la superficie, donde
precipitará. Periódicamente se añade agua para mantener el nivel constante. El ensayo se
ha prolongado 40 días a tres probetas de cada dosificación sin tratamiento y tres pintadas
con cal. Las probetas se han pesado en días alternos y también se ha medido la velocidad
de ultrasonido. Durante el ensayo se pudo observar que las probetas iban saturándose de
agua sin sufrir alteración superficial en las caras que no estaban en contacto con la capa de
agua. En la tabla 2 se comprueba como los pesos sufren variaciones muy pequeñas durante
el ensayo, debido al bajo grado de alteración sufrido.
Tabla 2: Pesos medios de las probetas antes y después del ensayo de capilaridad
Peso en gr. probetas capilaridad
blanco

cal

P.inic.

P.final

∆ %

P.inic.

P.final

∆ %

Yeso 0,8

109,2

109,2

0

114,1

112,7

- 1,24

Yeso 0,6

127,1

125,0

- 1,68

129,8

128,5

- 1,00

En las probetas tratadas con cal, se produce un deterioro en la capa de pintura de la zona
en contacto con el agua (3 milímetros inferiores de las caras perpendiculares a la superficie
de apoyo), descascarillándose la pintura de cal.

40

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

Con el ensayo de absorción de agua por inmersión se pretende simular el efecto del
contacto con agua en gran cantidad, alternado con períodos de secado. Se ha adaptado el
ensayo termohigrométrico empleado para estudiar tratamientos para materiales pétreos,
utilizando una temperatura de secado más baja para no modificar el equilibrio de las fases
del sulfato cálcico. El ensayo ha estado formado por 13 ciclos consistentes en 6 horas de
inmersión en agua a 20ºC, secado en estufa a 40ºC durante 41 horas y 1 hora para
enfriamiento, pesada y medida de la velocidad de ultrasonidos. Las probetas utilizadas son
las de 4 x 4 x 7 cm pintadas por todas las caras (Tipo D) y las de referencia sin pintar.
En el caso de las probetas sin tratamiento, se produce disolución del yeso en el agua en la
cual están inmersas. Esto se ve reflejado en la pérdida de peso de las probetas al concluir el
ensayo (Tabla 3) y un aumento de la rugosidad de la superficie, además, la pintura de cal se
deteriora como consecuencia de la inmersión en agua (Fig. 4).
Tabla 3: Pesos medios (g) de las probetas antes y después del ensayo de inmersión
Blanco

Cal

P.inic.

P.final

∆ %

P.inic.

P.final

∆ %

Yeso 0,8

126,6

118,9

- 6,08

125,7

125,4

- 0,23

Yeso 0,6

108,7

103,1

- 5,15

112,6

111,7

- 0,84

Figura 4: Estado de las probetas de yeso y cal tras el ensayo de inmersión

Resultados y discusión
En la tabla 4 se presentan los valores de las porosidades obtenidas, antes y después de los
ensayos de capilaridad e inmersión.
Tabla 4: Porosidad tras alteración
Tipo probeta
0,6

0,8

Porosidad inicial (%)

Porosidad
tras
ensayo capilaridad

Porosidad
tras
ensayo inmersión

Sin tratar

48,09

47,66

Pintada con cal

48,27

48,48

Sin tratar

56,60

56,12

Pintada con cal

54,70

54,75

Tratamiento

48,11

59,90

Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

41

Los resultados son muy semejantes y las pequeñas diferencias pueden ser propias de la
heterogeneidad del material, por lo que no pueden extraerse conclusiones claras. Estos
pequeños cambios pueden deberse al reajuste de los cristales de yeso al contacto con agua
durante los ensayos.
Para el cálculo de las medidas de la resistencia a compresión, se ha seguido el
procedimiento indicado en la norma UNE-EN 13279-2, indicado anteriormente. En la tabla 5
se recogen los valores iniciales de la resistencia a compresión (media de dos probetas) y
los resultados después de los ensayos de alteración.
Se observa que los valores disminuyen, siendo mayor la pérdida de resistencia tras el
ensayo de inmersión. Además, se puede comprobar que a mayor porosidad (mayor relación
agua/yeso), menor es la resistencia a compresión (también la flexión).
Tabla 5: Resistencia a compresión (RC) inicial y tras alteración
Tipo probeta
0,6

0,8

RC inicial (%)

RC tras Ensayo
capilaridad

RC tras Ensayo
inmersión

Sin tratar

7,89

6,39

Pintada con cal

7,01

4,93

Sin tratar

4,43

3,19

Pintada con cal

4,86

3,99

Tratamiento

8,61

4,74

En cuanto a los resultados de la dureza superficial, en la tabla 6 se recogen los valores
medios antes de ser sometidas a los ensayos de alteración, así como de las porosidades
obtenidas.
La dureza inicial de las probetas encaladas no se midió para evitar el posible deterioro de
esta capa de cal, ya que al incidir sobre ella con el durómetro se podría producir el
desprendimiento de la misma. Tras los ensayos de alteración sí se midió sobre los restos de
encalado que aún permanecían bien adheridos.
Tabla 6: Dureza de las probetas antes y tras ensayos de alteración
Tipo probeta

Inicial

Tratamiento

Yeso B1 0,6
Yeso B1 0,6
Yeso B1 0,8
Yeso B1 0,8

76,0
60,0
-

Sin tratamiento
Pintada con cal
Sin tratamiento
Pintada con cal

Dureza tras
Capilaridad
79,7
81,0
64,9
71,5

Dureza tras
inmersión
73,6
78,9
60,8
64,0

En general, se aprecia que la dureza ha aumentado para todos los tipos de probetas, siendo
mayor el incremento en las probetas sometidas al ensayo de capilaridad. Esto podría
deberse a la recristalización de yeso en la superficie de las probetas al movilizarse por el
paso del agua.
El ensayo de permeabilidad se realizó con probetas inalteradas y después de ser sometidas
a los ensayos de alteración acelerada. El coeficiente de permeabilidad se define como la
cantidad de agua que atraviesa la probeta por unidad de superficie y tiempo, y se puede
calcular a partir de la pérdida de peso del contenedor (agua que se evapora atravesando la
probeta) en función del tiempo. Se han utilizado dos muestras para cada tipo de probeta,
obteniéndose un valor de coeficiente de permeabilidad medio. Los valores correspondientes
a cada probeta se corrigen con el espesor de la misma, para tener una referencia constante
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de 1 centímetro. Igualmente se corrigen en función de la temperatura ambiente para
expresarlos siempre a 20ºC. Estos datos aparecen en la tabla 7.
Tabla 7: Coeficientes de permeabilidad al vapor
Yeso 0,6

Yeso 0,8

Sin pintar

Con cal

Sin pintar

Con cal

Valor inicial

103

106

118

97

Tras ensayo capilaridad

230

214

279

202

Tras ensayo inmersión

189

186

205

191

En la mezcla 0,6 no se aprecian diferencias significativas entre las probetas sin pintar y las
pintadas, mientras que en la mezcla 0,8 sí se produce una disminución del 18%. Para todas
las probetas los coeficientes de permeabilidad aumentan tras ser sometidas a los ensayos
de alterabilidad, observándose también que este aumento es más acusado tras la
realización del ensayo de absorción por capilaridad. Podríamos explicarlo suponiendo que el
agua al ascender por las probetas disuelve parte del yeso y crea caminos preferenciales
más porosos o con poros de mayor tamaño, con lo que un intercambio de vapor se produce
con más facilidad, aunque la porosidad abierta total sea idéntica.
En la tabla 8 se muestran los valores de la velocidad de ultrasonidos en las probetas antes y
después de ser sometidas a los dos ensayos de alteración.
Tabla 8: Velocidad de ultrasonido antes y después de los ensayos de alteración
Yeso 0,8

Yeso 0,6
Sin pintar

Con cal

Sin pintar

Con cal

Valor inicial

2246

1960

1972

1784

Tras ensayo capilaridad

2188

2061

1962

1920

Tras ensayo inmersión

2226

2099

1940

1838

Se puede observar que la velocidad de ultrasonidos apenas ha experimentado cambios tras
someter las probetas a los ensayos de alteración. Como regla general, la velocidad de
transmisión de ultrasonidos disminuye al aumentar la porosidad, ya que la propagación en el
material de yeso es más rápida que en el medio aire. Como las variaciones en la porosidad
tras los ensayos de alteración han sido muy pequeñas, los cambios en la velocidad de
ultrasonidos han sido poco significativos.

Conclusiones
A continuación se resumen las conclusiones extraídas.
La principal de ellas es que todas las propiedades del material estudiadas están muy
relacionadas con la porosidad, estándolo a su vez con las relaciones A/Y.
En segundo lugar, se ha demostrado que la permeabilidad del material no experimenta
cambios significativos al aplicar las capas de cal. Este hecho es algo positivo, ya que estos
revestimientos no impiden que la humedad que pudiera penetrar en el material pueda salir al
exterior como vapor de agua.
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Se ha comprobado la utilidad de los ensayos de alteración, ya que en ellos se producen
cambios significativos en las propiedades del material. Llama la atención los grandes
cambios en las propiedades físicas del material para pequeñas variaciones de porosidad
tras los ensayos.
También ha podido observarse como la presencia de las capas de pintura de cal no tiene un
efecto significativo sobre la alterabilidad del material. Ya se ha indicado que la pintura de cal
se desprende en el ensayo de alteración por inmersión, mientras que en el Alcázar se
detectan capas de espesor considerable en algunos puntos de muestreo que no dan
muestras de desprendimiento. Esto puede ser debido a que las condiciones a las que están
sometidas las yeserías del Alcázar son bastante menos agresivas que las que se producen
en los ensayos.
La solubilidad del yeso en agua no es muy elevada, pero el deterioro que ésta produce en
los elementos de yeso debido a la pérdida de resistencia que experimentan en presencia de
humedad, puede explicarse considerando que el agua libre absorbida por el yeso actúa a
modo de lubricante entre su estructura cristalina, deshaciendo la trabazón formada por la
disposición de los cristales, influyendo en la propagación de la velocidad de ultrasonido.
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LA CAL DESAPARECIDA
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El objeto de esta exposición es tratar el tema de la Cal desde una óptica interdisciplinar. De
las actas de las jornadas FICAL, así como de los “Convegnos” Italianos, se puede observar
que padecemos de cierta querencia. Eso es, una determinada rutina disciplinaria, aunque
diversa, planea sobre el enfoque de la cal, centrado en la construcción, la restauración o la
investigación de morteros, dejando olvidados o marginados otros enfoques que, podrían
aportar visiones enriquecedoras.
Nos encontramos básicamente en estas jornadas, químicos, geólogos, arquitectos,
ingenieros de la edificación, arqueólogos, restauradores, y pienso que nos faltan
antropólogos, historiadores, sociólogos, lingüistas, economistas, ingenieros de industrias
que utilizan cal (papelera, azucarera, siderurgia) agricultores o técnicos agrícolas,
conocedores de aplicaciones en medio ambiente, tratamiento de aguas, humos, etc., así
como profesionales (o amateurs) procedentes de letras y humanidades. Seguro que
aportarían además de enriquecimiento de leguaje, una mayor sensibilidad en la percepción
del mundo de la cal
Y es que la cal limitada al ámbito constructivo, nos lleva al pensamiento crematístico, al
utilitarismo, al determinismo mercantil y nos hace insensibles a los valores del “elemento”,
que siendo un producto, es más que un material. Quiero decir: tratar la cal en toda su
dimensión, holísticamente, nos aproximaría a ser más conscientes de su lugar en el mundo.
Ésta, en parte, es la idea de la que partía para expresar el significado del título de esta
intervención. La cal ha ido desapareciendo del lugar que le corresponde. Si la reducimos a
un material, será un producto del mundo de ayer, un producto del pasado. La cal es un
mundo, o un universo, como rezan las pancartas presenciales de FIC y FICAL
Si se me permite una licencia humorística para desdramatizar la situación, hoy en día, al
preguntar, supongamos, a alumnos de secundaria, si alguno sabe ¿qué es la cal? se podría
esperar como respuesta algo así como: “la cal es lo que fastidia la lavadora de casa”. Un
concepto acreditado además por los spots en TV de los productos anti-cal. Como si ésta
fuera el enemigo a batir.
Se ha dicho en alguna ocasión que la mejor forma para dar a conocer una disciplina es
explicarla desde otra diferente. Y dado el carácter poliédrico del tema de la cal, la visibilidad
interdisciplinar, sin duda seria esclarecedora e iluminaria aspectos parciales tratados en
cada ámbito de dedicación.
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Nos proponemos entonces, hablar de “otras cosas”, haciendo una lectura cuyo referente sea
la cal. Nos hemos convocado aquí para hablar de cal. Eso no quita, pero, poder escuchar
argumentos de otros ámbitos, desde la historia a la filosofía o del sistema socioeconómico
en que estamos inmersos, para aplicarlos a conocer más y mejor la cal.
“La filosofía, decía Giorgio Agamben, no es una disciplina, la filosofía es una intensidad”,
que “como sucede en un campo magnético o en un campo eléctrico, puede atravesar
cualquier ámbito y cualquier disciplina. Algo estético, algo religioso o económico puede
resultar filosófico en la medida en que se aborda y se carga con una intensidad más fuerte”.
Pues bien, el filosofo Giorgio Agamben, además de esta cita para entender el tratamiento
filosófico que pretendemos dar a la cal, atribuye al término “contemporáneo” el significado
del “sujeto que cuestiona el mundo” 1
“Aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época o el mundo en que viven, que
encajan en cada punto, no son contemporáneos porque, justamente por ello, no logran ver,
no pueden mantener la mirada sobre la época o el mundo ” porque están inmersos en ello.
Una visión crítica de las ideas establecidas sirve para avanzar, para otear el nuevo
paradigma, provocando el debate. Observar de forma crítica significa tomar distancia que
nos sitúe en el umbral de nuevas ideas. Más allá de las ideas históricas. Evidentemente, si
uno no es crítico, acepta y da por bueno el sistema y las ideas establecidas que lo
sustentan.
Dice Agamben: “El hombre europeo (a diferencia de los asiáticos y americanos, para los
cuales la Historia y el pasado tienen un significado muy diferente) puede acceder a su
verdad sólo a través de una confrontación con el pasado. Sólo haciendo cuentas con su
historia” 2.
Solo enjuiciando nuestra historia íntima con la cal, la particular historia individual i colectiva,
podremos interpretar la situación de la cal en el momento actual.
Veamos algún elemento de esta “nuestra” historia de la cal que nos ayude a interpretar
donde nos encontramos. Continuando con Agamben, las preguntas que la tradición
occidental se plantea, podrían simplificarse en ¿cómo hemos llegado al punto en que nos
encontramos?
El Progreso
Walter Benjamin (1892-1940) en su obra “Tesis de la filosofía de la historia” (1940) en la
tesis 9ª, mediante la descripción interpretación del cuadro “Angelus Novus” de Paul Klee,
explica lo que entiende por progreso:

1

Che cos'è il contemporaneo? (2007) Trad. castellano (2008) diversos Pdf.
Agamben, http://www.elcultural.com/noticias/letras/Giorgio-Agamben-La-filosofia-noes-una-disciplina-la-filosofia-es-una-intensidad/6424
2

46

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

KLEE, Paul
(1879-1940)
Pintor nacido en
Suiza
surrealista,
expresionista
abstracto.

Angelus Novus 1920.
Aquarel·la.
Museu d’Israel, Jerusalem
Walter Benjamin
(1892-1940)
Propietario toda la
vida. 1940 George
Bataille lo depositó
en la Biblioteca
Nacional de Francia

Figura nº 1 “Angelus Novus” (1920) Acuarela de Paul Klee
“Hay un cuadro de Klee (1920) que se titula Ángelus Novus. Se ve en él a un Ángel al
parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos
desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la Historia debe tener ese
aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una
cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar ruina sobre
ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y
recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del Paraíso y se arremolina en
sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas… Esta tempestad lo arrastra
irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas
sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso”.
La tormenta que arrastra irresistiblemente al ángel de la historia al futuro y que hace
desaparecer el cúmulo de ruinas de la catástrofe única. Esta tormenta es el progreso.
El progreso es una ideología, entendida como conjunto de ideas que caracterizan el avance,
el desarrollo de los valores dominantes.
Entre estas ruinas, la cal, marginada por el desajuste con los valores emergentes y
aceptados como componentes del progreso.
La cal marginada pasa a ser “tradicional”, pasa a ser la cal de un oficio que no existe, la que
está preparada según las reglas del arte, que son históricas, recuperadas del pasado. La
tormenta ha barrido las cualidades positivas, que pasan a desconocidas. Se resaltan los
aspectos negativos que justifican la marginación, su pase a la historia.
Además la recuperación de tradiciones, de valores marginados, se hace de manera
folklórica y espectacular, es decir, mercantil. Lo que se llama “recuperación” es una puesta
en escena superficial, epidérmica, con intencionalidad lucrativa. De lo contrario la
recuperación verdadera, significaría vivir “tradicionalmente”.
¿Como hemos llegado a la catástrofe única, que ve el Ángel o a las sucesivas catástrofes
que vemos nosotros?
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Vamos a verlo a través de la evolución de la formación social, de las formas del poder.
Vamos a identificar los sucesivos episodios (entreactos) y la política ejercida sobre los
modos de producción, para distinguir diferencias que nos sitúen en el lugar de llegada.
Prescindiremos de explicar el antiguo régimen, el del poder soberano, del poder absoluto, al
que le corresponde, la producción agraria, la nobleza y la instancia religiosa como
determinante del poder y la producción. A pesar de que en este modo de producción
encontraríamos las versiones genuinas de la que normalmente llamamos “cal tradicional”.
El Liberalismo.
Cambios demográficos, se ha llamado explosión demográfica, por disminución de la tasa de
mortalidad infantil, nuevas fuentes de energía, aumento de productividad en la agricultura,
concentración urbana y concentración en fábricas, mejoras en infraestructuras, red de
transportes y medios de comunicación, junto con inventiva tecnológica, nos sitúa ante la
llamada revolución industrial en el Reino Unido.
Los modelos, como en de “revolución industrial”, se ha dicho en múltiples ocasiones, sirven
para desmontarlos. El modelo “revolución industrial”, es “el Caso Británico” y cada país
seguirá el modelo suyo propio, según sus condiciones particulares.
La Revolución Industrial es el tránsito del poder soberano al poder disciplinario. Una nueva
forma de producción, bajo un régimen liberal. En el liberalismo existe una consideración por
la vida. Ya no es el poder de muerte del antiguo régimen. La vida es fuerza de trabajo. El
cuerpo se cuida porque es un medio de producción. La industrialización requiere disciplinar
el cuerpo y ajustarlo a la producción mecánica. 3
“El poder disciplinario consiste en entornos e instalaciones de reclusión. La familia, la
escuela, la cárcel, el cuartel, la fábrica representan espacios disciplinarios.” 4
El liberalismo es un sistema vigilado. El Panóptico que Bentham 5 ideó para la cárcel, en la
cual se vigilará todo el conjunto, desde un solo punto, sin ser visto, se dio cuenta que
también era útil para las fábricas.
La Biopolítica.
Biopolítica (Foucault) es la forma de gobierno de la sociedad disciplinaria. Se ocupa de lo
biológico, de lo somático, de lo corporal El poder disciplinario es un poder normativo.
Somete al sujeto a un código de normas, preceptos y prohibiciones. Crea un sujeto
obediente. Literalmente sujeto significa estar sometido.
“Industry” significa diligencia. “Industrial School” es un “correccional”.
La producción industrial implica obedecer y a la vez ser diligentes. La producción es
observada, medida, contabilizada. El “Big Brother” (G. Orwell) amable, lo ve todo. Se mide
la productividad, individual i colectiva.
“Mayores ventas con márgenes menores fue el nuevo principio correspondiente a la
multitud de compradores y la gran masa de mercancías” 6
Utilización de nuevos combustibles, nuevas fuentes de energía, para una nueva forma de
producción. El carbón para el vapor i la electricidad, también para la cal y el cemento
hidráulico o natural y cal hidráulica..

3
4
5
6

Foucault, M (2002) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI. Buenos Aires.
Byung-Chul Han (2014) Psicopolítica. Herder.Barcelona. Pàg. 31
Véase la Biografia al final del artículo
Cita Byung-chul Han Psicopolitica
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Cal “tradicional”, “artesanal”, “selvática”, de cocción discreta en ambiente denso, cargado, en
CO2, de descarbonatación “dulce”, lenta, tiene su evolución con el cambio a la producción
semi-industrial, o plenamente industrial, de cocción continua, en ambiente más ligero en
CO2, con descarbonatación más “violenta”, en menor tiempo, con destino mayormente a
sectores industriales diversos.
La soberanía del consumidor es una apología del mercado. La oferta determina la demanda.
La oferta determina el modelo de consumo.
Se produce un cambio en los valores, de los atributos de las mercancías, determinado por la
reproducción del sistema. [ más resistencia, rapidez, adherencia, … ]
Un ejemplo de valores puramente capitalistas de beneficio, sería el del consumo de
productos de cantera (áridos, caliza) destinados a la construcción industrial, entre 1955 a
2000, en España, ocupan el primer lugar en cuanto a tonelaje movilizado.
Tabla 1. España. Áridos y calizas para la construcción.
400

España. Productos de cantera. Millones Tm.
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Un ejemplo de consumo de consecuencias medioambientales nada inocentes.
“Cabe apuntar que el uso generalizado de productos de cantera en esos períodos ha sido la
respuesta a una ya vieja estrategia de inversión en inmuebles que ha venido, desde hace
décadas, favoreciendo la demolición frente a la rehabilitación, y la nueva construcción frente
al condicionamiento de viviendas antiguas”. 7
Neoliberalismo
Pero hoy ya hemos traspasado la época del liberalismo. Nos encontramos en una mutación
del Liberalismo, que llamamos Neoliberalismo
La Sociedad de la disciplina ha mutado de política. De la Biopolítica hemos pasado a la
Psicopolítica.
El neoliberalismo se caracteriza básicamente por la auto-explotación. Se ha externalizado la
fuerza de trabajo, se ha pasado de asalariado a autónomo, de obrero a capitalista. De
buscar una alternativa a defender el sistema. Se pasa a la sociedad del rendimiento.
La mutación, el cambio de la sociedad disciplinaria a una sociedad de rendimiento denota
una continuidad: en el sentido del afán de maximizar la producción. La negatividad
disciplinaria, del “deber”, se substituye por el “poder hacer” (“yes, we can”) mucho más
eficiente. El sujeto de rendimiento es más rápido, más productivo que el sujeto de
obediencia, disciplinado.
La auto-explotación de la sociedad del rendimiento es mucho más eficaz que la explotación
por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El sistema externaliza la
producción. El nuevo capitalista entra en competencia con otros sujetos productivos. El
explotador es al mismo tiempo el explotado. Se desactiva el movimiento obrero.
A la sociedad disciplinaria todavía rige el NO. Su negatividad genera locos y criminales. La
sociedad del rendimiento, por el contario, produce depresivos y fracasados.
7

Carpintero, Ó. (2003). Los requerimientos totales de materiales de la economía española.
Una visión a largo plazo. 1955-2000. Economía Industrial, 3 (351), 27-58.
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El exceso de positividad resulta al fin y al cabo de cierta violencia. Super-producción, superrendimiento, super-comunicación, se despliega no obstante en una sociedad permisiva y
pacífica. El agotamiento, la fatiga, la asfixia ante la sobreabundancia, son reacciones que
manifiestan la violencia neuronal. Las patologías del Neoliberalismo son neuronales.
La sociedad característica del Neoliberalismo es la del rendimiento que es la sociedad del
trabajo y la información. Exige una atención múltiple: el “Multitasking”. Se trata de una
dispersión, una regresión.. Los animales salvajes practican la atención múltiple
Los logros culturales de la humanidad se deben a la atención profunda y contemplativa. La
atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas. El
aburrimiento es necesario para el ensimismamiento.
Walter Benjamin llama al aburrimiento profundo “el pájaro de sueño que incuba el huevo de
la experiencia” 8 El sueño es el punto álgido de la relajación corporal. El aburrimiento lo es
de la relajación espiritual. No hay tiempo de madurar, incubar la experiencia.
En el Neoliberalismo no se producen objetos físicos, sino informaciones y programas. La
psyche se convierte en fuerza productiva. En lugar del biopoder, se instala el psycopoder y
las psycotecnologias.
Psicopolítica
La estructura panóptica del neoliberalismo es la estructura de la red digital. El “me gusta” es
el amén digital. El “Big Brother” se convierte en “Big Data”. Al despojarnos de nuestras
intimidades en la red, se genera el “Big Data”, el totalitarismo digital, que sirve para
manipular las necesidades, actuando, no biológicamente, sino psicológicamente.
La Psicopolítica neoliberal, es una política inteligente que busca agradar en lugar de
someter.9
La actual euforia con el Big Data se asemeja a la euforia con la estadística en el s. XVIII.
Cuando se descubrió el método estadístico mantuvo en un suspiro a científicos, poetas y
filósofos por igual. El Big Data sugiere un conocimiento absoluto. El conocimiento total de
datos es un desconocimiento absoluto en el grado cero del espíritu.
El Big Data da lugar a una sociedad de clase digital. Los individuos que son clasificados en
la categoría “basura” pertenecen a la clase más baja. Con una puntuación baja se les niega
el crédito. Además del panóptico entra en escena el Bannoptikum 10 que es un dispositivo
que identifica a las personas alejadas u hostiles al sistema como no deseadas y las excluye.
El panóptico clásico sirve para disciplinar. El Bannoptikum 11 se ocupa de la seguridad y
eficiencia del sistema.
“Que un paradigma sea de forma expresa elevado a objeto de reflexión es a menudo una
señal de su hundimiento” 12

Y la cal?
Narrador. Experiencia. Conocimientos. Oficio. Material.

8

Benjamin, Walter (1991) El Narrador. En Iluminaciones IV. Madrid. Taurus
Byung-Chul Han (2014) Psicopolítica. Herder.Barcelona. Pàg 57
10
Idem. pàg 99
11
Del alemán Bann: proscripción, destierro.
12
Byung-Chul Han (2010) La sociedad del cansancio. Herder. BCN 2012
9
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Siguiendo a Walter Benjamin 13 “es cada vez más raro encontrar a alguien capaz de narrar
algo con probidad”, el hilo argumental es que con la pérdida del narrador, no se narran
experiencias y sin la transmisión de experiencia no hay transmisión de conocimientos. Se
han substituido los conocimientos por información. Con la pérdida de conocimientos se
desvanece, se va perdiendo el oficio, y sin oficio no hay conocimiento del material.
Oficio que de ser integral, de conocer todo el proceso y experiencia local. Se ha
fragmentado la información del proceso, de todo el proceso. No hay información total.
Walter Benjamin en su texto titulado “El narrador” (1936) da cuenta de cómo se pierden las
tradiciones, los conocimientos tradicionales, por la pérdida del narrador. La facultad de
intercambiar experiencias que parecía inalienable, ha sido secuestrada. La aparición de
periódicos, con información que hay que contrastar, información caduca, y posteriormente la
novela, son indicios del proceso cuya culminación con la TV, es el ocaso de la narración. La
narración no concluye, la novela tiene un punto final y ya no hay más.
El arte de narrar radica precisamente en referir una historia libre de explicaciones. El
narrador es una persona de “consejo” para el que escucha. La narración no es tanto una
respuesta a una pregunta como una propuesta relativa a la continuación de una historia. La
experiencia que se transmite de boca en boca, ha sido la fuente de la que se han servido los
narradores. Un narrador prototipo fue Herodoto. Las interpretaciones de sus narraciones son
múltiples, porque el relato es abierto, no conclusivo. El rasgo característico de muchos
narradores natos es una orientación hacia lo práctico. La transmisión generacional o gremial
llegó a su fin.
“El narrador siempre extrae de la experiencia aquello que narra; de su propia experiencia o
bien de aquella que le han contado. Y a su vez lo convierte en experiencia de quienes
escuchan sus historias” “La cotización de la experiencia ha caído y caído al vacio” 14
Nos decían en las II jornadas FICAL (Barcelona 2011)
“EI modo como está estructurado y su transmisión es lo que mejor define las diferencias
entre el conocimiento moderno (científico) y el tradicional.
El conocimiento tradicional, se fundamenta sobre un enfoque holístico que se basa en tres
proposiciones:
•

EI todo es más que la suma de sus partes y no puede reducirse a ellas.

•

EI todo determina la naturaleza de sus partes

•

Las partes no pueden comprenderse si se estudian con independencia del todo. 15

La sociedad del rendimiento adopta los productos con mayor rendimiento del trabajo, por
tanto a la alta productividad. Productos que no requieren conocimientos. La sociedad de la
información, ha dejado atrás la transmisión de conocimientos.
Para la Sociedad del trabajo y de la información, el tema de la cal no es más que un señuelo
de conexión con la tradición, un aditivo a productos estandarizados, de aplicación universal,
en que los conocimientos previos, distorsionan la información interesada, suministrada por el
productor.
La información en el momento de su emisión caduca. La noticia ya es el pasado y debe ser
contrastada. La noticia del producto y su aplicación requiere una puesta al día
13
14
15

Benjamin, Walter (1936) El Narrador. En Iluminaciones IV. Cap. V. Madrid. Taurus (1991)
Benjamin, Walter (1936) El Narrador. En Iluminaciones IV. Cap. I. Madrid. Taurus (1991)
Rosselló, Oriol & Alcindor, Mónica (2012) La Cal. Una visión Biocultural. II Jornadas
FICAL. Barcelona. 2011.
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perennemente. Información adaptada a la cambiante normativa, decidida básicamente por
los productores, por el hecho de la desigualdad de medios con que cuentan los demás
participantes de los comités, y con intereses económicos de oligopolio.
En estas circunstancias, la prescripción y aplicación de cal se vuelve folklórica, resumida a
estética, de concepción superficial finalista desconectada del proceso constructivo. Una
apariencia.
La Resurgencia, como fenómeno de reaparición en forma de manantial de las aguas
absorbidas por terrenos calcáreos, puede ser la parábola del que sucede en este momento
de la situación a la que hemos llegado. Como fenómeno oceanográfico, es el resurgimiento
de aguas superficiales ricas en nutrientes que se habían sumergido.
En el 2012 La Real Academia Española de la Lengua, aceptó y añadió al diccionario RAE la
palabra “Friki” como término coloquial que significa extraño, estrafalario, pero que a su vez
tiene otras acepciones. Una de ellas define al friki, como la persona que practica de manera
desmesurada y obsesiva una afición. Y cada vez somos más los frikis de la cal.
Cursillos, talleres de la cal y los morteros, se han multiplicado en los últimos tiempos.
Seguramente con el fraccionamiento del proceso de la cal, con las interferencias de la
cultura dominante, con la brevedad y urgencia de la experiencia, no se adquieren unos
conocimientos sólidos y rigurosos, pero si, se consigue la semilla a cultivar.
El Narrador se nos presenta entonces de forma coral, difusa entre los frikis y en proceso de
gestación de un “neo-narrador”. Si existe la conciencia del saber por la experiencia, surge la
necesidad de compartir, de comunicar la propia y particular experiencia, con las otras
individuales. Ésta sería la fórmula para aproximarse al narrador con experiencia contrastada
en el resurgir del oficio.
Resiliencia, otro concepto útil al caso que nos ocupa, como la capacidad de sobreponerse a
períodos y situaciones adversos, se da entre los humanos, como se da en un bosque
después de un incendio. Hay una regeneración. Una regeneración cuyo resultado
dependerá de las circunstancias concretas, como el momento en que se dé la lluvia, su
efecto sobre las semillas más prontas a germinar, la fortaleza o debilidad de subsistencia en
el ecosistema..
La resiliencia de la cal, se está produciendo bajo el concepto de la sostenibilidad. Concepto
“contemporáneo”, como decíamos al principio, del que pone en cuestión el mundo.
Si hubiera una conclusión, ésta podría ser: “mais poesía”
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RESUMO
O presente texto faz uma sumula dos resultados obtidos em seis casos de estudo de
argamassas de suporte de pinturas murais levados a cabo entre 2011 e 2015. O
objetivo é dar a conhecer as preferências e/ou opções dos pedreiros e dos pintores
nalguns conjuntos murais emblemáticos dos séculos XVI e XVII do distrito de Évora. A
metodologia de análise compreendeu fotografia técnica em luz visível frontal e rasante
complementada com microscopia ótica (MO), microscopia eletrónica de varrimento
acoplada a espectrometria de raios X de energia dispersiva (MEV-EDX) e difração de
raios-X (DRX) em amostras recolhidas das superfícies pictóricas. Entre os resultados
obtidos, salienta-se a presença não só de cálcio (Ca) mas também de magnésio (Mg)
em diferentes proporções nos estratos finais (intonaci em terminologia italiana); a
presença de uma fina camada de cal sem agregados aplicada a pincel por toda a
superfície (intonachino) ou em áreas mais restritas da composição (ex. em fundos ou
nas carnações) e a prática do fresco a cal.
Palavras-chave: Pintura mural; Cal; Rebocos; Barramentos; Fresco a cal; Análises

1 INTRODUÇÃO
Se é do conhecimento geral que a cal é um dos elementos constituintes tradicionais de
uma pintura mural, o mesmo já não acontece com o tipo e a forma com que foi
utilizada pelos pintores nos suportes pictóricos e nalgumas das camadas cromáticas.
Este facto tornou-se notório aquando da análise de pinturas murais na região do
Alentejo no âmbito dos projetos PinturaMural2D e PRIM’ART do laboratório
HERCULES. No presente texto são reportados alguns dos principais resultados de
seis casos estudados localizados em edifícios emblemáticos localizados em
Montemor-o-Novo, Évora e Vila Viçosa, nomeadamente: 1) na abóbada do coro-baixo
do Convento da Saudação em Montemor-o-Novo; 2) nas paredes do claustro das
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Casas Pintadas, 3) na abóbada do refeitório do Convento de Cástris e 4) na abóbada
da Capela do Lourenço na Catedral de Évora;5) na abóbada da Casa de Fresco da
família dos Sanches de Baena e 6) nas paredes do oratório de D. Teodosio I no Paço
Ducal de Vila Viçosa. As pinturas estão datadas do século XVI e inícios da centúria
seguinte e são testemunhos da qualidade de execução que esta técnica pictórica
alcançou durante este período cronológico, também conhecido como a idade de ouro
da pintura mural portuguesa. Numa região rica em rochas calcárias, o objetivo foi o de
apurar as diferenças e semelhanças nos tipos e usos de cal que servissem como
referência para futuras comparações.

2 METODOLOGIA
A primeira etapa do trabalho consistiu na observação e registo fotográfico das
superficies pintadas com luz visivel frontal (Vis) e rasante (Vis-RAS) para o
levantamento das técnicas de colocação do suporte pitórico e das camadas
cromáticas. Para o efeito, foi usada uma câmara digital Nikon D3200 24Mpx digital
singe lens reflex camera com uma objetiva Nikkor 18-55mm e um flash externo SB24.
A metodologia analitica usada para examinar a sequencia estratigráfica e os
constituintes das camadas de suporte e de pintura subsequentemente recolhidos em
campo teve como base a microscopia ótica e electrónica de varrimento de secções
transversais polidas. Para a preparação de secções transversais, as amostras foram
englobadas numa resina epóxida (Epofix Fix) e, após secagem, polidas com lixas
Micro Mesh e SIC_Paper grif 1200. A observação em microscopia ótica (MO) foi
levada a cabo com um estereomicroscópio Leica M205C nas ampliações 10x e 25x e
com um microscópio Leica DM2500M nas ampliações 100x e 200x. Em ambos os
casos, a documentação fotográfica correspondente na gama do visível foi obtida com
uma câmara digital Leica DFC290HD.
As análises da composição elementar por microscopia eletrónica de varrimento (MEV)
com espectrometria de energia dispersiva de raios-X (EDX) foram efetuadas num
equipamento Hitachi S-3700N de pressão variável com um detetor XFlash Bruker 5010
SDD. As imagens por eletrões retrodifundidos (BSE) e os espectros de EDXforam
adquiridos com uma pressão de 40 Pa e diferença de potencial de 20 kV. Os
mapeamentos 2D foram efetuados sob as mesmas condições experimentais.
A determinação da composição mineralógica foi realizada com difracção de raios-X em
microfragmentos de argamassa desagregada e moida para esse propósito num
almofariz de ágata. A análise foi feita com um micro difractometro Bruker AXS-D8
Discover com radiação CuKα e com uma velocidade de varrimento de 0.05 º/s entre 2θ
= 5 e 75º diffractogramas.O módulo DIFFRAC.EVA (Bruker Company) foi empregue
para indexar os padrões de difração e para a análise de fases, recorrendo à base de
dados PDF-2 (International Centre for Diffraction Data).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. A cal nos suportes pictóricos
Devido à ausência de lacunas de profundidade nas pinturas estudadas (ou a falta de
acesso às mesmas), a colheita de amostras e subsequente estudo concentrou-se nas
camadas de suporte vulgarmente conhecidas no campo da conservação e restauro de
pintura mural como intonaci. Estas camadas, que correspondem aos estratos mais
superficiais de argamassa, apresentam uma espessura variável entre 1 e 6 mm. Na
figura 1, estão patentes dois exemplos de camadas observadas provenientes do
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oratório de D. Teodósio no Paço Ducal em Vila Viçosa (PD_Fig2-27) e do refeitório do
Convento de Cástris em Évora (CCR-Abril7). A análise por MEV-EDX evidencia os
dois tipos de cal identificados como ligante que são representativos das restantes
amostras estudadas. Em ambos os casos foram detetados magnésio (Mg) e cálcio
(Ca) na sua composição. Porém, as diferentes proporções destes elementos revelam
que a cal no Paço Ducal foi obtida a partir de uma rocha calcitica enquanto que a sua
congenere no Convento de Cástris, foi feita a partir de um calcário dolomitico, ou seja,
da calcinação de rochas de carbonatos de calcio e de magnésio (CaMg(CO3)2). No
ultimo caso, é curioso notar que, ao contrário do esperado, a maior concentração de
magnésio (identificado como hidromagnesite e magnesite por DRX na Figura 2)
encontra-se localizado na camada mais externa enquanto que no estrato de
argamassa subjacente é menor a sua contribuição.

Figura 1 e Quadro 1: Microfotografias em Vis das camadas de suporte provenientes do Paço
Ducal de Vila Viçosa ( PD_Fig2_27) e da abóbada do refeitório do Convento de Cástris em
Évora (CR-Abril7). À direita, mapa da distribuição elementar MEV-EDX do cálcio (Ca) a verde e
do magnésio (Mg) a azul. No quadro de EDX estão patentes os resultados da análise de áreas,
expressos em percentagens atómicas e normalizadas a 100% (at%)
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Em termos geológicos, o subsolo da região do Alentejo é rico nos dois tipos de rochas
carbonatadas mas o seu uso tradicional em revestimentos de edificações era
diferenciado consoante a sua localização na estrutura. Supostamente as cais
dolomiticas eram reservadas para as camadas mais internas e grosseiras de
regularização enquanto as calciticas para as de acabamento final, fato que, tal como
demonstra a amostra CCR-Abril7, nem sempre acontece. A presença de carbonatos
de magnésio na composição aumenta a resistência da argamassa. Este factor é
particularmente relevante para o endurecimento e durabilidade dos suportes pictóricos
sujeitos a elevados teores de humidade (exemplo de pinturas de exterior, como as
Casas Pintadas; pinturas em paredes abaixo do nível do solo, como as do coro-baixo
do Convento da Saudação; ou pinturas localizadas em abóbadas de edificios outrora
afetados por humidade de infiltração, como as da Capela do Lourenço na Sé de
Évora). Os pedreiros que trabalhavam para os pintores (e os próprios) estavam
seguramente conscientes da ocorrência deste tipo de situações, tendo muito
possivelmente recorrido de forma intencional a rochas dolomiticas, ou a rochas
calciticas enriquecidas em magnésio, no fabrico da cal para garantir a longevidade da
obra final.

Figura 2: Difratograma da camada branca acinzentada superficial de CR-Abril7

aAs cais mais ricas em calcite foram usadas em mistura com agregados siliciosos em
camadas que atingem os 6 mm de espessura mas também, com ou sem agregados
calcários, em finas camadas finais, conhecidas na giria italiana como intonachini, que
não ultrapassam 1mm e servem como fundos brancos das composições. Estas
camadas foram estendidas por toda a superficie nos murais da Casa de Fresco e nas
Casas Pintadas enquanto no coro-baixo do Convento de Nossa Senhora da
Saudação, circunscreve-se às carnações de algumas das figuras pintadas [1,2 e 3].
Na figura 3, a observação das pinturas em luz rasante evidencia os dois modos de
aplicação identificados nos dois primeiros murais:
a) a pincel, sendo nitidamente perceptíveis a extensão e sentido das pinceladas dadas
em duas a três demãos. Na secção transversal correspondente (e ao contrário da
camada de intonaco subjacente) não se observam agregados, o que indicia um
processo em tudo similar a uma caiação tradicional;
b) com instrumentos de pedreiro (colheres e talochas). Por toda a superficie são
visiveis as marcas deixadas aquando da colocação e alisamento sumário desta
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camada à base de cal e fragmentos calcários (muito possivelmente marmores de
proveniência local).

Figura 3: Vista geral e detalhes em Vis_RAS das camadas de intonachino nas Casas Pintadas
(em cima) e da Casa de Fresco ( em baixo); correspondente análise por MO e MEV-EDX de
duas das amostras recolhidas ( fotos Milene Gil 2013)

3.2. A cal nas camadas cromáticas
Cais enriquecidas em calcite foram identificadas por MEV-EDX na matriz das camadas
cromáticas analisadas nos seis casos em estudo. A sua presença já era espectável
em pinturas murais executadas a fresco ou a fresco e seco com cal (técnica mista). No
caso dos frescos, as diferenças na distribuição e concentração do cálcio nas camadas
analisadas sugerem diferentes formas de aplicação.
Etimologicamente o termo fresco refere-se a qualquer pintura realizada na superficie
de uma argamassa (ou de uma caiação) ainda húmida na qual os pigmentos são fixos
pelo processo quimico de carbonatação da cal contida no suporte pictórico. No caso
da técnica do buon fresco (tambem designado fresco puro ou verdadeiro), os
pigmentos são misturados simplesmente com água limpida. Quando pelo contrário,
estes são adicionados a um leite de cal estamos em presença de um fresco a cal.
Neste caso, para a fixação das particulas de pigmento contribui não só o hidróxido de
cálcio contido no suporte mas também o que foi adicionado na feitura da tinta. A
diferenciação entre as duas técnicas na figura 4 é evidenciada por MO e por MEVEDX. Na técnica do buon fresco, as tintas são estendidas em pinceladas fluidas e
adquirem diversos graus de transparência após secagem. É disso exemplo a camada
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vermelha na veste da figura da temperança, no oratório de D. Teodósio I, executada
numa giornata com cerca de 95 x 41 cm. A camada cromática resultante neste caso
em concreto, não possui contornos definidos sendo que as poucas particulas de ferro
perceptíveis parecem ter ligeiramente difundido na camada subjacente de cor verde.
Nesta ultima, as particulas do pigmento verde à base de cobre estão embebidas numa
matriz espessa e compacta de carbonato de cálcio que não é factível com a técnica do
buon fresco mas com a do fresco a cal. Não obstante as preferências pessoais ou
questõesde ordem técnica que possam ter estado na origem desta opção, é de notar
que a prática do fresco a cal parece ter sido recorrente entre os pintores da região nos
séculos XVI e XVII, sendo como tal no futuro próximo o foco de estudos comparativos
mais aprofundados e alargados a nível geográfico e cronológico.

Figura 4: Fotografia em luz rasante da giornata e pormenor em luz visivel da área de
amostragem da veste de uma das figuras alegóricas presentes no oratório de D. Teodósio I no
Paço Ducal de Vila Viçosa. À direita, microfotografia por MO-Vis e análise por MEV-EDX (foto
rasante por Manuel Ribeiro 2015)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo levado a cabo nos seis conjuntos de murais demonstra a versatibilidade de
um dos materiais mais empregues nos revestimentos decorativos das edificações na
região do Alentejo. As pinturas murais em estudo não são excepção e os resultados
destes seis casos revelam precisamente a capacidade de utilização de diferentes tipos
de cais tanto nas camadas finais de acabamento do sistema intonaco-intonachino quer
ao nível das camadas cromáticas (fresco a cal) e os seus modos de aplicação.
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Resumo
A presente comunicação aborda a utilização de cal como revestimento exterior na
arquitectura tradicional da Terra Fria Transmontana e é resultado de um ensaio apresentado
no Curso de Estudos Avançados em Património Arquitectónico da Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto.
A utilização da cal para fins construtivos é uma prática que vem desde a antiguidade até
meados do século XX, a sua cultura está inevitavelmente associada às características
geológicas da paisagem e prende-se directamente com a existência de fontes de matériaprima que a sustentem, nomeadamente afloramentos calcários. No norte dos concelhos de
Bragança e Vinhais, o aproveitamento desses afloramentos para produção de cal foi feito de
forma mais intensiva em Cova de Lua e Dine.
O abandono dos fornos de cal na região, coincidiu com o aumento significativo da
emigração e com um período de generalização do uso de argamassas à base de cimento.
No entanto, verifica-se que essa substituição das argamassas não foi devidamente
acautelada. Como camada de protecção das paredes exteriores, ciclicamente renováveis,
os revestimentos com argamassas de cal foram sendo removidos quer pelo abandono das
edificações, quer pela generalização de intervenções de reabilitação, traduzidas na maior
parte dos casos pela remoção dos revestimentos, o que contribuiu para a interiorização de
uma imagem errada de que a arquitectura vernacular da Terra Fria Transmontana não tinha
revestimentos exteriores. O propósito do presente artigo será, por um lado, demonstrar que,
não só a maioria dos edifícios era revestida pelo exterior, como apresentava ornamentação
ou pintura e, por outro, constituir-se como um elemento de reflexão para as práticas de
reabilitação do património arquitectónico, com particular realce para esta região do país.
Palavras-chave:

Cal; Património Arquitectónico; Revestimento Exterior; Arquitectura Vernacular
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A Produção da Cal
A utilização da cal para fins construtivos é uma prática que vem desde a antiguidade até
meados do século XX. Na Terra Fria Transmontana, como de resto acontece com outros
locais onde se produzia tradicionalmente cal1, a sua cultura está inevitavelmente associada
às características geológicas da paisagem e prende-se directamente com a existência de
fontes de matéria-prima que a sustentem, nomeadamente afloramentos calcários. No norte
dos concelhos de Bragança e Vinhais "a ocorrência de afloramentos de calcário e dolomitos
(...) é considerável, repartindo-se por formações diversas. Os níveis calcários de Cova de
Lua, encravados numa grande mancha de xistos verdes e divididos por três afloramentos,
dispõem-se alinhados, segundo a direcção noroeste-sudeste. (...) Integrando a Formação de
Macedo de Cavaleiros, (encontra-se o afloramento) de Dine, constituído por dolomito
calcário, silicioso, que se apresenta branco azulado ou escuro, de grão fino, xistoso
(REDENTOR, 2003). Importa fazer ainda referência a duas manchas de dolomito calcário na
aldeia de Aveleda, a dois afloramentos calcários de dimensões reduzidas, nas imediações
de Rabal, duas extensas manchas de calcário silicioso em Varge, e à mancha de calcários
dolomíticos ou mármores da Moimenta que se estenderão pelos afloramentos da aldeia de
Casares.

Figura 1: Localização dos fornos de cal no Norte da Terra Fria Transmontana, representados pelos
círculos pretos. A branco, indicam-se as sedes de concelho, Vinhais e Bragança.

Embora existam ou tenham existido fornos de cal nas aldeias de Casares, Moimenta e
Soeira, em Vinhais, e em Rabal e Aveleda, em Bragança, o aproveitamento dos
afloramentos calcários para produção de cal foi feito de uma forma mais intensiva em Cova
de Lua, Bragança, e em Dine, Vinhais (ver Figura 1). Para além dos testemunhos orais,
quase já desaparecidos, restam como evidência os fornos, em alguns casos em mau estado
de conservação ou mesmo ruína. À excepção do forno da Moimenta, de que já não existem
vestígios e era comunitário, todos os outros eram propriedade privada. A sua produção tinha
por objectivo a comercialização da cal.

1

Milene Gil Duarte refere que os tipos de cal produzidos eram escolhidos conforme o fim pretendido, dependendo da geologia

local (Duarte, 2009).
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Figura 2: Forno de cal em Dine, Vinhais.

Em Dine, dos sete fornos que se conservavam, dois estão em ruína e cinco foram objecto
de intervenção de reabilitação em 2000, por parte da Junta de Freguesia de Fresulfe e da
Câmara Municipal de Vinhais. Localizam-se na encosta oriental do cabeço do castro, local
onde se situa a Lorga de Dine2, num enquadramento privilegiado sobre o vale do rio Tuela
que se estende para sul da aldeia. “Destes fornos saía quase exclusivamente cal parda3
para a construção, mas também se produziam pequenas quantidades de cal branca com a
pedra extraída nas pedreiras (...) situadas em baldios da aldeia.” (REDENTOR, 2003) O
transporte da cal produzida era feito por carros de bois até à estrada nacional, junto à ponte
de Soeira, onde a carga era transferida para um meio de transporte motorizado. Os fornos
de Dine chegaram a produzir cal de uma forma intensiva durante praticamente todo o ano,
com recurso a mão-de-obra local. Deixaram de funcionar na década de sessenta do século
XX, em parte devido à forma artesanal como a sua produção era feita.
Em Cova de Lua, os três afloramentos calcários referidos foram aproveitados para produção
de cal, embora com maior intensidade e concentração no afloramento nascente, onde
chegaram a laborar nove fornos. Este conjunto ganhou fama, sobretudo pela intensidade da
sua produção e pelo facto do seu aproveitamento ter sido feito de uma forma mais
profissional, através da constituição de algumas sociedades comerciais para exploração e
fabrico de cal. Beneficiava, por outro lado, de melhores acessos, por se localizar junto à
estrada nacional 308-3. No entanto, foi uma alteração ao traçado dessa estrada e
subsequente movimento de terras que ditou a quase ruína do conjunto, soterrando total ou
parcialmente a maioria dos fornos. A produção terminou na década de sessenta do século
XX e, neste momento, são visíveis apenas quatro fornos, um deles praticamente em ruína.

2

Classificada como Imóvel de Interesse Público, por Despacho de Março de 1975, publicado no Decreto nº 67/97, de 31 de

Dezembro.
3

“Os termos “cal preta”, “negra”, “de obra” ou “parda” são sinónimos do que é, em geral, uma cal magnesiana ou dolomítica.

Este tipo de cal, mais escura devido ao magnésio ou às impurezas presentes na sua composição estava normalmente
reservada para as argamassas mais grosseiras de assentamento das alvenarias e de rebocos enquanto a cal branca se
destinava a “trabalhos mais finos” de barramentos ou “barradas”, caiações a branco e a cores” (DUARTE, 2009, p. 14)
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Figura 3: Boca de descarga e da câmara de ventilação de um dos fornos de Dine, em Vinhais.

Na aldeia de Casares, existe ainda um forno que laborou na primeira metade do século XX,
produzindo cal branca que se destinava às povoações vizinhas dessa zona do concelho de
Vinhais. Na Moimenta, muito perto da fronteira com a Espanha, existiu um forno comunitário
de que já não restam sequer vestígios, e cuja utilização era esporádica, uma vez que estava
dependente das necessidades da comunidade local, para onde a cal produzida se destinava
exclusivamente. Em Soeira há registo da existência de um forno, próximo do leito do rio
Tuela, mas que se encontra em ruínas.
Na aldeia de Rabal, em Bragança, existe um forno que produzia cal parda para a
construção, embora de forma intermitente, e está actualmente em ruínas. Na Aveleda
existem dois fornos, cuja produção principal era de cal parda e que cessaram actividade em
meados do século passado.
Como foi referido, a localização dos fornos estava directamente relacionada com a das
pedreiras, que eram exploradas a céu aberto. Embora não se verifique nenhum padrão
volumétrico das câmara de calcinação dos vários fornos ainda existentes, há alguns
aspectos construtivos em comum. Em primeiro lugar, quase todos se localizam em terrenos
com algum declive, parcialmente enterrados, para aproveitarem ao máximo a inércia térmica
da terra. Por outro lado, essa sua disposição permitia um fácil acesso quer à boca de carga,
quer à de descarga. Normalmente construídos em alvenaria irregular de pedra com juntas
de argila, apresentam uma estrutura interior semelhante, apesar das variações de
dimensão. Estão divididos em duas secções principais: a câmara de calcinação de forma
troncocônica invertida, completamente aberta no topo para se fazerem as cargas do material
a calcinar, e com uma pequena abertura na sua base para as descargas; sobreposta a uma
câmara de ventilação posicionada na base do forno (ver Figura 6).
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Figura 4: Cova de Lua, Bragança. Um dos fornos ainda existentes.

Em todos os fornos da região o carregamento do produto para calcinação fazia-se por
camadas de lenha de urze e de pedra, colocadas alternadamente a partir do lajeado que
separava a câmara de ventilação da de calcinação. A qualidade e preferência pela lenha em
prejuízo de outros combustíveis é também um factor de favorecimento da qualidade final da
cal. Com a calcinação, normalmente a uma temperatura de 850-900°C para as rochas
cálcicas e de 400-480°C para as rochas dolomíticas, ocorre inicialmente a libertação de
água e posteriormente o carbonato de cálcio existente nas pedras decompõe-se e,
libertando dióxido de carbono, transforma-se em óxido de cálcio ou óxidos de cálcio e óxido
de magnésio, consoante se trate de rochas cálcicas ou dolomíticas, vulgarmente designado
por “cal viva”. A própria forma das câmaras de calcinação dos fornos facilitava a saída da cal
viva pela boca de descarga. Depois de recolhida a cal, deixava-se arrefecer o forno e ficava
pronto para nova fornada. O apagamento ou extinção da cal viva “consiste na transformação
do óxido de cálcio em hidróxido por reacção com água” (DUARTE, 2009, p. 18), que é
exotérmica e expansiva. Dependendo do volume de água adicionado, a cal apagada pode
resultar numa pasta ou em pó. A cal em pasta endurece na presença do ar de forma lenta,
“devido a uma evaporação da água da pasta e a uma carbonatação por absorção do
anidrido carbónico do ar, formando de novo o carbonato de cálcio (...) similar ao material de
partida, mas agora com propriedades substancialmente diferentes das da rocha original”
(AGUIAR, 2005, p. 201). Naturalmente que, dependendo dos diferentes tipos de matériaprima utilizadas e do seu processo de calcinação, se obteriam diferentes tipos de cal4, como
a cal aérea, que pode ser gorda ou magra, cálcica ou dolomítica; e a cal hidráulica. Por
norma, os artífices locais sabiam reconhecer as pedras mais adequadas para a cal que
pretendiam obter. A Terra Fria Transmontana não era excepção e nos seus fornos era
habitual trabalharem vários homens em simultâneo sob as ordens de um capataz ou
trabalhador mais experiente no ofício.

4

“Em termos mineralógicos os calcários ou mármores podem ser classificados pela presença de maior ou
menor percentagem de carbono de cálcio. Acima dos 98% são considerados muito puros; entre 96 a 98% são
puros; entre 90 a 96% margosos e, finalmente, são consideradas margas entre os 75 e os 90%. É das margas
que se obtém maioritariamente a cal hidráulica, enquanto a cal aérea se obtém da cozedura de calcários com
elevado grau de pureza” (DUARTE, 2009, p. 15).
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Figura 5: Boca de carga de um dos fornos de Cova de Lua, Bragança.

Figura 6: Corte Horizontal, Alçado e Corte Vertical de um forno de cal em Dine.
Legenda: 1 – Boca de Carga; 2 – Boca de Descarga; 3 – Câmara de Ventilação.

A Aplicação da Cal nos Revestimentos Exteriores
O abandono dos fornos de cal da região nos anos sessenta do século passado, coincidiu
com o aumento significativo da emigração das gentes transmontanas para outras paragens,
que ditou na maior parte dos casos o abandono das aldeias e de todas as actividades
associadas ao mundo rural. Por outro lado, a produção tradicional de cal era feita em
moldes artesanais e a sua distribuição não era sequer motorizada, uma vez que muitos dos
fornos se encontram em locais de difícil acesso. Por último, trata-se de um período de
generalização do uso das argamassas à base de cimento que ditou o progressivo abandono
da cal aérea como ligante das argamassas para construção.
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Figura 7: Sernande, Vinhais. Edifício em alvenaria mista de xisto e granito, com revestimento a fingir
aparelho regular de pedra.

No entanto, verifica-se que essa substituição das argamassas não foi devidamente
acautelada. Tradicionalmente, a cal produzida para a construção funcionava como ligante
das argamassas, à qual eram adicionados os agregados (areia, terra, pós de pedra,
pozolanas naturais e artificiais, pigmentos, etc.) e água, em proporções que dependiam da
“natureza dos agregados, do estrato em que eram aplicados e até do tipo de paramento
(alvenaria) subjacente” (DUARTE, 2009, p. 35). A qualidade dos agregados era igualmente
decisiva para a qualidade final da argamassa, uma vez que “funcionam como o esqueleto da
argamassa possibilitando a sua coesão” (DUARTE, 2009, p. 24). As argamassas de cal
proveniente dos fornos da Terra Fria Transmontana, na sua maioria de cal parda, seriam
tradicionalmente aplicadas na construção em assentamento de alvenarias de pedra,
emboços e rebocos. As argamassas de cal branca, embora produzidas em menor
quantidade, seriam utilizadas nas camadas exteriores, de acabamento e decoração. As
argamassas de revestimento eram a face visível e sacrificial de todo o sistema construtivo
tradicional, cujo bom desempenho estava dependente do funcionamento de todos os seus
constituintes. “Os revestimentos cumprem duas funções primordiais: funcionam como uma
camada de protecção, auto-sacrificável e ciclicamente renovável (...), salvaguardando as
paredes e as estruturas dos efeitos nefastos da humidade (...) e das agressões físicas (...); e
determinam o aspecto de um edifício, funcionando como uma camada de apresentação
estética (...), participando activamente na composição arquitectónica” (AGUIAR, 2005, p.
231).
Tradicionalmente, os revestimentos exteriores eram constituídos por duas camadas
principais, com funções e espessuras distintas. A primeira, de regularização e protecção era
constituída pelo emboço, mais grosseiro, que estabelecia o contacto com a parede e
constituía uma base de aplicação às camadas seguintes; pelo reboco, que era a camada
intermediária de regularização; e pelo esboço, de preparação para o acabamento. Estas
camadas “eram constituídas por argamassas de areia e cal, com eventuais adições minerais
e aditivos orgânicos. Normalmente, as camadas internas tinham granulometria mais
grosseira que as externas e a deformabilidade e a porosidade iam aumentando das
camadas internas para as externas, promovendo assim um bom comportamento às
deformações estruturais e à água” (VEIGA, 2003, p. 1). A segunda camada, de protecção,
acabamento e decoração era constituída pelo barramento, ou guarnecimento, que era a
camada de acabamento normalmente constituída “por massas finas de pasta de cal (...)
aplicadas em várias subcamadas, com finura crescente das mais interiores para as mais
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exteriores” (VEIGA, 2003, p. 2); a pintura, geralmente com base em cal aditivada com
pigmentos; e os ornamentos (stuccos, fingidos, esgrafitos, etc.). Esse princípio construtivo,
de sobreposição de sucessivas camadas, terá sofrido algumas adaptações na Terra Fria
Transmontana onde, por norma, essa segunda camada, de ornamento, seria constituída por
não mais do que uma subcamada. A relativa escassez de matéria prima e as próprias
caracteristicas da arquitectura vernacular assim o justificaram.

Figura 8: Espinhosela, Bragança. Edifício de habitação com friso a marcar a separação de pisos no
revestimento e simulação de pilastras nos cunhais.

Contrariamente a uma imagem que se interiorizou, motivada pelo abandono das edificações
e pela generalização das intervenções de “reabilitação” que se foram efectuando na região,
alterando ou removendo totalmente os revestimentos, a arquitectura tradicional da Terra Fria
Transmontana tinha revestimentos exteriores em argamassas de cal. Como camada
sacrificial e exposta ao exterior, naturalmente que em caso de abandono e degradação do
edifício, o revestimento foi o primeiro elemento a desaparecer. Por outro lado, existe uma
associação da cor das casas à cor da pedra extraída na região, sejam granitos ou xistos,
que são actualmente a face mais visível da sua arquitectura. Não obstante, conforme se
pode verificar pelas imagens recolhidas, não só a maioria dos edifícios era revestida pelo
exterior, como apresentava ornamentação ou pintura. Por norma, os edifícios localizados no
centro das aldeias, perto ou nas imediações da igreja matriz5, apresentam um maior cuidado
de composição arquitectónica dos alçados, sobretudo ao nível dos revestimentos exteriores.
No entanto, por essa mesma razão, são também esses edifícios do centro das aldeias, que
se apresentam mais descaracterizados pelas “melhorias” que foram sofrendo. Os únicos
exemplos de técnicas decorativas mais elaboradas foram encontrados em edifícios cuja
funcionalidade se tinha alterado ou em alçados secundários, naquilo que podemos
caracterizar como a “arquitectura de rua de trás”, para a qual poucos olhos se viram.

5

O centro da aldeia em sentido literal, como centro onde eram tomadas decisões da comunidade no “concelho” dos homens da

aldeia; e simbólico, como centro espiritual, local das questões que transcendem o mundano. Nesse sentido, local de extrema
importância na vida da comunidade local.
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Figura 9: Fontes Barrosas, Bragança. Moldura esgrafitada em revestimento de vão exterior.

De uma maneira geral, denota-se uma maior preocupação decorativa no piso superior dos
edifícios habitacionais, normalmente com dois pisos, com a aplicação de barramentos e
simulação dos elementos estruturais em pedra, como os cunhais, embasamentos, frisos e
beirais através de pintura ou esgrafitos. Era aí que se localizava a habitação e era essa
zona que importava destacar. O piso térreo, onde se alojavam os animais, recebia
normalmente as camadas de regularização e protecção (emboço e reboco). Os edifícios que
se destinavam à recolha de alfaias agrícolas, animais ou arrecadações não tinham
normalmente revestimento exterior, ficando com o aparelho da pedra à vista. Em termos
decorativos, encontram-se ainda vários exemplos de execução de fingidos, esgrafitos e
molduras esgrafitadas.
Esta situação de abandono de muitos dos edifícios, do desaparecimento generalizado da
cultura tradicional da construção, substituída por uma cultura dita global, representa, sem
sombra de dúvida, uma perda. Se é pela afirmação das nossas diferenças que construímos
uma identidade local, intimamente ligada ao que é único, apesar das afinidades de
princípios construtivos tradicionais com outras regiões do país, não pode deixar de se
lamentar a perda de uma identidade construtiva umbilicalmente ligada à própria geografia do
território. Como refere José Aguiar, “a cor de uma arquitectura será sempre a cor dos
próprios materiais, ou seja, das soluções de materialização ou de revestimento das suas
superfícies. Com as terras e os pigmentos metálicos e vegetais, obtinham-se gamas
relativamente pouco variadas de cores. No entanto, dentro dessa gama, cada região tinha
os seus próprios tons” (AGUIAR, 2005).
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Figura 10: Vilarinho, Bragança. Moldura de vão exterior.

Nota Final
No contexto da Terra Fria Transmontana, em que a vida sempre foi dura, tradicionalmente
dependente dos rigores do clima e do que dava a terra, com uma arquitectura tradicional
que se pode caracterizar por um certo pragmatismo e resignação, parece-nos extraordinário
o aparecimento de esgrafitos em Vilarinho (ver Figura 10), ou de paramentos inteiros
cobertos com fingidos de pedra em Sernande (ver Figura 7). Mais ainda atendendo à actual
falta de cuidado e de sensibilidade para a conservação e salvaguarda desse património.
Numa região desertificada, onde a aposta parece residir nos empreendimentos turísticos em
espaço rural, com os aparelhos de pedra a brilhar de tão polidos e as argamassas de
cimento a tentar esconder as manchas provocadas pelos sais solúveis que teimam em
aparecer, que futuro para este património? Como mantê-lo vivo? Sobretudo se tivermos em
consideração que “não é por ser tradicional que devemos considerar (a cal) também um
material de futuro, mas sim por ter demonstrado ao longo dos séculos ser um material de
grande qualidade” (MARGALHA, 2008).
Nesse sentido, para além do interesse patrimonial dos próprios fornos, cuja vocação actual
não poderá ir muito além da sua fruição e conhecimento enquanto testemunho de uma
actividade industrial do passado, mas que é um valor em si mesmo e deve ser
exponenciado, urge definir estratégias de intervenção para a construção e reabilitação da
arquitectura tradicional na Terra Fria Transmontana, que passem pela reutilização da cal
como ligante das argamassas, ultrapassando dessa forma as resistências e preconceitos
que os construtores actuais manifestam em relação a um material que já deu provas mais
do que suficientes de qualidade, e que derivam, na maior parte dos casos, de mero
desconhecimento.
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Magra 3 – Um complexo industrial de produção de cal em época
romana
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Resumo
O sítio do Magra 3 corresponde a um vasto complexo industrial de produção de cal, de
cronologia romana (séc. I d. C.). Este local foi intervencionado pela equipa da Era –
Arqueologia no âmbito do projecto de Minimização da Barragem da Magra (Baleizão), no
decorrer das obras de implementação do sistema de Rega de S. Pedro – Baleizão,
promovidas pela empresa EDIA, SA.
No decorrer desta intervenção foram identificados 9 fornos de produção de cal, associados
às zonas de extracção de pedra e a áreas de despejo dos detritos provenientes dos fornos,
tornando desta forma este local no único sítio identificado que se centraria exclusivamente
na produção de cal numa escala industrial, de época romana.
Associados a estes contextos foram também encontrados restos orgânicos de folhas de
oliveira/zambujo, matéria-prima utilizada para a queima da fornada, como também a
presença de uma fornada que terá sido interrompida devido ao abatimento do forno, muito
provavelmente devido às altas temperaturas a que esta estrutura foi sujeita, permitindo
desta forma a percepção de como a matéria-prima seria colocada no interior do forno
durante o processo da “enforna”.
O estudo deste sítio arqueológico contribuiu em grande medida para o conhecimento da
dinâmica de construção e edificação da cidade romana de Beja (Pax Iulia), mas revelou
também que as técnicas utilizadas para a produção de cal se assemelham muito às actuais,
desde a arquitectura dos fornos, ao processo da “enforna” e à matéria-prima utilizada para a
queima da fornada, evidenciando assim a existência de uma longa perduração no tempo
das técnicas artesanais de produção de cal.

Palavras chave: Cal; Industria; Arqueologia; Romano, Beja
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Magra 3 - os contextos intervencionados
Os trabalhos de minimização de impactes sobre o património realizados no decorrer da
implementação do sistema de rega, subsidiário da Barragem do Alqueva, desenvolvidos
através da empresa EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva),
S.A., têm transformado os nossos conhecimentos e alterado a percepção do território
histórico e arqueológico do Baixo Alentejo.
É neste contexto que surge o sítio arqueológico do Magra 3. Este local começou a ser
intervencionado em Fevereiro de 2013, numa tentativa de diagnosticar a sua natureza, dado
que era já referenciado no Estudo de Impacte Ambiental da Empreitada de Construção do
Circuito Hidráulico S. Pedro-Baleizão. Os primeiros trabalhos de diagnóstico revelaram a
existência de uma grande mancha de ocupação de cronologia romana, com algumas zonas
de extracção de pedra, assim como a presença de vestígios que evidenciavam a existência
de fornos nas imediações.
Desta forma, em Agosto do mesmo ano, são iniciados os trabalhos de escavação integral,
que permitiram a identificação de uma vasta área industrial vocacionada para a extracção e
transformação da pedra em cal, com uma dinâmica de ocupação enquadrada nos meados
séc. I D. C, em pleno apogeu da ocupação romana no Ocidente Peninsular – Figura 1.

Figura 1: Vista geral dos contextos intervencionados

Este sítio desenvolve-se ao longo de uma vertente suave na margem direita do Barranco de
D. Pedro, numa zona onde são ainda visíveis à superficie afloramentos de calcário – Figura
2.
A proximidade da matéria-prima parece ter sido um dos critérios utilizados para o
estabelecimento deste local. As pedreiras seriam exploradas a céu aberto e, para a
extracção dos blocos, procedia-se previamente a uma limpeza da superfície da pedra
através da utilização do fogo. A utilização deste procedimento foi confirmada no registo
arqueológico através da presença constante de pequenos focos de combustão em redor dos
afloramentos explorados. Para a extracção dos blocos, seriam utilizadas as linhas naturais
da fractura das pedras, que se abriam mediante o uso de cunhas – Figura 3 [Carretero
León, 1998].
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Figura 2: Pormenor de afloramento explorado

Figura 3: Cunha identificada no decorrer dos trabalhos

Os recursos explorados correspondem a calcários dolomíticos cristalinos (CaMg{CO3}2 ou
CaCO3•MgCO3) e de diferentes tipos de brechas, constituindo um importante núcleo de
rochas carbonatadas.

Figura 4: Vista geral dos fornos no sector 3
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Em relação aos fornos, estes foram directamente escavados no substrato rochoso e
apresentavam uma forma cilíndrica, com uma média de 3m de diâmetro de 2 de
profundidade – Figuras 4 e 5.

Figura 5: Vista geral do Forno 2

Uma vez inutilizado um forno, por motivos que poderiam estar relacionados não só com a
degradação das paredes devido às altas temperaturas, como à necessidade de aumentar o
espaço interior da fornalha, este era reformulado através da abertura de uma nova câmara
de combustão a Sul da câmara anterior, passando esta última a dar serventia ao acesso da
nova fornalha – Figura 6.

Figura 6: Pormenor do acesso ao forno 2, que terá correspondido a uma câmara de combustão numa
fase anterior

Os fornos eram revestidos na base por um piso em opus signinum muito compacto – Figura
7, ostentando sempre uma depressão ao centro destinada à colocação da lenha. O acesso
à fornalha era realizado por uma abertura que poderia ser simplesmente escavada na
parede Norte do forno, como é o caso do forno 6, ou estão poderia apresentar-se
estruturada, como é o caso dos fornos 1 e 2 e 3 – Figuras 8 a 10.
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Figura 7: Pormenor da base do forno 4

Figura 8: Acesso à fornalha do forno 1

Figura 9: Entrada de fornalha do forno 6
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Figura 10: Vista geral do forno 3

A identificação de restos de galhos e folhas de oliveira/ zambujo, tanto nos acessos aos
fornos como no interior dos mesmos evidencia que seria este o tipo de combustível utilizado
para a realização das fornadas – Figura 11. Este tipo de lenha ofereceria uma combustão
gradual, evitando a produção de calor excessivo e consequentemente o excesso de
cozedura das pedras.

Figura 11: Pormenor de vestígios de oliveira/zambujo junto à entrada do Forno 1

Técnicas de produção de cal no período romano
Os fornos de produção de cal de cronologia romana do sítio do Magra seguem as
recomendações feitas pelos autores clássicos, como é o caso de Catão (Figura 12):
“Constrói o forno de cal com dez pés de largura, vinte pés de altura, e vai estreitando o
cume até que tenha três pés de largura. Se cozeres só com uma porta no forno, cava no
interior um buraco que dê para reter a cinza, de modo a que não seja necessário tirá-la cá
para fora, e constrói o forno com cuidado: faz com que uma grelha abranja toda a base do
forno. Se cozeres com duas portas no forno, não é preciso qualquer buraco. Quando for
preciso tirar a cinza, retira-a por uma porta, enquanto o fogo está na outra. Toma atenção
para que o forno não seja interrompido, mas sim que continue sempre a arder; toma atenção
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para que não seja interrompido nem durante a noite nem em qualquer outra altura. Aplica no
forno somente pedra de boa qualidade, o mais branca e menos irregular possível”.
Catão, De Agricultura, 38.1.

Figura 12: Reconstituição dos dois tipos de fornos mencionados por Catão segundo Jean-Pierre
Adam, em: Roman Building: Materials and Techniques, Routledge, 1999.

A solução adaptada no caso do Magra 3 parece ter correspondido a um tipo de laboração
intermitente, na qual a divisão entre a pedra e o combustível se faria através da estruturação
das pedras no interior do forno até formar uma falsa cúpula, com a colocação da lenha na
depressão existente na base [Martins, 2012].
É possível encontrar exemplares deste tipo de actividade em todos os pontos do antigo
Império Romano, associados sempre a grandes cidades ou villae. Veja-se por exemplo o
caso do forno de cal de Weekley, no Reino Unido, datado dos meados do séc. II d. C.,
associado a um grande estabelecimento romano situado a cerca de 8 km do local, cuja
tipologia, morfologia das zonas de despejo e tipo de material associado, isto é, grandes
recipientes de armazenagem, em tudo se assemelham aos fornos identificados no Magra.
[Jackson et al., 1973].
Não obstante, até ao momento não foi ainda identificado nenhum paralelo para o tipo de
ocupação identificada no sítio do Magra, no qual os fornos não estão associados a nenhuma
ocupação em concreto, mas sim inseridos numa vasta área dedicada exclusivamente à
produção de cal que abasteceria não uma cidade ou villa, mas sim todo um território em
expansão.
No momento de pleno funcionamento desta área industrial, Pax Iulia estaria a ser alvo de
uma série de reformulações urbanísticas impulsionadas pela sediação do Convento
Pacense nesta cidade, o que implicou necessariamente a construção de equipamentos
públicos, civis e religiosos, inerentes a qualquer capital de Convento.
Tal desenvolvimento urbano teria de estar apoiado num vasto programa de exploração e
transformação de matérias-primas, tais como a cal, para a edificação da cidade romana
enquanto tal. O facto de a ocupação identificada se centrar nos meados do séc. I sugere
que a sua utilização teria servido o propósito de edificar esta cidade nos primeiros
momentos após a reformulação administrativa da Península Ibérica, iniciada por Augusto e
desenvolvida por Cláudio.
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A cal e a sua utilização durante o período romano
A utilização da cal e das suas propriedades durante o período romano é um assunto
amplamente desenvolvido por Vitruvio. O estudo das obras deste autor clássico tem
permitido aos investigadores o conhecimento sobre o tipo mistura a ser usada e quais as
proporções de cal indicadas consoante a sua finalidade do tipo de opus. Este autor
menciona ainda o tipo de aditivos a serem utilizados para aumentar a resistência das
argamassas, tais como argila cozida triturada ou mesmo cinza vulcânica [Álvarez Galindo et
all, 1995].
O momento exacto em que as propriedades ligantes da cal começaram a ser reconhecidas
e utilizadas constitui ainda um tema problemático. Não obstante, sabe-se que durante o
império romano este constituía um dos elementos fundamentais no âmbito da construção e
edificação das principais infra - estruturas.
Em Beja, são vários os exemplos que revelam a importância de um sítio como o Magra 3 na
edificação da cidade romana. Os vestígios associados a este período correspondem não só
ao espaço urbano em si, como é o caso do arco existente num dos troços da muralha
romana – Figura 13, no qual é ainda visível a utilização de argamassas de cal como ligante
nos paramentos exteriores (Opus), mas também nas villas que circundavam esta Urbe, nas
quais, foi registada a utilização da cal para a construção de pavimentos e inclusive para o
revestimento de paredes.

Figura 13: Arco Romano de Beja, segundo Lopes, 2000

As propriedades impermeabilizantes da cal foram ainda aproveitadas para a construção de
aquedutos e barragens, como é o caso da Barragem do Muro da Prega, muito próximo do
sítio do Magra 3, construída para conter as águas do Barranco de D. Pedro – Figura 14.
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Figura 14: Barragem do Muro da Prega (Fotografia de Paulo Marques)

Considerações finais
Parece evidente que a construção de edifícios numa cidade de importância capital como
Pax Iulia necessitava de uma quantidade significativa de matérias-primas. O sítio
arqueológico do Magra 3 reveste-se, assim, do ponto de vista do conhecimento das
dinâmicas do período romano na região, de uma importância ímpar, aliás reforçada pelo
facto de ser o primeiro sítio arqueológico de cariz industrial, dedicado à produção de cal,
identificado e intervencionado em todo o Império romano.
Esta intervenção abre, portanto, caminho para um melhor conhecimento do funcionamento
de complexos industriais do mesmo período que ainda esperam ser identificados.
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Resumen
A finales de los años 70’s la sociedad comenzó a tomar conciencia de los peligros de la
pintura sintética con respecto a la salud y a la contaminación ambiental, lo que les hizo
volver la vista a productos tradicionales más “saludables” y que dejan una menor huella en
el medio ambiente (pinturas minerales, específicamente la pintura a base de cal).
Este estudio describe de forma breve la historia de este material, para luego definir la
diferencia entre una pintura a la cal y una pintura de cal. Seguidamente hace un repaso
normativo para saber qué exigencias se le pide a este producto tradicional hoy en día,
finalmente se hace un análisis de fichas técnicas de pinturas a la cal que se comercializan
en Europa donde se observó que en pocas ocasiones se aplica la clasificación que estipula
la norma EN 1062 sobre pinturas y barnices y la directiva 2004/42 CE.
Palabras clave:

Pintura a base de cal; Normativa; Clasificación

Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

85

Antecedentes
La datación más antigua del uso de la cal en revestimientos se da alrededor de los años
6600-5650 a.C. en Anatolia, específicamente en el asentamiento de Çatalhöyük (Figura 1),
donde podían verse pilares de madera recubiertos con una mezcla de cal pintada de rojo
[Mellaart.1971]. Avanzando en el tiempo, entre los años 2000 a.C. y 1400 a.C. nos
encontramos con el palacio de Knosos donde se hallaron los ejemplares más antiguos de
pintura al fresco. Este estilo creció y se desarrolló en la época Griega y Romana. Por otra
parte, la pintura a base de cal (encalados y veladuras de cal) comienza a popularizarse, en
Europa, en la edad media por sus propiedades desinfectantes, transpirables e ignífugas,
colocándose mayormente en el exterior de las casas, cuadras, barracones y cuarteles. Su
uso en las ciudades se extendió hasta principios de 1900 mientras que en las zonas rurales
hasta mitad del siglo XX.

Figura 1: Reconstrucción de interior de viviendas de Çatalhöyük. Fuente: Grant Cox [Cox,2016].

En ese mismo siglo la pintura sintética fue ganando terreno rápidamente a las pinturas
tradicionales gracias a su facilidad de aplicación, amplia gama de colores y precio
reducido. Lamentablemente unas décadas más tarde su reputación fue afectada por los
problemas de salud1 y medioambientales que ocasionaban sus componentes (metales
pesados y componentes orgánicos volátiles COV). La creciente concienciación social sobre
estos temas ha hecho que se creen normas que prohíban el uso de materiales tóxicos y
que se reduzca el contenido de COV. Esto y el auge de la construcción ecológica han
estimulado tanto a fabricantes como a usuarios a buscar “nuevas” alternativas sostenibles,
una de ellas son las pinturas tradicionales, como las de base de cal.

Definición y técnicas de aplicación
Se define como pintura a base de cal a aquella que está conformada por:
•

Un conglomerante de cal que puede ser aérea o hidráulica. Este es el componente
que condiciona en mayor medida el comportamiento de la pintura.

•

Pigmentos de tierras naturales (máximo 25% del peso de la cal) u óxidos de hierro
(máximo 15%),

•

Agua o agua de cal como disolvente y

•

Aditivos, sólo si son necesarios.

1

Su uso se asoció al cáncer [Brown et al.2002], asma y leucemia infantil, además de daños
cerebrales [GreenSpec. 2015], problemas pulmonares [Mendell. 2007], dolores de cabeza, mareos y
debilitamiento muscular [American Lung Association. 2015].
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Las técnicas de aplicación que engloba este tipo de pintura son dos:
•

Técnica al Fresco o buon fresco: En donde los pigmentos son diluidos en agua de cal
y se integran en un enlucido cuando este aún está fresco.

•

Técnica al seco: En donde la pintura se aplica sobre un sustrato seco de origen
mineral. Dependiendo de la proporción de aglutinante y disolvente (Cuadro 1) se
puede llamar veladura, pintura o encalado.

Cuadro 1: Proporciones en volumen de cal y disolvente para distintos tipos de pintura de cal. Fuente:
Rattazi [Rattazi, 2007]
Tipo de pintura

Cantidad de cal

Agua/agua de cal

Veladura de cal

1

2-3

Pintura

1

4-7

Encalado o enjalbegado

1

7-30

Actualmente las pinturas a base de cal que se encuentran en el mercado no son las mismas
que se manufacturaban tradicionalmente; los requerimientos que hoy exigen los usuarios
son otros como por ejemplo: Facilidad de aplicación, buena adherencia a una gran variedad
de sustratos, amplia gama de colores, estabilidad cromática, etc. lo que ha hecho que los
fabricantes añadan componentes orgánicos a las formulaciones tradicionales.
Para diferenciar a esta nueva generación de pinturas a base de cal de las tradicionales se
propone las siguientes denominaciones:
•

Pintura de cal: Pintura comúnmente hecha de forma artesanal compuesta por cal,
agua o agua de cal, pigmentos naturales como óxidos de hierro (colores cálidos, no
orgánicos) y azúl índigo (colores frios, orgánicos), además de aditivos no orgánicos.
Cuyas propiedades se pueden leer en el Cuadro 2.

Figura 2 y 3: Cal viva y Pigmentos de óxido de hierro en mercado de Medina de Tetuan – Marruecos.
Fuente: Propia.
Cuadro 2: Propiedades de la pintura de cal artesanal.
Factor de resistencia
al vapor de agua (µ)

4-10 [Rattazi, 2007] si no se agrega un aditivo
impermeabilizante.

Alcalinidad (pH)
Adherencia

12-13
Cohesiva en sustratos minerales incluyendo antiguas capas de
pintura de cal (Figura 4 y 5) . Al carbonatarse la pintura se
acopla a la superficie mineral y se petrifica creando una
estructura microcristalina.
Sí, debido a su alta alcalinidad. Esta propiedad dura hasta el
final del proceso de carbonatación

Biocida
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Otras particularidades que tiene son:
•

La pigmentación puede variar según la fuerza que aplica el pintor en cada brochazo
(como se observa en las Figuras 5 y 6), esta característica se aprovechaba para
crear profundidad y vibración en las superficies donde se aplicaba.

•

El color de la pintura puede ser hasta un 50% más claro cuando este se seca.

•

La pintura fresca tiende a decantarse en el recipiente que la contiene, por lo que
necesita ser constantemente batido a la hora de su aplicación.

•

Dependiendo de la densidad de la pintura será necesario de 2 a 8 capas para cubrir
completamente una superficie.

Figuras 4 y 5: Capas superpuestas de pintura a la cal en Medina de Tetuan – Marruecos. Fuente:
Propia

Figura 6: Casas pintadas con pintura de cal en Medina de Tetuan –Marruecos. Fuente: Propia.

•

Pintura a la cal: Pintura compuesta por cal, agua o agua de cal, tierras naturales u
óxidos de hierro y aditivos orgánicos cuya dosificación y contenido de COV no
sobrepase lo que indique la normativa vigente.

Normativa sobre pinturas y pinturas a la cal
Con el fin de profundizar más en el concepto actual de la pintura a la cal y obtener sus
características mínimas, se hizo una búsqueda sobre normativas relacionadas al tema.
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Se encontró que actualmente existen tres normas a nivel Europeo que las pinturas deben
cumplir: las de clasificación, ya sea para pinturas de interior o exterior, y la norma de
limitación de emisiones de compuestos orgánicos (ver Cuadro 3).
Cuadro 3: Normativa referente a las pinturas en general.
Norma
EN 13300

Clasificación e
identificación

Normativa
medioambiental

EN 1062-1

2004/42 CE

Nombre/descripción
Materiales y sistema de recubrimiento en fase acuosa
para paredes y techos interiores. Clasificación. Indica un
sistema general para clasificar e identificar una pintura de
interior.
Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento
para albañilería exterior y hormigón. Parte I: Clasificación
Indica un sistema general para clasificar e identificar una
pintura de interior.
Limita la cantidad de componentes orgánicos volátiles
Para una pintura de exteriores de clase “a” el máximo
sería 30 g/l y para una pintura de tipo c con tipología BA
el máximo sería 40g/l.

Pese a que las normas EN 1330 y 1062-1 dan una lista de características que es necesario
definir para identificar a una pintura, no indica los valores mínimos necesarios para validar a
este producto.
En la búsqueda de reglamentos que proporcionaran estos valores mínimos para la pintura a
la cal sólo se encontró la norma francesa FDT 30808, la cual acota la cantidad máxima de
componentes orgánicos que puede tener este tipo de pintura (≤ 5% de su masa) y nos da
una clasificación según la norma NFT 36-005, la cual se puede observar en el cuadro 4.
Cuadro 4: Clasificación de la pintura a la cal según la norma FDT 30808 y NFT 36-005.
FDT 30808

NFT 36-005

Familia I- Categoría 1c

Familia I: Pinturas y barnices;
Categoría 1: Pintura al agua;
c: pintura a la cal.
Familia IV: selladores y otros recubrimientos;
Categoría 4: recubrimiento de pintura.

Familia IV-Categoría 4

Desafortunadamente esta norma no nos ayuda a concretar ningún aspecto de la
clasificación según la norma EN 1062-1, entonces ¿cómo podemos determinar qué pintura a
la cal es apta y cual no? ¿Se está siguiendo los estándares de una pintura sintética o los de
otro tipo de pintura mineral como es la pintura al silicato?
Para dar respuesta a alguna de estas cuestiones se analizaron 22 fichas técnicas de
pinturas a la cal que se comercializan en Europa, concretamente en España, Italia, Francia y
Alemania (Figura 7). Con ellas se fabricó una serie de tablas que indican las tendencias que
está siguiendo este mercado.

Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

89

Figura 7: Pinturas a la cal estudiadas en España, Francia, Italia y Alemania.

Una de las cosas que se estudió fue si las pinturas seguían las normas de clasificación y
declaración de cantidad de COV. Además de qué otras características daban a conocer en
sus fichas técnicas con más frecuencia. Para resolver esas dudas se creó el Cuadro 5.
Cuadro 5: Lista de características definidas en fichas técnicas. Las necesarias para la clasificación de
la pintura según la norma EN 1062-1 están resatadas en amarillo.
Característica
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Rango de
resultados

Repeticiones por país

Total

Rendimiento

4 - 10 m2/l

ESP
2/7

FR
6/6

AL
0/3

IT
5/6

13/22

Peso específico

1.25-1.67 kg/l

5/7

2/6

1/3

4/6

12/22

pH

12 - 13

5/7

4/6

1/3

1/6

11/22

Brillo
Cantidad de COV

<10 a 85°
0.01 - <30gr

3/7
0/7

3/6
5/6

1/3
0/3

3/6
2/6

10/22
7/22

Indice de transmisión de vapor de agua
(V)

<150 g/m2.d

1/7

2/6

1/3

2/6

6/22

Permeabilidad al agua líquida

0.14-0.4
kg/(m2.h1/2)

1/7

1/6

0/3

3/6

5/22

Extracto seco, material no volátil

50-68%

4/7

0/6

0/3

1/6

5/22

Densidad
Granulometría

1.2 y 1.3
≤100 µm

2/7
0/7

0/6
0/6

1/3
0/3

1/6
3/6

4/22
3/22

Viscosidad

16000-60000
cP

0/7

1/6

0/3

2/6

3/22

Comportamiento ante el fuego

M0-M1

1/7

1/6

0/3

0/6

2/22

Poder cubriente
Espesor de película

92 - 100%
E2 (50-100)
µm

1/7
0/7

0/6
0/6

1/3
0/3

0/6
1/6

2/22
1/22

Resistencia a la fisuración

-

-

-

-

-

-

Permeabilidad al dióxido de carbono

-

-

-

-

-

-
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Las 22 pinturas analizadas podrían ser aplicadas tanto en el interior como en el exterior, por
lo que deberían de cumplir la norma de clasificación más estricta, que es la EN 1062-1 para
exterior.
Del total de fichas técnicas sólo en una se observa la clasificación completa según indica la
norma para exteriores. Este producto, originario de Italia, sólo hace referencia a esta norma,
puesto que no puede comparar los resultados con otra específica sobre pintura a la cal.
Con respecto al cumplimiento del reglamento 2004/42 CE el 50% de las fichas analizadas
cumple con informar acerca del contenido de COV (<30g/l), la mayoría son pinturas de
origen francés. Al cumplir esta norma también están cumpliendo con la limitación propuesta
FDT 30808 del 5% de la masa.
Las características que se repiten con más frecuencia en las fichas técnicas son:
rendimiento, peso específico, pH, brillo y la cantidad de COV, los cuales brindan una
información fácil de entender para cualquier tipo de consumidor, ya sea especializado o no.
Con el rango de resultados del cuadro 5 se puede llegar a hacer una identificación de la
pintura como indica la norma EN 1062-1, para luego compararlo con los mínimos que exigen
las pinturas al silicato y las pinturas sintéticas (Cuadro 6).
Cuadro 6: Comparación entre pintura a la cal, pintura al silicato y pintura sintética.
Característica

Rango de
resultados

Brillo
Espesor de película
Granulometría

<10 a 85°
E2 (50-100) µm

Indice de transmisión
de vapor de agua (V)
Permeabilidad al agua
líquida

Clasificación
según EN 10621
G3- Mate
E2- (50-100 µm)
S1- Fino
(100µm)

Límites pintura al
silicato

<150 g/m2.d

V1- Alta (<150
g/m2.d)

V1- Alta (<150
g/m2.d)

0.14-0.4
kg/(m2.h1/2)

W2- Media (0.10.5
kg/(m2.h1/2))

W0 – Ningún
requisito

-

A0

-

A0

≤100 µm

Resistencia a la
fisuración
Permeabilidad al
dióxido de carbono

G3- Mate
E1 (≤ 50)
S1- Fino
(100µm)

A0 – Ningún
requisito
A0 – Ningún
requisito

Límite
pintura
sintética
V1- Alta
(<150
g/m2.d)
W3 –
Baja
(≤0.1)
-

Como se puede ver, la clasificación obtenida se asemeja más a las restricciones impuestas
a la pintura al silicato, esto se debe a que el comportamiento al que hace referencia la
norma es bastante similar en los dos tipos de pintura.
Otro aspecto observado en las fichas técnicas fueron las propiedades que estos ofrecían. En
todos ellos se mencionaba la brillantez de la pintura blanca y los efectos cromáticos y
estéticos provocados por el acabado “imperfecto” típico de la pintura de cal (Figura 8), pero
además garantizaban la tonalidad de sus colores en todos los lotes de pintura, el aumento
del poder cubriente, reduciendo las capas de aplicación a 2, y el mejoramiento de la
adherencia en materiales como el yeso, incluso en algunas casas comerciales también
podía aplicarse sobre azulejos, mármol, metal y plásticos, sustratos incompatibles para las
pinturas de cal tradicionales.
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Figura 8. Espacio pintado con pintura a la cal de la casa Pure&Original. Fuente: Pure&Original
[Pure&Original, 2016]

Conclusiones
Se ha comprobado que la normativa existente sobre pintura a la cal no brinda datos
suficientes para acotar y evaluar este producto de manera concluyente y debido a que es un
material cuya demanda se está incrementando, aunque poco a poco, es pertinente que se
cree un reglamento que lo defina de forma apropiada y que dentro de sus propiedades y
limitaciones se diferencie los correspondientes a la pintura de cal y la pintura a la cal.
Por otro lado, se observó que la alta transpirabilidad ya no es una propiedad exclusiva de las
pinturas minerales, sino que las pinturas sintéticas al agua también están obligadas a
cumplirlas, inclusive hay alguna pintura a la cal que ofrece menor transpirabilidad que una
pintura sintética (aunque los dos cumplen con la clasificación V1). El deterioro en esta
característica tan propia de la pintura a base de cal es causada por la inclusión de material
orgánico en su composición. ¿Es realmente necesario colocar este tipo de aditivos?- A
pesar de lo mencionado anteriormente, se debe de tener en cuenta que estos compuestos
se colocan para mejorar ciertas carencias de la pintura tradicional como la adherencia al
sustrato y el poder aglutinante lo cual hace que este producto sea más fácil de usar y
comercialmente más atractivo. ¿Se puede industrializar una pintura de cal y que esta tenga
éxito en el mercado?- Probablemente sí, si hubiera una mejor difusión y comprensión de su
funcionamiento y limitaciones tal como aún se da en ciertos pueblos del mundo, donde el
uso de este tipo de pintura sigue muy presente.
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Resumo
O estudo das argamassas da Cidade Romana de Ammaia levantou questões sobre a
proveniência da cal calcítica utilizada como ligante, conduzindo à realização de amostragem
das rochas provenientes da unidade de calcários dolomíticos aflorante na região da Escusa,
Olhos de Água e Porto da Espada. Durante esta tarefa, observaram-se vários fornos de cal
desativados, tendo-se recolhido amostras de argamassas das alvenarias e de cal em alguns
daqueles fornos. Da caracterização química, mineralógica e microestrutural daqueles
materiais resultou a identificação da dolomite como mineral predominante na composição
das amostras das rochas carbonatadas. Tanto nas argamassas de assentamento como na
cal dos fornos, a presença de cálcio e magnésio foi identificada por MEV-EDX e corroborada
pela DRX e análise térmica. O presente estudo permitiu ir ao encontro de exemplares de
património industrial o qual urge ser preservado, estudado e divulgado, como também
contribuiu para clarificar a proveniência não local das matérias-primas utilizadas pelos
Romanos nas argamassas da cidade de Ammaia.
Palavras-chave:

Cal; Fornos de cal; Argamassas romanas; Calcários dolomíticos da Escusa;
Ammaia.

Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

95

Introdução
No âmbito do “Projecto Ammaia. Uma Acção concertada de Arqueologia, Ciências Naturais
e Tecnologias Aplicadas para contextualizar uma Cidade Romana” (referência PTDC/HISARQ/103227/2008, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia), procedeu-se à
caracterização química, mineralógica e microestrutural das argamassas dos principais
edifícios públicos da Cidade Romana de Ammaia (Marvão, Portalegre, Portugal). A calcite
foi identificada como mineral predominante na composição dos ligantes das argamassas
amostradas [Cardoso et al., 2014] e também de agregados das argamassas de revestimento
[Cardoso et al. 2016]. Este não era o resultado esperado pois se considerava que a
exploração dos calcários dolomíticos da Escusa, aflorantes na vizinhança da Ammaia, se
tinha iniciado durante o período da ocupação Romana, para transformação e utilização no
fabrico da cal [Oliveira, 2005].
No sentido de clarificar algumas questões sobre a proveniência da cal calcítica utilizada
como ligante, procurou-se confrontar a sua composição com as litologias da região. Para tal,
procedeu-se a uma amostragem de rochas provenientes da unidade de calcários
dolomíticos aflorante na região da Escusa, Olhos de Água e Porto da Espada [Perdigão,
1976] (figura 1). Durante esta tarefa, observaram-se vários fornos de cal desativados; de
alguns destes também se recolheram amostras de cal e de argamassas das alvenarias.
a)

b)

c)

Figura 1: a) Esquema do mapa geológico da região, adaptado de Almeida et al. [2000]; b) Vista geral
do afloramento de calcários dolomíticos da Escusa; c) Amostragem dos calcários de Porto da
Espada.
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Os Fornos de Cal da Escusa, Olhos de Água, Cova da Moura e Porto da
Espada: breve contextualização histórica
Os fornos de cal da Escusa, ainda hoje em dia, fazem parte da memória das gentes de
Marvão, sendo reconhecida a sua capacidade de produzir uma cal de excecional qualidade
e das mais brancas na arte da caiação. Os fornos existentes conservam-se na Freguesia de
São Salvador de Aramenha, no concelho de Marvão. Estes fornos encontram-se
perfeitamente inseridos na deslumbrante paisagem do Parque Natural da Serra de São
Mamede, disseminados por vários núcleos ao longo da faixa calcária que vai desde a aldeia
da Escusa (figura 2), passando pelos Olhos de Água (figuras 3 e 4), Cova da Moura e
Queijeira, terminando próximo da aldeia do Porto da Espada (figura 5), numa extensão de
aproximadamente de 7 km. O maior conjunto de fornos, num total de 9, e de vestígios de
fabrico da cal encontram-se a Sudeste da aldeia da Escusa, na área denominada de
“caleiras da Escusa”. Este grupo de fornos tem como característica principal o facto de se
encontrarem muito próximo uns dos outros, casos há em que o capelo de um se une ao de
outro, há semelhança de um favo de mel. Estes nove fornos e respetiva frente de corte no
afloramento calcário marcaram de forma permanente a paisagem nesta zona do vale da
Aramenha, como testemunhos de uma atividade recentemente interrompida.
Relativamente à sua contextualização cronológica, não é possível, com segurança, definir o
início da extração e transformação dos calcários no concelho de Marvão, no entanto, a
proximidade das ruínas da Cidade Romana de Ammaia poderá, de alguma forma, remontar
o início da exploração de cal nesta região ao período Romano [Barata, F. T. et al., 2006].
Este facto foi várias vezes confirmado, pela presença de materiais de construção romanos
nas imediações dos fornos da Escusa e dos Olhos D’Água que se localiza na área
sobranceira às ruínas da cidade de Ammaia. Embora os indícios apontem o início da
transformação da cal na zona da Escusa no período romano, só no século XVI nos chegam
informações mais precisas desta atividade. O Bispo D. Jorge de Melo no seu Tratado da
Cidade de Portalegre refere que poderia ter poupado muito dinheiro se tivesse mandado
construir na freguesia da Aramenha, o convento para as freiras que viria a construir em
Portalegre. "Pretendeu o bispo fazer ali aquele mosteiro, porque das ruínas daquela cidade
estava ali muita pedraria lavrada e mármores, e a cal muito perto e ágoa, e todos os
materiais necessários, de maneira que lhe houvera de custar muito menos do que custou"
[Sotto Maior, D. P., 1619]. Ainda nos nossos dias, este facto se revela na toponímia da
propriedade onde se encontra a cidade Romana, de seu nome “Quinta do Deão”, numa
alusão precisa à posse por parte do Bispado de Portalegre. Deão, corresponde ao título do
responsável eclesiástico que presidia ao cabido da Sé de Portalegre, era quem conduzia e
organizava a vida do clero, estava imediatamente abaixo do Bispo. Outra das singularidades
desta relação com o clero foi o de esta mesma propriedade ser também conhecido como a
“pedreira dos Bispos”.
Posteriormente, diversos documentos, sobretudo setecentistas, referem, com alguma
insistência, que foram encontrados diversos materiais romanos no interior das grutas que se
abrem nos calcários da freguesia de São Salvador de Aramenha, por exemplo, junto à
“Cova da Moura e Queijeira ”, a caminho do Porto da Espada, e segundo diversos autores
conotada como resultado de trabalhos de mineração romana. Em 1758, o Cura de São
Salvador da Aramenha, refere nas Memórias Paroquiais, várias vezes as muitas caleiras e
fornos existentes na sua freguesia. Sobre o conjunto mais significativo escreveu o seguinte:
"...e tem muntas pedreiras de cal preta e branca de que se utilizão em muntas terras
Circumvezinhas e tem de comprimento meia legoa, e junto às pedreiras douze fornos em
que continuamente se coze cal, e junto a ella quasi no meyo está cituado o monte da
Escuza". [Gorjão, S., et al, 1993]
Nos inícios do século XIX, mais propriamente no período entre os anos de 1803 e 1806, fazse referência aos fornos de cal nos “Manuscritos do Arquivo Histórico de Vincennes”
relativamente a Portugal [Vicente, A. P., 1972], e mais concretamente, em relação à
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descrição civil e militar da Vila e Praça de Marvão e seu Termo, de onde se transcreve o
seguinte: “Todo o termo desta villa he abundante de pedra calcarea, e principalmente no
valle de Sévora. Aqui, na serra da Portagem, e junto da Escuza há diferentes fornos de cal
até ao numero de oito, os quais fornecem a que se gasta em quazi toda esta parte da
Provincia próxima de Marvão” [Barata, F. T. et al, 2007]. Esta citação é bem demonstrativa
da qualidade da cal que aqui era feita e transmite uma pequena ideia do fornecimento deste
material para quase todo o Alto Alentejo. Salienta-se que, num breve trecho do mesmo
documento relativo à Aldeia da Escusa, se faz referência a ser a mais considerável do termo
de Marvão, onde as casas são as melhores e os moradores tem melhores cómodos, não
sendo insuspeito que tal poderia estar relacionado com os proveitos da exploração da cal da
Escusa.
Recentemente, os fornos e as “caleiras da Escusa” foram classificados como monumento
nacional (Decreto n.º 29/2012, DR, 1ª série, n.º 225, de 21-11-2012), sendo considerados
como uma “importante memória da atividade de fabrico da cal”, dando relevo ao carácter
monumental “e raro” destas estruturas proto industriais em Portugal. Pensa-se que a sua
importância do ponto de vista da investigação nas mais variadas vertentes - arqueológica,
histórica, etnográfica e laboratorial - poderá permitir futuramente o desenvolvimento de
estratégias de salvaguarda, conservação e valorização deste vasto conjunto de fornos de
cal. Neste ponto, devemos incluir os homens que aqui trabalharam durante séculos, na
recolha da pedra, nos fornos e na limpeza das matas em busca de lenha, atividades que
moldaram e humanizaram naturalmente o Parque Natural da Serra de São Mamede.

Figura 2: Fornos de cal da região da Escusa, construídos em alvenaria de pedra seca ou assente em
argamassa, de formato circular, à semelhança dos que também se encontram em Porto da Espada.

Figura 3: Forno de cal, construído em alvenaria de tijolo e pedra irregular assente em argamassa,
Olhos de Água. À direita, pormenor das paredes onde se recolheram as amostras A3 e A4.
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a)

b)

Figura 4: Exemplos de fornos de cal da região de Olhos de Água: a) Porta do forno; b) Interior do
forno.

Figura 5: Exemplo de fornos de cal da região de Porto da Espada e pormenor do capelo.

Materiais e métodos
No quadro 1 apresenta-se um resumo das tipologias e proveniência dos materiais
amostrados, nomeadamente, calcários de diferentes locais dos afloramentos - da região da
Escusa (A1), Olhos de Água (A2, A5) e Porto da Espada (A7), vestígios de cal sobrantes do
processo de cozedura dos calcários que ainda se encontram nos fornos de Porto da Espada
(A6) e da Escusa (A9), bem como, argamassas das alvenarias de tijolo dos fornos de cal
dos Olhos de Água (A3 e A4).
As amostras foram observadas a olho nu e à lupa binocular (Leica M205C, com aquisição
de imagem pela câmara fotográfica Leica DFC290HD) e efetuado o seu registo fotográfico
(Canon PowerShot SX100 IS). Após remoção das sujidades (ex: vestígios de solo e
colonização biológica), procedeu-se à moagem de fragmentos representativos de todas as
amostras em almofariz de ágata, até granulometria inferior a 125 µm.
A natureza mineralógica das amostras foi determinada por difração de raios X (DRX),
utilizando um difractómetro de raios X, Bruker AXS-D8 Advance (Bruker AXS Inc, Madison,
USA), utilizando a radiação Cu-Kα (λ= 0.15406 nm), operando com uma tensão de
aceleração de 40 kV e corrente de filamento de 30 mA. Os difractogramas de pó foram
obtidos com um varrimento entre 3 e 75º 2θ, em intervalos de 0.05º e com um tempo de
medição de 2s por passo.
Também se recorreu à análise térmica (análise termogravimétrica, ATG, e análise térmica
diferencial, ATD), realizada numa termobalança SETARAM TG-DTA, com velocidade de
aquecimento uniforme de 10 °C/minuto, num intervalo de temperatura entre 20 e 1000 ºC,
em atmosfera inerte (árgon – 3 L/h).
Da amostra A3 foi preparada uma superfície polida, após impregnação com resina epóxi
(EpoFix Resin e EpoFix Hardener, Struers), sob vácuo, e observada através da lupa
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binocular. Posteriormente, a superfície foi recoberta com carbono e observada num
microscópio eletrónico de varrimento (MEV) HITACHI S-3700N equipado com um sistema
de microanálise de raios X por dispersão de energia (EDX), Bruker Xflash® 5010 Silicon
Drift Detector (SDD), com uma resolução de 129 eV no Kα do Mn. As restantes amostras
não foram cobertas por carbono, tendo as análises sido realizadas a 20 kV e no modo de
vácuo variável.
Quadro 1. Tipologias e proveniências das amostras em estudo.
Amostras
A1
A2
A5
A7

Materiais

Rocha

A6
Cal
A9
A3
A4

Argamassa
de
assentamento

Proveniência
Escusa
Olhos de Água
Olhos de Água
Porto da Espada
Porto da Espada
Topo do forno de cal tradicional
Escusa
Topo do forno de cal tradicional
Olhos de Água
Parede exterior, em alvenaria de pedra do forno de cal (século XIX?)
Olhos de Água
Parede interior, em alvenaria de tijolo do forno de cal (século XIX?)

Resultados e discussão
Rocha - afloramentos da Escusa, Olhos de Água e Porto da Espada
Os resultados da DRX efetuada nas amostras de calcários A1, A2, A5 e A7 indicam a
dolomite, CaMg(CO3)2, como o mineral mais abundante, conforme se ilustra na figura 8a.
Além deste, pequenas quantidades de calcite (CaCO3) também foram detetadas nas
amostras A1 e A5. Estes resultados são corroborados pelas curvas ATG/ATD que revelam
perdas de massa intensas (cerca de 43%) entre os 700-900 ºC, atribuíveis à decomposição
dos carbonatos (figura 7a) [Perez-Rodriguez, et al. 2011]. A primeira perda entre os
700-800 ºC corresponde à descarbonatação do carbonato de magnésio da dolomite, de
acordo com a seguinte reação química (Eq. 1):
Calcinação (700-800 ºC): CaMg(CO3)2 + calor → CaCO3 + MgO + CO2↑

(Eq. 1)

A segunda perda, entre os 800-900 ºC, corresponde à descarbonatação da calcite de acordo
com a reação química (Eq. 2):
Calcinação (800-900 ºC): CaCO3 → CaO + CO2↑

(Eq. 2)

A análise dos calcários ao MEV/EDX permitiu verificar (figura 9) que o cálcio surge
coincidente e em quantidade próxima da do magnésio (Ca/Mg = 1,44, razão atómica), o que
está de acordo com a composição da dolomite. Para além desses elementos, detectaram-se
o alumínio e o silício em quantidade residual.
Cal
Nas amostras de cal recolhidas dos fornos de Porto da Espada e Escusa, respectivamente,
amostras A6 (figura 6a) e A9, verificou-se que o cálcio e o magnésio surgem separados
(figura 10), sugerindo a presença de calcite (ex: Ca/Mg = 12,25) e magnesite (ex: Ca/Mg =
0,009), compostos que se formam no decurso do processo de carbonatação de uma cal
produzida a partir de um calcário dolomítico (CaMg(CO3)2), de acordo com:
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Calcinação: CaMg(CO3)2 + calor → CaO + MgO + 2CO2↑

(Eq. 3)

Extinção: CaO + MgO + 2H2O → Ca(OH)2 + Mg(OH)2 + calor

(Eq. 4)
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Carbonatação: Ca(OH)2 + Mg(OH)2 + 2CO2 → CaCO3 + MgCO3 + 2H2O

(Eq. 5)

A presença de calcite foi confirmada por DRX (figura 8b) e também pelas perdas de massa
entre os 700-850 ºC, correspondentes à decomposição descrita na equação 2. Para além da
calcite detetou-se hidromagnesite, (4MgCO3.Mg(OH)2.4H2O) (figura 7b) e, em menor
quantidade, brucite, Mg(OH)2, compostos que apresentam com perdas de massa entre os
200-450 ºC e 450-600 ºC, respetivamente [Adriano, et al, 2009]:
4MgCO3.Mg(OH)2.4H2O → 4MgCO3.Mg(OH)2 + 4H2O↑ (entre 200-350 ºC)

(Eq. 6)

4MgCO3.Mg(OH)2 → 4MgCO3 + 4MgO + H2O↑ (entre 350-450 ºC)

(Eq. 7)

MgCO3 → MgO +

CO2↑

(entre 450-600 ºC)

(Eq. 8)

Argamassas de assentamento dos fornos de cal
À semelhança das amostras de cal anteriormente descritas, também nas argamassas de
assentamento das alvenarias dos fornos de cal dos Olhos de Água – amostras A3 (figura
6b) e A4, o cálcio e o magnésio surgem separados, e em quantidades proporcionais e
correlacionáveis com a composição de um calcário dolomítico (figura 11). O cálcio é
correlacionável com a presença de calcite, identificada por DRX e confirmada pela perda de
massa na gama entre 700-800 ºC, enquanto o magnésio é correlacionável com a brucite,
hidromagnesite e magnesite, compostos com perdas de massa entre os 200-450 ºC (Eq. 6 e
7) e os 450-600 ºC (Eq. 8). Por DRX identificou-se ainda quartzo, mica (moscovite) e
feldspato sódico (microclina), minerais correspondentes aos agregados (figuras 6b e 8c).

Figura 6: Observações à lupa binocular: a) Amostra A6, remanescentes de cal no forno, Porto da
Espada; b) Amostra A3, argamassa de assentamento do forno de cal, Olhos de Água.
a)

b)

perdas de água
de adsorção
Decomposição da
hidromagnesite

descarbonatação
da calcite

descarbonatação
da magnesite
descarbonatação
da calcite
descarbonatação do
MgCO3 da dolomite

Figura 7: Termogramas das amostras de rocha (a; amostra A2) e de cal (b; amostra A6).
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Figura 8: Difractogramas de raios X das amostras: a) A7 – calcário da região de Porto da Espada;
b) A9 – cal de forno tradicional da Escusa; c) A3 - argamassa de assentamento das alvenarias de
forno de cal de Olhos de Água. Legenda: D – Dolomite; C – Calcite; H – Hidromagnesite; B – Brucite;
F – Feldspato (Microclina); M – Mica (Moscovite)

a)

b)
c)

⊗1

Figura 9: A1: a) Aspecto microestrutural ao MEV do calcário dolomítico da Escusa; b) Mapa
elementar da distribuição do magnésio e do cálcio; c) Espectro EDX correspondente.
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a)
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⊗2

1
⊗

1

2
Figura 10: A9: a) Aspecto microestrutural ao MEV da cal do forno da Escusa; b) Mapa elementar da
distribuição do magnésio e do cálcio; c) Espectros EDX correspondentes às zonas localizadas em (a).
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b)
c)

1

⊗

2
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Ca

Mg

Figura 11: A4: a) aspecto microestrutural ao MEV da argamassa do forno dos Olhos de Água;
b) Mapa elementar da distribuição do magnésio e do cálcio; c,d) Espectro EDX resultantes das
análises pontuais localizadas na imagem (a) com 2 e 1 (áreas ricas em magnésio e cálcio,
respetivamente).

Conclusão
A procura de clarificar a questão da proveniência dos materiais pétreos utilizados no fabrico
da cal e como agregados das argamassas presentes nos principais edifícios da Cidade
Romana de Ammaia conduziram à realização de amostragem dos calcários que afloram na
sua vizinhança. No decurso desta tarefa, identificaram-se fornos de cal tradicionais nas
freguesias da Escusa, Olhos de Água e Porto da Espada, construídos em alvenarias de
pedra irregular e de tijolo assentes com argamassas, tendo-se recolhido também amostras
destas últimas, bem como da cal sobrante dos processos de cozedura. A metodologia
utilizada para a caracterização química, mineralógica e microestrutural revelou-se eficaz e
permitiu confirmar a composição dos calcários dolomíticos. A cal dos fornos e as
argamassas de assentamento também incluem na sua composição calcite, magnesite,
hidromagnesite e dolomite, indicado que terão sido produzidas a partir da matéria-prima
local. Os resultados obtidos revelaram-se bastante úteis para o estudo que se estava a
desenvolver sobre a caracterização das argamassas romanas da Ammaia pois, por
oposição aos resultados obtidos neste último, indicaram que as matérias-primas utilizadas
pelos Romanos não terão sido provenientes daquele local. Por outro lado, este estudo
conduziu ao reconhecimento de um vasto conjunto de exemplares de património industrial
relacionado com a tradição da cal no Alentejo. Apesar do seu avançado estado de
degradação, reconhece-se a sua importância e a urgente necessidade de preservação.
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Resumo
A Cal foi desde os primórdios da história um dos elementos agregadores da vontade dos
povos em erigir os seus espaços habitacionais, tendo o período Romano elevado esta
função a um nível nunca antes experimentado, já que a disseminação da sua utilização nas
construções era praticamente universal.
A conservação e preservação dessas mesmas estruturas deve ser hoje feita respeitando
sempre este legado.
Não só por ser necessário garantir a compatibilidade química e mecânica dos materiais
empregues nas intervenções atuais no vasto património arqueológico presente no território,
mas principalmente porque a experiência das últimas décadas tem validado cientificamente
a utilização de séculos e demonstrado que a Cal é realmente o melhor elemento agregador
para a conservação deste tipo de estruturas.
Tratando-se de um elemento fulcral, mas bastante maleável quanto à sua utilização, nas
variadas situações que a conservação de estruturas arqueológicas pode obrigar, a Cal
revela-se um material cada vez mais surpreendente e interessante cujos segredos e
utilizações ainda nos poderão trazer muitas surpresas, contribuindo muito para a
preservação da identidade estética das estruturas preservadas.
Palavras-chave: Cal; Estruturas Arqueológicas; Conservação

Introdução
As estruturas arqueológicas são uma realidade recente em Portugal, enquanto objeto
patrimonial de estudo, de conservação e de usufruto. Grande parte delas existem para nós
desde que foram escavadas e ficaram à nossa mercê, outras desde que as começámos a
compreender, a nível do seu valor patrimonial e histórico.
A importância que têm vindo a ganhar no espaço científico para técnicos e outros agentes
que se ocupam da salvaguarda do património cultural e a importância que também têm
vindo a conquistar no espaço mais “lúdico” para turistas e o restante conjunto de pessoas
que as identifica e respeita, são razão suficiente para percebermos as suas idiossincrasias.
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Atualmente as estruturas arqueológicas já não são um conjunto de materiais pétreos
existentes num determinado local, sem se saber bem porque ali estão, são antes um espaço
de aprendizagem, um regresso ao passado, um livro aberto ao nosso conhecimento, uma
validação do nosso presente, uma esperança para o futuro.

Figura 1 – O discurso de um espaço arqueológico (Conímbriga)

Pelo maior respeito e compreensão que representam as estruturas arqueológicas e as
técnicas construtivas que encerram é que se torna cada vez mais atual o estudo da
diversidade que encontramos nelas.
A utilização da cal e o consequente estudo das argamassas tradicionais no respeito pela
originalidade das estruturas são o grande desafio da atualidade. Deixemos a modernidade
fazer o seu caminho sem interferir nem adulterar os testemunhos deixados pelos nossos
antepassados.

A importância da descoberta das Estruturas Arqueológicas
Como referido anteriormente, olhar com interesse as estruturas arqueológicas é olhar para
um passado muito recente. Foi em meados do século XIX que despertou num grupo restrito
de professores universitários e outros curiosos o gosto pela descoberta de um mundo antigo
reenterrado no território português. Tudo era novo nesta altura apesar de se conhecerem
vestígios em diversas regiões do país. E quando se fala em estruturas arqueológicas,
associa-se logo ao legado do Império Romano, mas como sabemos, essa é uma parte.
Um conjunto muito significativo de outros achados que se tornaram visíveis, embora muitos
já estivessem a descoberto, vieram criar um circuito arqueológico importante, numa primeira
fase para especialistas, mais tarde para a população em geral. Antas, dólmens, citânias,
castros, villae e cidades Romanas, calçadas, construções mouriscas e medievais, muralhas
e fortes foram aos poucos tornando-se conhecíveis e entendíveis.
A urgência de colocar a descoberto estas estruturas de um passado longínquo entre
meados do Séc. XIX e meados do Séc. XX trouxeram essa delimitação da materialização
dos sítios mas criou um problema, que só mais recentemente foi admitido, ou seja, a
manutenção e conservação desses mesmos sítios. Numa primeira fase a ânsia era escavar,
publicar e depois abandonar. Felizmente agora entende-se a gestão do património cultural
de forma mais integrada e abrangente. Agora, além de se querer descobrir, tornou-se muito
importante conservar, valorizar, divulgar, potenciar. Cada vez mais se caminha para a
interdisciplinaridade.
Homens como Estácio da Veiga, José Leite de Vasconcelos, Luís Chaves, Manuel Heleno
foram os grandes percursores desta “pré-história” recente que nos trouxeram imensas
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estruturas arqueológicas. Houve uma “explosão” de trabalhos nesta área, surgiram
disciplinas novas, reescreveu-se a história, criaram-se espaços museológicos e circuitos…
Pode-se afirmar que de todas as estruturas escavadas, umas foram sendo acompanhadas,
havendo alguma manutenção e consequente musealização, outras, porém, foram
abandonadas, outras ainda reenterradas novamente.
Em todas elas, a cal é o material agregador e pela qual aqui estamos a tentar explicar da
sua importância. Uma importância atestada pela história da humanidade, sabendo nós que a
sua utilização tem milénios, uma experiência, portanto fidedigna que não deverá ser
esquecida no presente. Já Vitrúvio no seu tratado de Arquitetura explicava as suas
excelentes propriedades, o doseamento dos componentes das argamassas, o tipo de
construções, entre muitas outras informações importantes para o modus vivendi das
pessoas.
A cal trouxe-nos até aqui, tendo sido excecionalmente bem preparada e utilizada pelos
Romanos que revolucionaram a sua utilização e criaram condições físicas para que as
argamassas de cal se tornassem mais resistentes e esteticamente mais agradáveis. A
introdução de materiais mais hidráulicos como as pozolanas foram importantíssimos para o
fortalecimento da construção da altura. E se em muitos séculos tínhamos utilizado a cal nas
argamassas, estas mais hidráulicas só vieram trazer mais opções construtivas. Depois desta
grande revolução dos Romanos, só muito mais tarde, já nos séculos XVIII e XIX com o
aparecimento das primeiras fábricas de produção do cimento de Portland é que se deu nova
revolução na construção. Mas aqui, criaram-se duas definições: argamassas tradicionais e
argamassas industriais. A cal que nos interessa perceber e valorizar está nas que
apelidamos de argamassas tradicionais.
A importância da descoberta destas estruturas, além de histórica possibilitou-nos um
conhecimento mais aprofundado dos materiais e percebermos que a cal é o ligante dos
ligantes. Ao passado o que é do passado ao presente o que é do presente, nesse sentido,
continuarmos a utilizar a cal nas novas construções de hoje faz todo o sentido. O mesmo já
não se pode dizer da utilização de ligantes modernos na conservação de estruturas
arqueológicas em que a cal era o ligante utilizado.

O passado das intervenções
Com o passar dos anos, todas as estruturas começaram a levantar problemas no que toca à
sua conservação.
O país em poucas décadas tinha adquirido um conjunto vasto de património e era preciso
cuidá-lo. Para isso foram-se especializando técnicos que pudessem fazer a manutenção dos
espaços, com procedimentos simples de limpeza, registo, consolidação e restauro.
Sem existir uma “escola” do pensamento nesta área, as intervenções foram-se
desenvolvendo de acordo com as indicações de alguns técnicos que aprendiam com
técnicos de países mais avançados nestas áreas.
Apesar de terem existido várias intervenções respeitadoras da originalidade das estruturas,
tanto a nível dos materiais como das formas, ou seja, uma abordagem mais conservativa ou
mais integradora volumetricamente, outras intervenções deixaram muito a desejar no
respeito pelo património.
Cingindo-nos só à utilização da cal, assistiu-se na primeira metade do século XX a uma
utilização abusiva do cimento de portland, o que desajustou por completo o pretendido nas
intervenções. A utilização de um ligante novo, fortemente hidráulico, diferente das
propriedades da cal foi criando ruturas físicas e estéticas.
Por exemplo a utilização de cimento de portland na conservação e restauro de mosaicos
romanos destruiu a originalidade de muitos e desenquadrou-os demasiadamente. A ânsia
na utilização de um produto de fácil utilização, resistente e a disseminar-se em todo o setor
da construção induziu os técnicos em erro e as consequências não se fizeram esperar.
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Figura 2 – Mosaico Romano em Conímbriga, assente em placas de Cimento de Portland

Em cerca de duas ou três décadas depois começaram trabalhos para a remoção deste
ligante hidráulico.
Além da utilização de um ligante moderno, alguns destes mosaicos foram retirados do seu
“habitat” patrimonial e levados em placas para museus, “ferindo-os” assim duplamente, tanto
pelo seu desenraizamento como pela má utilização de produtos.
Os critérios da preservação que existiram não foram suficientes para o respeito integral do
bem, logo, podemos hoje afirmar que foram critérios que não responderam às exigências de
achados tão valiosos, em certos casos destruídos pela incorreta intervenção humana na
tentativa da sua conservação.

Figura 3 – Mosaico Romano em Conímbriga conservado in situ com argamassas de Cal

Claro que olhando retrospetivamente para o que foi feito, podemos afirmar agora que houve
um excessivo voluntarismo no tratamento de muitas estruturas arqueológicas, tendo muitos
técnicos deixado seduzir-se por produtos modernos ainda mal testados e estruturalmente
diferentes dos produtos originais. Podemos afirmar que algumas intervenções não
acrescentaram nada a certas estruturas arqueológicas, em alguns casos criaram problemas
gravíssimos que no presente estão a tentar ser solucionados.

Evolução da formação na área da conservação e restauro
Com o surgimento de um conjunto muito significativo de estruturas arqueológicas, com a
sensibilização para a proteção de vestígios encontrados em contexto de obras e com um
maior controlo de organismos públicos na salvaguarda de bens e achados, desenvolveu-se
paralelamente o ensino na área. Primeiro as escolas de artes e ofícios, depois os museus
com valências formativas e mais tarde nas universidades e institutos públicos as
licenciaturas em Arqueologia, Conservação e Restauro e Gestão do Património Cultural.
Desta forma, espreitando também o que de melhor se vinha a fazer no estrangeiro,
comunidade cientifica portuguesa começou a pensar e a organizar o estudo teórico e
execução prática destas áreas do saber. Hoje em dia já ninguém caminha sozinho e
interdisciplinaridade com outras áreas como por exemplo a História, a Antropologia,
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Geologia, a Arquitetura, a Engenharia Civil, a Física e Química dão contributos muito
importantes para a preservação do nosso património.
No presente, a quantidade de cursos superiores disseminou-se, os cursos profissionais no
ensino secundário consolidaram-se e há uma realidade mais atenta e proativa na procura de
um caminho comum que permite cada vez mais um entendimento sobre o que escavar, de
que forma preservar, como valorizar e divulgar.

A Cal como elemento agregador. Funções da Cal nas estruturas
arqueológicas originais.
O elemento agregador de qualquer estrutura revela-se sempre de extrema importância para
garantir uma coesão ideal da mesma. A preocupação da qualidade desse elemento
agregador aquando da sua produção, manuseamento e aplicação revela-se sempre uma
indicação dos reais conhecimentos que as equipas que garantiram essas estruturas sabiam
sobre os materiais empregues.
A identificação da matéria prima com qualidade para a produção da Cal sempre se revelou
uma preocupação por parte de todas as civilizações que consideravam a sua arquitetura
como um elemento identificador da sua civilização. Esta era utilizada não só para resolver
problemas práticos, como a habitação ou para vencer desafios geomorfológicos (construção
de pontes, diques, etc), mas também como uma referência civilizacional para vincar a sua
presença no terreno perante outros povos.
No caso concreto da civilização romana, provavelmente a civilização que mais influenciou a
nossa arquitetura até aos dias de hoje, a Cal tinha um papel predominante do ponto de vista
de elemento garante, para toda uma realidade urbana.
A necessidade de garantir materiais com qualidade para a construção de estruturas de
alvenaria, desde o seu elemento chão como os alicerces, até à cobertura dos edifícios como
a zona das comieiras, permitiu que ainda hoje, passado vários milhares de anos após a sua
construção, seja possível conviver com belas estruturas de alvenaria.
Uma grande quantidade, senão a maioria, das estruturas arqueológicas que representam
hoje um desafio de conservação revelam-se como elementos associados ao arranque de
edifícios ou pavimentos, como os opus tesselatum, signinum, quadratum, etc.
A progressiva deposição de elementos ao longo dos séculos, após o seu abandono, sobre
esta tipologia de estruturas, veio garantir que aquando da sua escavação recente as
mesmas tivessem um nível de conservação invejável, permitindo assim uma boa leitura e
apreensão das mesmas por parte dos povos de hoje.
Em qualquer um destes casos concretos a Cal reveste-se de uma importância primordial, já
que as suas propriedades químicas e físicas garantiram um comportamento bastante
dinâmico dessas estruturas como um todo. Sem esta capacidade de adaptabilidade
mecânica e estabilidade química que as argamassas de Cal evidenciam, muito seguramente
que a quantidade de estruturas arqueológicas que hoje existem seriam muito menos.
Olhando para o caso concreto do opus signinum, com a sua cor vermelho rosa
característica, que reveste praticamente todas as zonas de termas que existem no nosso
país, tratando-se de uma revestimento de diversas camadas de Cal, inerte e cerâmica
moída, dificilmente outro material poderia conseguir o comportamento tão interessante do
ponto de vista de durabilidade como a Cal.

Novas funções da Cal nas novas intervenções de preservação.
A experiência das últimas décadas diz-nos hoje que a conservação deste tipo de estruturas
arqueológicas deve ser feita respeitando sempre os materiais e as técnicas tradicionais
empregues nos mesmos. Embora grande parte desse saber-fazer se tenha perdido, a
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ciência tem vindo aos poucos a confirmar que não há necessidade de reinventar o que
funciona bem, tal como demonstra os milénios que essas estruturas já têm de idade.
No caso concreto da conservação de estruturas arqueológicas, a Cal revela-se como um
dos elementos primordiais para a sua preservação, não tanto como elemento para agregar
outros e criar uma matriz, como é o caso dos opus atrás referidos, mas mais para as fases
de consolidação. Atualmente a Cal é utilizada numa panóplia de técnicas com vista a
garantir a conservação deste tipo de estruturas, técnicas essas que podem ir desde as
injeções de caldas, capeamentos, aplicações laterais, consolidações de revestimentos, etc.
Estas intervenções de conservação não visam propriamente a reconstrução de elementos e
estruturas mas sim a sua estabilização com vista a retardar o efeito do tempo, situação esta
que é consideravelmente acelerada assim que as estruturas arqueológicas são expostas
aquando das escavações arqueológicas.
A ciência tenta hoje, baseando-se nas propriedades da Cal, e melhorando-as, garantir que a
sua utilização é realizada com o máximo de sucesso possível, aprimorando as suas
características únicas. A questão da penetração das caldas de consolidação, ou a
necessidade em garantir a coesão de um material e/ou estrutura utilizando nano materiais,
são disso um exemplo que hoje se pode verificar em muitas intervenções.
Este tipo de técnicas e materiais trazem sempre algum desconhecimento quanto ao seu
futuro comportamento, situação bastante comum no que toca à introdução de novas
propriedades em materiais antigos. O risco associado a este tipo de procedimento revela-se
talvez reduzido comparativamente com aquilo que este tipo de técnica possa trazer para
uma melhor conservação da estrutura em intervenção.
Olhando para o caso concreto do aumento da capacidade de penetração das Caldas de Cal
em estruturas porosas com a adição de nano partículas, como este procedimento está
normalmente associado à necessidade em consolidar estruturas frágeis, a melhoria desta
propriedade torna-se de extrema importância para o sucesso deste tipo de operação.
As últimas inovações neste campo têm vindo a demonstrar que é relativamente seguro
aumentar as propriedades que uma argamassa de Cal poderá ter naturalmente, mas a
adição de novas propriedades incorre em mais riscos do que o aceitável, obrigando a fazer
um estudo e pesquisa mais profundo.

Comparação da Cal com os materiais hidráulicos
Um outro grande desafio quanto à conservação de estruturas arqueológicas prende-se com
uma tendência para a incorporação de novas propriedades na Cal, como é o caso das
propriedades hidráulicas que à partida não fariam parte de si.
Como já foi atrás referido, o "milagre" das argamassas hidráulicas ditas industriais aquando
do seu surgimento na primeira metade do século passado, veio contaminar muitas
estruturas arqueológicas com materiais cujas características física e químicas se revelaram
de extremo dano para a futura preservação das mesmas. Esta situação teve como
consequência a necessidade de resolver vários desafios de modo a garantir uma
preservação, por vezes possível, deste tipo de estruturas.
Não só houve a necessidade de garantir a estabilidade dos componentes originais dos
aparelhos a intervencionar, como foi necessário considerar a remoção, ou não, destes
novos materiais nas estruturas originais, passando por vezes estes mesmos elementos
originalmente estranhos a fazerem parte de uma nova estrutura.
Consideremos um exemplo concreto deste tipo de relação das argamassas de Cal como é o
opus signinum em estruturas originalmente romanas e que ainda hoje revestem grandes
áreas das zonas onde a água era uma presença constante, como são o caso de termas e
zonas de irrigação. O jogo constante entre a Cal e o elemento hidráulico, primordialmente a
cerâmica moída, sempre se revelou de difícil apreensão para o produtor e aplicador tendo
em conta uma tentativa em reproduzir a qualidade original deste opus.
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Figura 4 – Amostra estratigráfica de um opus signinum

Verifica-se em muitas estações arqueológicas a tentativa em reproduzir este revestimento
com argamassas hidráulicas onde a Cal aérea tradicional terá sido substituída, durante o
séc XX após a explosão de escavações arqueológicas, por uma Cal hidráulica cuja matéria
prima seria margosa. É bem patente nestas situações que uma e outra não são a mesma
coisa.
Esta realidade terá sido desastrosa, pois o resultado final expõe-nos um material e aparelho
bastante mais resistente a nível mecânico comparativamente com o opus original, para além
de trazer sérios problemas quanto à estabilidade da agregação dos vários elementos que
compõem a matriz deste tipo de argamassa.
Esta realidade, hoje bem patente em algumas estações arqueológicas, reflete não só um
desconhecimento quanto aos materiais envolvidos neste tipo de operação à época, mas
também quanto ao seu manuseamento e aplicação nos aparelhos a intervencionar.
Mas a verdade é que ainda hoje esta situação se revela atual, principalmente pela questão
do saber-fazer que este tipo de procedimento obriga para garantir uma aplicação de
sucesso.

Os desafios atuais na utilização da Cal na preservação das estruturas é
incontornável
Refletindo um pouco sobre tudo o que foi dito anteriormente, a Cal apresenta-se como um
elemento chave para a correta preservação de estruturas arqueológicas, sejam elas opus de
revestimento ou opus de pavimento como o opus tesselatum, o afamado mosaico romano.
A questão do respeito da autenticidade material e técnica das estruturas a conservar não se
prende somente por querer respeitar os materiais empregues originalmente, mas tão só por
que ainda hoje estes são os únicos que nos garantem um comportamento compatível com
aquilo que essas mesmas estruturas são.
A Cal torna-se assim o elemento e veículo agregador único e capaz de garantir a correção
das patologias que este tipo de estrutura evidenciam.

Grave problema com a aplicação/know how em casos práticos.
A ciência e o estudo da Cal trouxe-nos hoje muitos dados e ensinamentos que se revelaram
de extrema importância para percebermos aquilo que este material fabuloso nos pode
garantir. Hoje a Cal terá poucos segredos que ainda não sejam do nosso conhecimento.
Embora haja a necessidade de continuar com os estudos no desenvolvimento de novos
materiais e aplicações para a Cal, parece-nos que o investimento deveria começar a
considerar outros tópicos de modo a garantir uma boa utilização da Cal, nomeadamente a
questão do seu manuseamento e da sua aplicação.
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O dia-a-dia da conservação de estruturas arqueológicas tem vindo a demonstrar que o
saber-saber começa a ser uma verdadeira preocupação a nível académico, preparando
cada vez mais e melhor os técnicos que terão um papel de relevo na conservação e
preservação deste tipo de património.
Mas verifica-se uma grave lacuna no saber-fazer quanto à capacidade de aplicação deste
nobre material, e nas várias nuances que o mesmo apresenta quando se considera toda a
tipologia de aplicações e soluções que poderão ter que ser considerados tendo em conta as
intervenções a implementar.
Esta situação leva a que hoje se possa considerar que nunca se soube tanto sobre a Cal e
as suas propriedades e potenciais aplicações, mas nunca se soube trabalhar tão pouco com
a mesma como material puro na sua aplicação em revestimentos, por exemplo.
O reverso da medalha é uma tendência para a utilização de produtos pré-doseados e préfabricados em que, embora a base seja a Cal em si, a quantidade de aditivos desvirtua
totalmente as suas características intrínsecas. Este tipo de material permite uma aplicação
quase cega nas várias soluções em que se apresenta, não exigindo grande esforço de
compreensão, tanto para quem a projeta como solução construtiva como para quem a
aplica.
No caso concreto das estruturas arqueológicas desaconselha-se a utilização deste tipo de
produtos, pois tratando-se de estruturas que normalmente denotam elevada fragilidade, na
sua grande maioria já com milénios de idade, desconhece-se o potencial comportamento
deste tipo de solução a longo prazo. E quando referimos longo estamos sempre a falar, no
mínimo, de outro tanto quanto as mesmas já apresentam.
Voltamos assim, atualmente, ao deslumbre de há algumas décadas atrás aquando do
aparecimento do cimento Portland, em que este se apresentava como o ligante maravilha
que tudo era capaz de resolver.

A dialética do processo de manutenção e a Cal. Valorização das
estruturas/espaços.
A exigência do mundo moderno, e a sua velocidade, leva a que a busca de soluções para a
resolução de problemas cada vez mais se foquem numa resolução rápida, sem
consideração para a necessidade do tempo e dos materiais para se ajustarem à sua nova
realidade.
A Cal, e a sua utilização na conservação de estruturas arqueológicas, na grande maioria dos
casos, não pode, não deve ser apressada. Com isto queremos frisar que para que uma
intervenção com vista a estabilizar uma estrutura arqueológica seja considerada de sucesso,
é necessário tempo.

Figura 5 – Consolidação de uma zona de opus signinum com argamassas de cal
(S. Cucufate – Vidigueira).
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Junto a esta ideia é preciso considerar também a noção que a manutenção de uma
estrutura é um processo constante. Não podemos olhar para uma estrutura arqueológica
como um bem acabado. Não, ele irá necessitar de ser constantemente acompanhado,
observado, amparado para que qualquer sinal de instabilidade, de perigo para a sua
conservação seja imediatamente corrigido.
A ideia e o conceito do pronto e acabado é de quase impossibilidade na preservação deste
tipo de património arqueológico, já que a sua exposição ao meio irá garantir a sua constante
e irrevogável perda num futuro, preferencialmente, distante.
O grande papel do Conservador é precisamente lutar contra esta natural entropia das
coisas, processo que é bastante acelerado a partir do momento da exposição de qualquer
estrutura arqueológica depois da sua escavação.
A cultura da Cal é uma realidade que acaba por viver e complementar muito bem esta
cultura. Mesmo porque é também o material que, junto com os elementos estruturais que
caracterizam qualquer opus (pedra, inertes, cerâmica), serve de elemento construtivo
conferindo-lhe uma alma muito particular e características que ajudam mesmo a definir um
certo perfil mediterrânico a todo este conjunto.

Conclusão: o futuro está em aprender com o passado.
A nobreza do material que é a Cal é facilmente percetível por quem convive com a sua
aplicação no dia-a-dia nas várias formas e soluções em que esta se nos apresenta, como
contando-nos uma história tão antiga com o tempo.
Esta reflete uma relação já de milénios em que a Cal terá ajudado ao moldar de povos e
civilizações numa constante conversa/relação entre ambos, sempre na busca de novas
soluções e processos que consigam responder às necessidades desses mesmos povos.
Hoje essa dialética continua mais forte do que nunca, sendo este próprio evento um sinal
disso mesmo.
Continuamos todos em busca de compreender melhor este nobre material que é a Cal e o
que a mesma nos poderá ainda esconder.
Mas a verdade é que o último século demonstrou que por mais que se tente reinventar o
material em si, acabamos sempre por voltar ao princípio, à pureza da Cal como bem
essencial, e a tentar perceber como a poderemos aplicar ainda melhor do que foi feito até ao
momento.
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Resumen
La arqueología es la ciencia encargada de investigar los grupos humanos del pasado por
medio de su cultura material o inmaterial. La cal no es sólo un elemento de construcción. Es
un material arqueológico, a la par que arquitectónico y susceptible de ser restaurado. Es por
ello que debe ser investigado como un objeto arqueológico y analizado como un
componente arquitectónico que debe ser mejorado en su aplicación. Las fuentes antiguas
nos hablan de los distintos tipos de cales empleadas en la construcción. Mientras se
documenta el primer uso de la cal en Çatal Hüyuk en el 9.000 a.C., autores como Vitruvio
nos indican los diferentes tipos de mezclas en función del tipo de argamasa a fabricar. La
investigación arqueológica ha localizado tanto los hornos como los espacios destinados a la
producción de la cal manufacturada, desarrollando análisis complejos por medio de
macroscopías y microscopías que han ampliado el conocimiento de este conglomerante,
mucho más desconocido de lo que se pensaba. La aplicación de las técnicas analíticas
permite desarrollar nuevos conglomerados, que combinados con otros áridos y compuestos
basados en los cementos o las nanopartículas, permiten mejorar los productos de
restauración. Y todo ello gracias a una base metodológica propiciada por una disciplina
como es la arqueología, cuya filosofía es desde hace tiempo, el trabajo transdisciplinar. La
colaboración de diferentes campos de investigación como son la arquitectura, la geología o
la misma arqueología permite no solo mejorar en el conocimiento de la cal y de sus
productos, sino en mejorar los materiales destinados a la restauración.
Palabras clave: Mortero, Vitruvio, Construcción, Caracterización.
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La cal: historia, oficio y técnica
La evolución de las sociedades antiguas ha conllevado la evolución de forma directa, de las
técnicas y de los materiales constructivos empleados. Más allá de los tratados y de los
tratadistas, la arqueología ha permitido, por medio del registro de la cultura material,
corroborar la presencia de la cal como uno de los elementos constructivos más importantes
de la historia, junto con la tierra, la madera y la piedra. La diferencia con estos últimos es
que la cal no es un material que se genere de forma natural, sino que viene precedido de un
complejo proceso de cambios físico-químicos, proceso para el que son necesarios unos
conocimientos acerca de la manipulación y el uso del fuego, entre otros. Es lo que algunos
investigadores han denominado la pirotecnología (Tite et al., 1982).
En este procedimiento, tanto para las primeras fases de la cocción de las calizas, como en
las fases posteriores del apagado, es imprescindible un buen conocimiento del oficio. Por
poner un ejemplo de los muchos que hay en esta cadena operativa, en el apagado de la cal
los albañiles deben remover casi de forma constante la mezcla de agua y cal, a fin de evitar
la formación de coágulos y de favorecer la hidratación de la masa (Álvarez Galindo et al.,
1995: 56). Solo este conocimiento conlleva un largo historial de fallos y aciertos.
Pero volviendo a la cultura material la arqueología sigue jugando un papel importante en
cuanto al conocimiento de la cal. Así por ejemplo, y etimológicamente hablando, la palabra
mortero procede del latinismo mortarius, que era el recipiente en el que los oficiales
realizaban el amasado y el transporte de la mezcla de cal con arena (Traversa et al., 2011:
64). Era un recipiente de barro cocido del que se han localizado pocos fragmentos, o al
menos, se han identificado y analizado escasos ejemplos, como los aparecidos en el
entorno de la ciudad de Córdoba (García y Bellido, 1970), o como el hallado recientemente
en el yacimiento de La Magdalena, en Alcalá de Henares (Madrid) durante una intervención
arqueológica que aún se encuentra abierta.

Figura 1: Detalle del fragmento de mortarius documentado en el yacimiento de La Magdalena (Alcalá
de Henares), en donde se empleó, como mezclador, la base de un dolio que fue documentado junto
con alguna pella de cal deshidratada (foto gentileza de César M. Heras Martínez y Ana B. Bastida
Ramírez, de Trébede Patrimonio y Cultura S.L.)

Sin hay que retroceder hasta las primeras civilizaciones para conocer un poco más este
material. Existen muchas hipótesis acerca del origen de los morteros de cal, pero casi todas
apuntan a que se produjo en el Próximo Oriente, y en concreto, en torno a los
asentamientos neolíticos de Turquía y Mesopotamia (Dorrego et al., 1998: 145; González
Cortina, 2000; Regev et al., 2010). Por ejemplo la investigadora Amparo Graciani García
defiende que el uso de la cal ya está atestiguado por dataciones absolutas en edificios de la
ciudad de Çatal Hüyuk, con unas cronologías que giran alrededor del 6000 a. C.,
principalmente documentado en pavimentos y revocos. La utilización del mortero seco ya
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viene siendo habitual desde el Neolítico mesopotámico, iniciándose su uso como adherente
en las fábricas de ladrillo. Por otro lado los conglomerantes no se documentan en tapiales y
muros, ya que el cuerpo de fábrica era de tapial a base de tierra de matriz arcillosa,
mezclada con cenizas y una pasta con hueso machacado. La presencia de estos morteros
con arcilla, según indica Graciani, es un indicador de que empleaban este material para
confeccionar la masa (Graciani García, 2005: 548). Por otro lado se cuenta con el testimonio
material de la ciudad de Jericó y su famosa Máscara de Jericó, datada en torno al 7000 a.C.
y fabricada con un emplasto pulido de cal (Al-Bashaireh, 2008).

Figura 2: Estructuras con revestimientos de emplastos de cal y escenas figurativas de Çatal Huyuk
(Süslu, 2010: 212-213)

Otra perspectiva es la que ofrece Francisco Alejandre Sánchez, quien indica que los
pavimentos solían ser muy habituales en estas ciudades del Próximo Oriente, adelantando
el uso de la cal hasta el 10000 a.C. en Neval Çori (Turquía) y en Yiftah, al sur de Galilea
(7000 a.C.). Según este investigador, algunos autores y arqueólogos denominan a estos
pueblos de los suelos pavimentados (Wooley, 1958). Otros hallazgos relevantes se han
desarrollado en el área mesopotámica entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo,
como diferentes lienzos de paredes pintadas sobre una capa de mortero de cal en el palacio
de Til Barsib, actual Tell-Ahmar (Verri et al., 2009: 60), o los revocos de cal que se han
localizado en la antigua ciudad de Ur, junto al Tigris (Regev et al., 2010: 3001).
Así por ejemplo, y continuando con la revisión documental, la cultura cretense empleaba una
mezcla de cal con agua para decorar algunos palacios (Chiotis et al., 2001). En los
complejos palaciegos de Cnossos, Mala o Festo (2000 a.C.) las mamposterías quedaban
revestidas con una especie de pasta de cal, que refundía con el muro dando la sensación de
ser un todo de la misma fábrica. Otros morteros con cualidades hidráulicas han sido
localizados también en distintos puntos de Israel, correspondientes a esta misma cronología
(Collepardi, 1990; Meir et al., 2005; Regev et al., 2010; Stanley, 1979).
Pero con independencia de la antigüedad de este material, y retomando el aspecto del
conocimiento tecnológico, la obtención de la cal es un proceso químico complejo. Vitruvio ya
nos habla de la cal en el capítulo 5 del Libro II. No hace referencia alguna a los hornos, pero
sí describe de soslayo un proceso químico como es la obtención de la cal a partir de la
combustión de una piedra blanca o de sílice, la calcita. Evidentemente, hace referencia a las
rocas carbonatadas, y no a las silíceas (Vitruvio Polión, 1995: 107):
Cuando las piedras se colocan en el horno, al cabo de un tiempo no mantienen el mismo
peso y cuando las volvemos a pesar, sacándolas del horno, aun manteniendo sus propias
dimensiones, descubrimos que han perdido casi una tercera parte de su peso, pues su
elemento líquido ha quedado depurado por el fuego.
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El mismo autor vuelve a hablar de la cal en el capítulo 2 del Libro VII, en donde explica la
maceración de la cal, la mezcla con el agua y las diferencias entre cal grasa y cal magra. La
primera, o también llamada grassello, era la idónea para la construcción en época romana.
La utilización de los instrumentales para la mezcla, como las azadas, es mencionada por el
autor, quien por el contrario no habla sobre la cantidad de agua necesaria para el apagado.
Esto, sin duda, debía quedar en manos del maestro calero, conocedor de las dosificaciones
y de los tiempos de cocción.
De los tratadistas clásicos cabe destacar que mientras que Plinio y Vitruvio profundizan
mucho más en aspectos técnicos como la obtención de cal, otros como Catón mencionan un
mortero ex calce et caementis, (Dorrego et al., 1998: 146). En esta línea Catón, por ejemplo,
desaconseja el uso de Ia cal obtenida de piedras de distinta naturaleza, incidiendo en la
utilización de materiales más uniformes y piedras blancas a ser posible, similares a las que
se encuentran en las canteras del Lazio italiano (Catón, ed. 1997: 55). Estas podrían ser las
primeras alusiones a un primer conocimiento “químico” vernáculo en la historia.

Figura 3: De izquierda a derecha, portadas de dos obras de consulta obligatoria para el estudio de la
cal: Glosario de algunos Antiguos Vocablos de Arquitectura y de sus Artes Auxiliares, por el coronel
Eduardo Mariategui (1876), y De Architectura de Marco Vitruvio Polión, en la edición de Martianus
Capella (1543)

Ese conocimiento de las técnicas y los materiales en conjunto han sido estudiados desde
distintas perspectivas, como la de oficio, o la metodología de fabricación de un material,
gracias al conocimiento necesario (Sanz del Olmo y Perosillo Herrera, 2005). Valga como
ejemplo que Diocleciano, emperador de Roma a finales del siglo III y principios del siglo IV
d.C., estableció los salarios para algunos cuerpos de albañilería, como a pintores o
escultores, tal y como nos comentan algunos monográficos al respecto (Abad Casal, 1982;
Adam, 1996). En lo que respecta a las cales, los denominados fabrirum eran las medidas
aplicables a la albañilería, como las mismas dosificaciones en los morteros, enseñados de
generación en generación (Ruiz de la Rosa, 2005: 1001). Los oficiales de albañilería, o
ingenieros denominados agrimensores, estaban obligados a conocer perfectamente los
materiales y las técnicas, así como las diferentes variedades de opera que debían
desarrollar en función de la estructura.
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Y es que a lo largo de la historia han existido numerosas variedades de mezclas y
argamasas, e incluso de cal, y en función de los pigmentos que se le introduzcan, o del
tiempo de exposición de la cal viva al aire. Por ejemplo, Faventino, claramente influenciado
por Vitruvio, incide en la importancia de la preparación de un enlucido de agarre en las
paredes, siguiendo las dosificaciones de Vitruvio, aplicando tres capas de argamasas
diferentes (Faventino, 1979: 188). Algo parecido sucede con las mezclas posteriores como
sucede con el llamado bianco di San Giovanni (Denninger, 1974). Estos conceptos y otros
muchos pueden encontrarse en algunos manuales de arquitectura como en el de Eduardo
Mariategui de 1876, Glosario de algunos Antiguos Vocablos de Arquitectura y de sus Artes
Auxiliares.
Aparte de los yacimientos arriba mencionados, y como ejemplos de estudios arqueológicos
globales, cabe destacar el estudio completo de caracterización de morteros históricos de cal
en el norte de España, poniendo énfasis en la procedencia de los materiales gracias a un
buen estudio geológico de las zonas (Ortega et al., 2008), o el estudio completo de los
morteros de Conimbriga, la actual Coimbra portuguesa, donde desde hace años se
desarrollan diferentes estudios de los morteros, de la mano de Ana Velosa y Rosario Veiga
entre otros miembros del LNEC de Lisboa (Velosa et al., 2007). La arqueología proporciona
la metodología apropiada para el estudio de la cal desde sus orígenes, mientras que las
técnicas de análisis obtienen datos cuantitativos que perfeccionan ese conocimiento
histórico, como sucede en algunos casos que se verán a continuación.

Del horno a la probeta
Como se ha comentado anteriormente no sólo se debe hacer una buena documentación del
material, sino también se debe experimentar con él. Y experimentar no es sino reproducir la
cadena de acontecimientos que lleva a obtener la cal. En este sentido es muy interesante el
trabajo de P. Swallow y D. Carrington. En 1975 realizaron un completo estudio sobre las
cales y los morteros de cal, en donde abarcaban las fuentes documentales, los recursos y
las calidades de éstas en Inglaterra y Gales, para después hacer una buena descripción de
las técnicas de la quema de la cal, el apagado y el desarrollo en un diseño del horno.
Además analizaron diferentes modelos de mezclas, desde los morteros simples hasta los
cementos modernos del tipo Portland (Swallow y Carrington, 1975). En la actualidad este
procedimiento es similar a los trabajos de análisis de materiales constructivos por medio del
sistema de probetas (Izaguirre et al., 2010: 1083).

Figura 4: Dibujo de un horno romano de cal según Saguì (Pecchioni et al., 2008: 31)
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Partiendo del primer eslabón de esta cadena productiva, en primer lugar deben introducirse
los bloques de calizas en un horno calero. Como ya se ha incidido, tanto la infraestructura
necesaria como todo el proceso son complejos, y conllevan un gran conocimiento del oficio
que ha quedado recogido en numerosas publicaciones (Luque et al., 2004; Perosillo Herrera
y Sanz del Olmo, 2005). La creación de nuevos morteros reporta dificultades, y sobre todo
una carga muy alta de esfuerzo y ensayos acierto-error (Alessandrini et al., 1989; Holstrom,
1992). Y es que nuevamente es imprescindible el conocimiento de los materiales naturales,
tal y como comenta Andrea Palladio acerca de las excelencias de la cal procedente de
Padua, resultante de la calcinación de una piedra caliza con propiedades hidráulicas (Más i
Barberá, 2006: 22), o el conocimiento de las dosificaciones finales en un mortero, como
aparecen explicadas por Vitrubio en el capítulo V del Libro I, (Ortiz y Sanz, 1797: 7):
Para el mortero se mezclarán tres partes de arena de mina y una de cal. Si fuere de rio ú
mar, á una parte de cal se darán dos de arena.
Hay que tener en cuenta, a la hora de iniciar una experimentación, lo que algunos autores
denominan añejamiento, o decantación en reposo del material, el cual debe realizarse de tal
forma que el producto quede al resguardo de los condicionantes atmosféricos, ya que
podrían hacer perder sus cualidades a la cal. Tanto en época antigua como incluso en edad
moderna, los apagados solían hacerse en recovecos, en hoyos o en fosas (González
Cortina, 2000: 28). Los ingenieros romanos ideaban unas estructuras que en Italia se
denominan cavas, de poca profundidad pero de grandes dimensiones, revestidas con
mortero, las cuales quedaban tapadas para la maceración de la cal. El tapado, como
recalcan algunos historiadores clásicos como Plinio el Viejo, debía ser como mínimo de tres
meses. Este aspecto es recogido según el autor, en la traducción de Gerónimo de Huerta de
1629 y editada por Juan González (Plinio el viejo, ed. 1932): Cuanto más viejo es el mortero
(…) mejor es en calidad (...).
Tras la obtención de la cal es preciso desarrollar las mezclas, empleando los materiales y
las dosificaciones exactas. En este sentido el repertorio bibliográfico sobre el tipo de árido o
la capacidad hidráulica es muy amplio y complejo, aunque destaca el trabajo de María
Stefanidou y Ioanna Papayianni, de la Universidad de Tesalonica, The role of aggregates on
the structure and properties of lime mortars, en el que se explica de forma sistemática los
diferentes factores que determinan la calidad de un mortero, en función de las adiciones
incorporadas a la masa (Stefanidou y Papayianni, 2005).
Una vez realizada la mezcla se preparan las probetas. Existen muchas publicaciones al
respecto aunque para morteros históricos de cal destacan los trabajos de Magalhaes y
Veiga, quienes desarrollan ensayos sobre materiales para después, aplicar los mismos
ensayos sobre probetas ex novo, aplicando las normas EN 1015-11 y EN 1015-18 de
morteros constructivos (Magalhaes y Veiga, 2009: 63). Los ensayos que se desarrollan
consisten en la documentación de las reacciones físico-mecánicas del material, y en el
análisis químico. De entre los trabajos más completos y que analizan las composiciones
químicas de la cal destaca el trabajo de Sara Pavía y Susana Caro. En él se analizan los
morteros romanos tratando de demostrar que el análisis petrográfico facilita mucha
información acerca de la tecnología propia del mortero, y en concreto referido a la tecnología
de la cal con relación a la calcinación y al apagado. Este análisis reveló también la
composición y el origen de las adiciones puzolánicas y por lo tanto, el origen de la cualidad
hidráulica del mortero. Resulta interesante el contraste de estos resultados con la revisión
de los datos que realizan los autores con respecto al registro bibliográfico de Catón, Plinio,
Vitruvio, Paladio y Faventinus (Pavía y Caro, 2008).
Sin embargo a lo largo de la última década se han multiplicado los trabajos de análisis de las
cales empleadas en materiales históricos, y su aplicación en nuevos productos destinados a
la restauración del patrimonio arquitectónico (Álvarez de Buergo Ballester, 1997; Bartos et
al., 2000; Guerra García y Sanz Arauz, 2013). Destaca sin duda el que desarrollaron
Rosário Veiga, Ana Magalhaes, Ana Fragata, Ana Luisa Velosa, y Goreti Margalha,
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miembros del Laboratorio Nacional de Engenharia Civil de Lisboa (LNEC). Su trabajo, LimeBased Mortars: Viability for Use as Substitution Renders in Historical Buildings, es quizá el
más completo en cuanto al análisis de diferentes tipos de morteros, analizando no sólo sus
característica físico-mecánicas según los estándares europeos EN 1015, sino formulando
diferentes patrones de fabricación según sus componentes y sus dosificaciones para aplicar
ensayos de absorción por capilaridad o resistencia mecánica, entre otros (Veiga et al., 2010:
183-186).
En definitiva, se han empleado técnicas y análisis más propias de la caracterización y
normalización de materiales constructivos modernos buscando dosificaciones más
equilibradas y sostenibles en el campo de la restauración, como inciden algunos autores
como Starinieri o Candeias (Candeias et al., 2006; Starinieri et al., 2013), o el propio
Basterra con estas palabras:
La conservación y revalorización del Patrimonio Histórico, entendido en sentido amplio,
representa un valioso elemento vertebrador del espacio socio-cultural y de dinamización
económica, dentro de una política de explotación adecuada y sostenible de los recursos
regionales o locales, y de una estrategia de desarrollo económico, representando
potenciales fuentes de empleo (Basterra et al., 2005: 122).

Tecnología al servicio del patrimonio arquitectónico
Como colofón a este proceso innovador de técnicas y métodos de documentación de las
cales históricas merece la pena mencionar algunos trabajos que emplean técnicas más
complejas como termogravimetrías, difracción de rayos X o espectrometrías. Merece la pena
el trabajo de Domenico Miriello en la Casa di Pansa, en Pompeya, en donde se caracteriza
el denominado cocciopesto de los morteros puzolánicos naturales en la zona de Regio VI
del área arqueológica de Pompeya, con especial referencia a la Casa di Pansa. Las
muestras fueron estudiadas mediante técnicas de caracterización de las fases cristalinas,
microscopía óptica, XRF, SEM-EDS, LA-ICP-MS y XRPD. Los datos XRF y SEM-EDS,
sometidos a análisis multivariado –por medio de análisis cluster-, identificaron, además, las
tres fases principales de construcción que se encuentran en la Casa di Pansa (Miriello,
2010).
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Figura 5. Imágenes tomadas por medio de microscopía electrónica de barrido del conglomerante de
un mortero de cisterna de la cuidad de Uthina, Túnez (Farci et al., 2005: 57)

En la península Ibérica cabe destacar la labor desarrollada en la Iglesia de San María la
Real de Zarautz, donde se han podido identificar diferentes cales en los conglomerantes, a
la vez que se han identificado los componentes áridos y su procedencia, localizados en la
misma zona de costa (Ortega et al., 2009: 176). En los últimos años se han desarrollado
numerosos análisis de morteros y argamasas de cal. Algunos trabajos, como los
desarrollados por María Dolores Robador, Xavier Más i Barberá o los de Francisco Javier
Alejandre, buscan conocer más aún las cualidades hidráulicas de las cales en combinación,
por ejemplo, con áridos cerámicos o puzzolánicos, no sólo desarrollando una labor
investigadora, sino buscando principalmente nuevos materiales más sostenibles (Robador et
al., 2010; Más i Barberá, 2006; Alejandre et al. 2014).
Entre los ejemplos significativos más allá del continente europeo, destacan los trabajos de
investigación sobre morteros históricos de zonas isleñas (Luxán y Dorrego, 1996) o el
trabajo de P. Gleize, el cual se centró en el estudio de nueve edificios históricos, construidos
entre 1750 y 1922 en el Estado de Santa Catarina, en Brasil. Empleando técnicas de
caracterización química (DRX, TG y FT-IR) se determinó, entre otros muchos resultados,
que el aglutinante principal era cal hidratada conseguida a partir de la calcinación de
conchas marinas, que en algunos casos quedaban mezcladas con materiales cerámicos
machacados, en concreto arcilla parcialmente calcinada, baldosas de suelo de cerámica y
ladrillos (Gleize et al., 2009).
El paradigma de los morteros orientales, especialmente en China, ha sido analizado desde
la perspectiva histórica de los cambios culturales que se produjeron en la zona. Aparte del
trabajo técnico de Jianfei Zhu, Y. Fuwei analiza los morteros dejando claro que la técnica
debe ser conocida antes que el material (Fuwei, 2010: 940). A diferencia de los morteros
europeos con base de cal y aditivos volcánicos y cerámicos, en Oriente comenzó a emplear
como conglomerante una pasta pegajosa a base de arroz. Se trataba de un mortero usado
124

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

en tumbas y estructuras hidráulicas, cuyas características permitían una buena resistencia al
agua (Fuwei, 2010).
Con independencia del marco geográfico, y de cara a mejorar el conocimiento de las cales
históricas, en el futuro van a resultar imprescindibles las aplicaciones de otras técnicas
experimentales avanzadas, como la espectroscopía de resonancia paramagnética (EDS),
empleada en morteros con pigmentaciones (Cerulli et al., 2003; Mazzocchin et al., 2004:
733); los ensayos de morteros con nanopartículas (López-Arce et al., 2010) o la aplicación
de termografías de infrarrojos, que permiten entre otras cosas, diagnosticar ciertas
patologías de los morteros in situ, sin necesidad de extraer muestra alguna (Avdelidis y
Moropoulou, 2004).

Conclusiones
Como se puede comprobar, el estudio de las cales a lo largo de la historia va
inevitablemente de la mano del estudio arqueológico de la cultura material. La cal, como
producto fabricado, conlleva el estudio de un buen número de materias primas, tanto en su
producción como en su manipulación y utilización, así como las técnicas empleadas y los
oficios involucrados. Esto se viene produciendo desde hace miles de años, y por lo tanto la
arqueología juega un papel fundamental.
Por otro lado su estudio no solo debe centrarse en la documentación del material en sí, sino
en su caracterización fisicoquímica y en la innovación de nuevos materiales conglomerantes
que mejoren los trabajos de restauración, tal y como se ha corroborado por las
publicaciones mencionadas en este artículo y en otras muchas más. Por poner un ejemplo
ilustrativo, la localización de pellas de cal junto a zonas de producción debería conllevar
necesariamente el análisis químico y mineralógico de los materiales documentados, así
como un profundo estudio geológico que identifique las zonas de extracción, canteras,
posibles áreas de distribución, etc… Este asunto debería ser prioritario tanto para los
profesionales de la arqueología como para las administraciones competentes.
Además, este proceso de documentación debe empezar desde el mismo conocimiento de
los oficios y los trabajos vernáculos que participan en la obtención de la cal. El oficio no solo
es el profesional que participa sino también las herramientas que emplea y la transmisión de
los conocimientos a las generaciones venideras.
La combinación de estas técnicas documentales, arqueológicas y analíticas, es el factor
clave para conseguir que el conocimiento de un material constructivo se convierta en un
elemento primordial en la sociedad en que vivimos.
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Resumo
O testemunho oral dos artífices da cal pode contribuir para ampliar o conhecimento técnicocientífico acerca dos processos de produção deste material. Esse testemunho assenta num
conhecimento técnico-tradicional específico, mas também reflete uma fala personalizada
que, influenciada por formas culturais locais, pelo ambiente e pelas pessoas ao redor, não
só revela uma experiência de vida, bem como introduz o que de novo se vai manifestando
ao longo de uma também experiência técnica. Apresentar e discutir os contextos de
algumas “falas” de quem faz a cal, é o objetivo desta reflexão. Para efeito, recorre-se a
estudos realizados com mestres caleiros no âmbito de projetos de investigação
desenvolvidos pelo LNEC, em Beja (Alentejo/Portugal); explorando ainda alguma da
literatura produzida nesta área temática, todavia, privilegiando-se aquela assente em
estudos empíricos realizados em Portugal, nomeadamente onde a “voz” do artesão da cal
tenha sido expressiva para a compreensão dos processos técnicos tradicionais.
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Saber técnico-tradicional;
Património material.
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Notas de enquadramento:
De entre os obstáculos que se colocam à conservação do património arquitetónico com
base em cal, observa-se a dificuldade de reprodução e registo de determinados elementos
construtivos, bem como o desconhecimento da composição de materiais e de certas
técnicas de aplicação e produção (ver quadro 1). Não menos importante é também constatar
que a reprodutibilidade e conservação destes processos técnicos tradicionais se encontram
ameaçadas por uma variedade de questões socioculturais, destacando-se, por agora, a
dificuldade de transmissão cultural do conhecimento técnico, mais normalmente assente
num processo de transmissão oral e de aquisição de experiência prática. Verifica-se ainda a
perda de conhecimento tecnológico tradicional em decorrência do desaparecimento ou da
inatividade de artesãos mais experientes (porque idosos e reformados), ou mesmo devido a
substituição de processos técnicos e materiais tradicionais por mais modernos.
Quadro 1: Desafios à conservação do património com base em cal
Obstáculos à conservação

Aspectos favoráveis à
conservação

Contributos para promoção da
conservação

- Falta de registo dos elementos e
técnicas preexistentes.
- Desconhecimento da
composição e técnicas envolvidas
(de produção da cal, de
preparação e aplicação das
argamassa, de manutenção).
- Perda do conhecimento técnico
tradicional.
- Exposição à ações destrutivas e
de degradação.
- Reparação por meio de extração
dos elementos antigos.
- Substituição dos elementos
antigos por modernos, e nem
sempre compatíveis com o edifício
histórico.
- Abandono.

- Técnicas distintas e elaboradas.
- Ação protetora das paredes dos
edifícios com maior desempenho
que os materiais modernos.
- Registo de culturas
arquitetónicas e construtivas
(património material e imaterial).
- Influencia a imagem e a
paisagem (urbana e rural).
- Com maior desempenho que os
materiais modernos.
- Poder ser compatível com
determinados edifícios históricos.
- Potencial ecológico, económico e
sustentável de salvaguarda e
desenvolvimento.

- Levantamento e registo: das
técnicas antigas e tradicionais; dos
modos de produção e aplicação;
dos materiais e instrumentos
empregues.
- Restauro orientado pela máxima
conservação e mínima
intervenção, utilizando materiais
compatíveis com a estrutura
antiga, e sempre que possível,
através da utilização de materiais
tradicionais.

Fonte: Menezes e Tavares (2008); Menezes, Tavares e Veiga (2012); Tavares (2011)

Quer seja pelo património imaterial que o saber-técnico associado à cal revela, quer seja no
âmbito da promoção de processos de conservação mais apropriados para a devida
manutenção do património material e arquitetónico, o cenário antes apresentado evidencia a
importância de melhor conhecer e registar as técnicas, os processos de produção, os
materiais e as ferramentas tradicionais envolvidas no processo de fazer e aplicar a cal como
na arquitetura. O testemunho oral dos artífices da cal pode contribuir para ampliar o
conhecimento técnico-científico acerca dos processos tecnológicos relacionados com a
produção e a aplicação da cal na construção. Esse testemunho assenta num conhecimento
técnico-tradicional específico, mas também reflete uma fala personalizada que, influenciada
por formas culturais locais, pelo ambiente e pelas pessoas ao redor, não só revela uma
experiência de vida, bem como introduz o que de novo se vai manifestando ao longo dessa
experiência técnica.
O objetivo desta reflexão é apresentar e discutir os contextos sociais, geográficos, materiais
e tecnológicos de algumas “falas” relacionadas com quem produz a cal (caleiros) (ver
quadro 2).
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Quadro 2: Identificação dos mestres caleiros citados e fonte consultada
Nome do
mestre
caleiro

Dados de identificação

Local do forno

Fontes consultadas e
períodos de
realização da
entrevista

João
Caetano
Descalço
Galhana

Nascido em 1948, criou-se em Trigaches.
Por volta dos 30 anos, arrendou com mais
um sócio um forno na zona e começou a
produzir cal. Primeiro alugou o forno e
depois comprou , onde laborou sem
interrupção entre 1976-1981, trabalhando no
forno entre 3 – 4 pessoas. Antes, trabalhava
na pedreira.

Jacinto
Figueira

Nascido em 1945, começou a trabalhar aos
8 anos de idade. A atividade nos fornos
iniciou-se por volta dos seus 30 anos, mas
não era atividade principal. Foi imigrante em
França, onde casou com uma senhora de
Trigaches e teve um filho. Com os 5 anos do
filho voltaram para Trigaches. O filho não
seguiu a atividade do pai. Foi o responsável
pelo último forno artesanal de Trigaches e
que funcionou até 2002.

Trigaches, Beja
(Alentejo)

Antonio
Manuel
Festas

Nascido em 1930. O avô e o pai
trabalhavam na laboração da cal, tendo,
tomado contato com a atividade desde
criança.

Barro Branco,
Borba (Alentejo)

Fonte: Custódio,
2015.
Data da entrevista:
17.12.2014.

António Reis
Brito

Nascido em 1948 em Santa Rita. O pai já
trabalhava como caleiro.

Santa Rita

Fonte: Custódio,
2015.
Data da entrevista:
28.01.2015.

Nascido em 1919 e falecido em 2009.

Caliço,
Campismo, Manta
Rota, Concelho
de Vila Real de
St.º António
(Algarve)

José Palma
Costa

Trigaches, Beja
(Alentejo)

Fonte: Menezes,
2015; Menezes &
Veiga, 2016.
Datas das entrevistas:
01.10.2014 e
27.05.2015.

Fonte: Menezes,
2015; Menezes &
Veiga, 2016.
Datas das entrevistas:
01.10.2014 e
27.05.2015.

Fonte: Santos, 2008,
2012.
Data da entrevista:
entre 2007 – 2008.

A par da existência de vestígios de locais onde funcionaram fornos de cal, carece a
realização de estudos sistemáticos sobre estas estruturas produtivas tradicionais (Margalha
et al, 2008). Pedro Prista (2014: 115), ao falar dos materiais de construção vernacular em
Portugal, observa a pouca atenção que se lhes tem dedicado, referindo que são “obras
exigentes na sua construção, e plasticamente interessantes, parecem surpreendentemente
reduzidos os registos a que os fornos da cal deram origem, sobretudo se compararmos com
outras construções não habitacionais, como poços, fontes, fornos domésticos e colectivos,
soengas ou até abrigos de pedra”. Mas, ainda que tardiamente, pouco a pouco, observa-se
o aumento do interesse pelo conhecimento destas estruturas produtivas, bem como pelos
processos tecnológicos envolvidos. À semelhança do que se verificou com o interesse
científico pelos revestimentos históricos – sobretudo a partir de finais dos anos de 1970,
muito embora a defesa pela conservação dos mesmos se enfatize somente a partir de finais
dos anos de 1980 (Tavares, 2011), na sequência do estado da arte sobre a temática dos
fornos de cal conforme efetuada por Paulo Custódio (2015), nota-se que é a partir da última
década do século XX que se verifica um progressivo aumento de interesse académico e
científico pelo assunto. No entanto, no presente contexto não se pretende elencar os
trabalhos até então desenvolvidos sobre as estruturas e processos tradicionais de produção
de cal, nem tão pouco apresentar todos os aspectos que envolvem o processo tradicional de
produção de cal. Visa-se, por agora, somente dar expressão ao saber-fazer tradicional a
Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

131

partir de alguns dos contextos que enquadram as “falas” de determinados artesãos da cal.
Para efeito, recorre-se a estudos realizados com mestres caleiros no âmbito de projetos de
investigação desenvolvidos pelo LNEC, em Beja (Alentejo/Portugal); explorando ainda
alguma literatura nesta área temática, todavia, privilegiando-se aquela que baseia-se em
estudos empíricos realizados em Portugal, nomeadamente onde a “voz” do artesão da cal
tenha sido expressiva para a compreensão dos processos técnicos tradicionais. As fontes
de consulta aqui utilizadas para apresentação e discussão das “falas da cal” são
essencialmente: Menezes (2015); Menezes & Veiga (2016); Custódio (2015); Santos (2008,
2012). Os artesãos autores das “falas” citadas são, todavia, devidamente identificados em
função da fonte consultada (ver quadro 2).
Esta reflexão deriva de interesses inscritos nos projetos PRESERVe (2014-2017) –
Preservação de revestimentos do património construído com valor cultural: identificação de
riscos, contributo do saber tradicional e novos materiais para conservação e proteção
(LNEC); Dur-Heritage (2014-2017) – Durabilidade e caraterização de materiais com
interesse histórico; DB-HERITAGE (2016-2019) – Base de dados de materiais de
construção com interesse histórico e patrimonial (FCT & LNEC).

Falas sobre o fazer tradicional da cal
O fazedor de cal
O trabalhador no forno de cal é designado como caleiro:
“O caleiro é quem trabalha no forno de cal. Monta as pedras e trata das lenhas, faz tudo. Antigamente diz que
havia uns homens mais entendidos na pedra cozida. As pedras depois de estarem cozidas, tem que se conhecer
se está cozido o forno ou se não está. Perceber que já estão no ponto de cozedura. Antigamente haviam uns
homens, que não trabalhavam, só viam, estava o forno quase no fim, vinham ver quando estava cozido (…).”
(mestre José Palma Costa; in Santos, 2012).

O caleiro é, assim, quem escolhe e traz a lenha; escolhe, separa as pedras (em termos das
mais adequadas para a montagem do forno e o cozimento, em termos da produção de cal
branca e cal preta ou parda, e as seleciona para a montagem do forno (em termos das
pedras que irão compor a estrutura do forno (fundamental para a estabilidade do forno)
(Santos, 2008); sendo também quem faz o desmonte do forno (ver quadro 3).
Um saber-fazer assente numa geografia de proximidades
Segundo Margalha (et al, 2008), os fornos tradicionais de cal costumam, em Portugal,
localizarem-se próximos da matéria-prima necessária para a produção da cal, isto é, áreas
com calcário ou pedra mármore e, por este motivo, estão muitas vezes próximos de
pedreiras. No sul do País, por exemplo, observa-se a concentração de fornos artesanais
próximo de afloramentos de rochas carbonatadas, de que são exemplos os mármores de
Estremoz, os calcários do barrocal algarvio e os mármores de Trigaches, onde “por um lado
os caleiros aproveitavam as pedras pequenas já arrancadas do solo, por outro, os
encarregados das pedreiras livravam-se dos restos sem valor comercial” (cf. mestres
António M. Festas e Jacinto Figueira; in Custódio, 2015). Todavia, o sítio de localização
destas estruturas possam também aparecer em lugares não necessariamente próximos dos
afloramentos rochosos calcários, como é o caso dos fornos do baixo Guadiana, entretanto
localizados ao longo da margem do rio (Custódio, 2015), mas com acesso facilitado à lenha
para a combustão.
“Também fazíamos estes fornos onde é que estava a lenha mais próxima, nem sempre se fazia o forno mesmo
ao pé do lugar da pedra de cal. Também não faziam perto da aldeia. Nós íamos buscar as pedras nas pedreiras
e as pessoas depois iam lá buscar a cal, em carros carregados” (mestre José Palma Costa).
“O forno era um buraco. O forno era feito ao pé da lenha porque a lenha dava mais trabalho a acatar. Dava mais
trabalho que a pedra. A pedra vinha em carros, haviam tabins por onde os carros passavam, e a lenha
apanhava-se no mato, à volta, trazida às costas. (...)” (mestre José Palma Costa).
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Os fornos tradicionais costumam ser explorações familiares, com situações em que a sua
exploração é feita por uma mesma família durante várias gerações. Noutras vezes, os
fornos eram arrendados. A família e, em alguns outros casos, os mestres locais, são os
principais elos de transmissão do conhecimento tradicional.
“O meu pai não fazia, mas vendia a cal em carroça (…). Eu desde pequenino estava ligado, ia lá ajudar a
descarregar …, os meus avós estavam ligados aos fornos” (mestre Jacinto Figueira).
“Oh pá, o meu pai cozia, foi desde pequeno ... foi sempre a minha vida, a minha vida foi essa. / (A gente só fazia
aquilo ... o meu pai só fazia aquilo” (mestre Antonio Reis Brito).
"Esteve aqui o meu avô ... ele morreu com 89 anos, se eu não estou em erro, depois esteve o meu pai, que
morreu com 92. Naquela altura já se cozia aqui a cal ... e por aqui tinham passado também outros. O forno já ...
estava abandonado, e depois a gente é que o foi amanhando aí ...” (mestre António M. Festas).
“(…) No princípio, quando era moço, ainda não tinha connhecimento, não sabia fazer o serviço. Havia dois
homens que coziam e havia um a juntar, a acartar a lenha para o pé do forno, para eles queimarem. E houve
vezes, era eu moço e levava um preço para andar lá a ajudar, e eu ia porque ganhavam os dias, a noite contava
como um dia. Aprendi com essas pessoas. Vi como elas faziam e depois fui aprendendo. Não foi o meu pai que
me ensinou. O meu pai era bagoão. Fazia carros, fazia arados, fazia carroças, antigamente. Trabalhava com
madeira. Eu nunca cheguei a fazer isso” (mestre José Palma Costa).

Um conhecimento realizado a partir de vínculos de proximidade dos materiais, da geografia
e sociedade local. Um saber-fazer tácito e aprendido através da vivência. O que é
consistente com o comentário que Paulo Custódio faz ao referir o mestre caleiro Antonio
Reis e que, remetendo para a “origem da cal”, faz também pensar numa espécie de mito de
origem da cal, já que “os homens descobriram a cal quando, ao fazerem uma fogueira
cercada de pedras calcárias, se aperceberam que a rocha original, quando exposta às
elevadas temperaturas do fogo, se transformava noutro material” (Custódio, 2016: 5). Um
conhecimento técnico que é, entretanto, muito pessoal: cada “fala” sobre o saber-fazer é
única, reflete experiências pessoais, segredos próprios sobre o saber-fazer. Enfim, tudo
“coisas que se iam aprendendo” (mestre Jacinto Figueira); coisas que “conhece-se ... eu
conheço, há pessoas que não conhecem ... é a experiência” (mestre António Reis Brito).
Assim, por exemplo, tal como observado por Custódio (2015: 55), ainda que os mestres não
detivessem um conhecimento acerca das composições mineralógicas das pedras
apropriadas para a cal branca e a cal preta “sabiam que a pedra de cal preta calcinava mais
depressa que a pedra de cal branca, e engenhosamente, tiraram partido dessa diferença
para calcinar cal preta e cal branca em simultâneo, embora em diferentes proporções”. Esta
experiência técnica adquirida de modo tácito e vivido é ainda e, por exemplo, evidenciada
em duas das questões que Custódio (2015) faz ao mestre António Reis Brito,
nomeadamente:
Custódio: Qual é, aproximadamente, o diâmetro do poço do forno?
Mestre: “Isso não sei ... nem vale à pena pensar (...).
Custódio: Existe alguma relação entre o diâmetro e a profundidade do poço do forno?
Mestre: “Exatamente, tem de ser uma coisa combinada uma com a outra. Tem de ser a fundura com a altura,
mais ou menos o mesmo ... mas isso tens de medir. Tem de ser aquela altura com aquela largura”.

Em síntese, na busca pelo saber, enquanto o conhecimento académico e científico,
representado pelas questões antes colocadas, opera com unidades conceituais e realiza a
análise de um todo a partir das suas partes; o conhecimento tradicional, representado pelas
respostas do mestre, opera com percepções e qualidades segundas (cheiros, cores,
sabores, impressões visuais etc.), combina a parte e o todo, é tácito e realiza-se sobretudo a
partir de uma experiência que articula a geografia e a cultura local (Menezes e Veiga, 2014).
Sobre os processos e modos de laboração
Os fornos de cal costumam ser estruturas semi-enterradas e cilíndricas, em alvenaria de
pedra resistente ao calor. Ao meio é colocada a pedra que, após o cozimento, fornece a cal
branca e a cal preta ou parda. A aplicação da cal na construção é muito diversificada, indo
desde a sua aplicação como “ligante de argamassas de assentamento e revestimento de
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alvenarias, sobretudo no restauro de edifícios antigos” à “estabilização do adobe e da taipa;
no esgrafito e nos trabalhos de massa; na caiação ou na escaiola/estuque de alvenarias”,
entre outros aspectos (Custódio, 2015: 52).
“(…) [o forno] é alvenaria de pedra com barro, mas a pedra é diferente, é da zona de Beringel, é dessa pedra
escura com que fazem os paralelos da calçada … não é mármore, se fosse feito de mármore desfazia-se, cozia
e se desfazia …. Há uma britadeira ao pé de Ferreira, quando se vai de Beringel para Ferreira, que também
utiliza essa pedra escura …” (mestre Jacinto Figueira).

Tendo em conta que os dois processos de produção da cal dão lugar a duas distintas
tipologias de fornos – laboração intermitente e com o lume na base; laboração contínua ou
forno de empilhamento (Custódio, 2015), os mestres caleiros aqui citados sobretudo
trabalharam em fornos de laboração intermitente. Santos (2012: 103) ao referir-se aos
fornos tradicionais da Região do Algarve observou que: “os caleiros locais referenciam o
forno de cal intermitente como o mais corrente, caracterizado pela produção cíclica de cal
num processo repetido de enfornagem, cozedura e desenformagem do forno”. Um processo
descrito pelo mestre Jacinto Figueira como sendo “formar, cozer, tirar a cal” (ver quadro 3).
Com o ínicio do processo de laboração é importante garantir que o forno funcione de forma
contínua, num processo lento e compassado: a pedra calcária transforma-se em cal viva a
partir de um processo de transformação que é assegurado pela manutenção de uma
temperatura constante entre os 800ºC e os 1000ºC.
“O forno tem de funcionar continuamente, senão arrefece, daí tinham que estar aqui durante o período de
cozimento.” / “Se não houvesse vinho para dar a disposição, não vinham fazer …” / …Faziam turnos, dormiam
debaixo de qualquer árvore e depois vinham fazer …” (mestre Jacinto Figueira).
“O forno de é redondo com abóboda, o da telha é quadrado. Tem tudo a ver com a forma com que o fogo
trabalha melhor. Tem de se buscar a melhor forma, que dê melhor resultado. O fogo do forno de cal tem de
trabalhar ao meio, porque o forno para a pedra de cal é em redondo e, assim, o calor dali do meio cozia a pedra
à roda e não queimava. O forno para pedra leva mais tempo a cozer, é um outro fogo. É um fogo compassado,
lentamente, que a pedra precisa de menos calor que a terra e precisa de ir cozendo lentamente, sempre com o
mesmo fogo … Coisas da Natureza” (mestre José Palma Costa).
“A cozedura durava horas, era conforme o tamanho do forno. Leva ali gente a trabalhar dias seguidos, para as
pedras cozerem todas. E tem que ser um fogo especial! Tem que ser rijo, tem que ser um fogo que não pode
parar. Tem que ser um fogo que vai sempre aumentando, cozendo, só com o calor do fogo” (mestre José Palma
Costa).

Quadro 3: “Formar, cozer, tirar a cal”
Montagem do forno
Mestre Jacinto Figueira:
“1º linha pedra / 2º vai havendo inclinação até chegar ao cimo para fazer ficar segura a abóboda. Vai sendo
tudo para ficar maciço”.
“O buraco do forno tem em torno de 2 metros de profundidade.”
“O buraco em baixo é terra batida”.
“Abrem-se três buracos em simultâneo, juntamente com os olhais em volta. Depois, quando ardem os
andaimes que a gente mete no forno para segurar a pedra, tapa-se a coroa” .
“(…) depois de tudo feito mete-se uma camada de pedra, (…) metia-se palha para o mato não tocar a cal.
Depois uma camada de palha, uns 10 cm, para o barro não ficar em contato com a pedra e não colar”. / “Há
assim um declive para as pedras não ficarem agarradas às paredes do forno. Só um tipo artista fazia essa
inclinação (…)”.
“A porta da entrada era também fechada com barro, colocava-se 2 ferros e depois o barro vinha até cima. (…)
“Depois abria-se uns buracos – 20-25 cm – para sair os fumos – uns olhinhos à volta, e (…) o grande ficava
ao meio.”
“A boca do forno tem a ver com a rodagem do vento, do lado onde entra menos vento”.
“O forno tem sempre de ser mais alto, é mais altura do que largura”.
“Ia-se armando a pedra e enchendo o forno de lenha, para servir de andaime, até chegar ao fim, até
fecharmos o forno. Depois aquilo subia um bocadinho, fazia um capelo, púnhamos barro nesse capelo,
porque depois quando as pedras estão cozidas descaem, descem um bocado e o capelo continua armado”.
“Vai-se avançando mais ou menos 10 cm em 10 cm, às vezes, fica mais longo e põe-se mais uma pedra …,
depois é o tal capelo, e ai já é qualquer pedra …”.
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“O forno pequeno enchia sozinho; mas o forno grande tinha muita gente a trabalhar os carros e as bestas,
uns a partir pedra, outros a carregar …”.
“Quando se fechava a porta do forno os olhais ficavam fechados também”.
“Lenha mais grossa logo no inicio, para se ir subindo …”.
Mestre António Manuel Festas:
[Sobre a colocação das pedras maiores e cruas] “(…) até ao fecho do forno, chama-lhe a gente as
armadeiras … vai-se puxando, puxando, fecha-se, ali do bordo para baixo um bocadinho. E depois leva o
carrego, tem de ser o carrego suficiente para o lume ir lá acima. É conveniente, agora no Inverno, mais baixo
… conforme as armadeiras que a gente arranjava, ia, ficava mais baixo. No Verão é ocnveniente ser fechado
mais alto para o calor não vir para a gente aqui à porta. Se ficar mais baixo fica a cúpula mais baixa; se for
fechado mais alto, o carrego fica mais alto, que é para vir buscar o calor cá em baixo, à caldeira do forno. (…)
(sobre a caldeira] … “tem aí 1,5 de profundidade, mais ou menos, que é para ficar cinza. Mete-se a lenha e
fica a cinza no fundo”.
“Primeiro a cúpula, depois põe-se o carrego, depois uma pouca de pedra desta, preta de olho de mocho. E
depois leva um pouco de pasto ou palha, em cima, e depois leva o barro. Porque se vai a ficar o barro em
cima da pedra, aquela que apanha o barro já não coze, fica crua.”
“Aquilo, mais ou menos, dava aí 700 arrobas de pedra cozida”.
Mestre António Reis Brito:
“É … as armadeiras as armadeiras à frente e depois uma mais grossinha atrás e as miúdas rente à parede,
porque à parede coze mais mal. O fogo é ao meio, as pedras mais miúdas rente à parede, as armadeiras ao
meio e as outras encostadas a travar. É assim, isto é a porta do forno, e aqui é o cintel que vem por cima,
sobe aqui para cima depois (…) Vai-se pondo pedras aqui, as armadeiras, e depois põe-se logo atrás umas
pequeninas... vai-se logo pondo por trás umas pequeninas, as de trás é que aguentam as outras (…). A gente
vai sempre pondo aqui as armadeiras e as de trás. Isto é a parede do forno, aqui põem-se as armadeiras e
depois metem-se as outras por trás”. / “(…) em cunha mais ou menos. Um bocadinho em cunha em princípio
é melhor (…). Vai-se sempre pondo, pondo, pondo, até chegar cá acima”.
“(…) as armadeiras não chegam ao canto. É aqui do lado de dentro. Então, se chegassem ao canto, quando
chegasse lá a cima, eram umas armadeiras com mais de um metro… Não, são pequeninas, e depois por trás
(…) É pequeninas que são as armadeiras (…) As armadeiras, as maiores são aí com meio metro, que são cá
em cima”.
“(…) vai-se fazendo em roda, sempre até fechar em abóboda. Vai fechando sempre … faz uma fiada assim
[em sentido horário], e outra assim [sentido anti-horário] (…) uma para direita e outra para esquerda. Acabase aquela fiada, faz-se outra para direita, acaba-se aqui, faz-se outra para a esquerda. Que é aí que vai muita
importância, sabes, para o fogo entrar nas pedras e cozer. Se fizer as fiadas todas para o mesmo lado não se
se aguenta não … não se aguenta o forno, se não”.
“ (…) em princípio, o cintel é pequenino, são mais ou menos do comprimento do cintel e depois, conforme se
vai alargando para dentro, vão aumentando de tamanho… eu cheguei a pôr pedras de 50, 60 cm. E ali ao
meio eram daquelas redondas, que depois de fechado pode-se pôr qualquer pedra, coze tudo”.
[fechamento da abóboda das armadeiras] “É a meio metro antes de acabar o limite do forno .. mais ou menos
é isso”.
“(…) as pedras têm de se segurar sozinhas. É assim, a gente enche lá a caldeira do forno com lenha, e
depois mete-se as pedras lá para dentro e depois ando lá em cima para pôr as pedras no lugar”.
“Era antigamente posta lenha à roda do forno, até a altura do cume da cabeça do forno, para o vento não
bater na cabeça do forno e cozer tudo parelho (…). A gente agora já punha chapas, assim de bidão, para o
vento não entrar. Se o vento bater na cabeça do forno é mal cozer e, assim, com o abrigo, o vento passava
por cima”.
Mestre José Palma Costa:
“O tempo que demorava a fazer era conforme o tamanho do forno. Se fosse grande, pois levava mais tempo
a fazer, se fosse pequeno, pois levava menos tempo. Ali o de Castro Marim chegou a levar dois dias a
montar. Levava dois dias a trabalhar, sozinho, pois tinha que partir as pedras. Em dois dias fazia aquilo”.
Reboco do forno:
O barro colocado no capelo era eles que iam buscar e colocar no forno, “esse barro ficava depois cozido
como um tijolo”. / “ (…) o reboco de barro deve estar sempre arranjado, o reboco e a pedra também” (mestre
Jacinto Figueira).
“(…) o barro era amassado e mesmo com as mãos se colocava, para o reboco. O mesmo barro era ainda
para o capelo do forno, para tapar as gretas, que estalavam, o barro tinha de estar sempre feito para tapas as
gretas” (mestre Jacinto Figueira).
“A cabeça do forno há quem ponha barro, mas a gente não punha barro, púnhamos pedra serranha em cima.
Punham-se e ficavam iguais, punha-se à roda, tapava-se muito bem com as lajas e põe-se um abrigo à roda”.
(mestre António Reis Brito).
“.. havia quem pusesse barro [no limite superior do forno] mas o barro era ruim porque os bocadinhos de
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barro caíam junto à cal branca, depois quando se abria a cal, estragam-na” (mestre António Reis Brito).
Partes do forno
Coroa:
“(…) buraco em volta do barro que fecha-se quando a lenha começa a arder. Com o calor vai abrindo gretas,
e a medida que iam abrindo gretas, ia-se tapando” (mestre Jacinto Figueira).
Capelo:
“(…) para tapar o forno …. Buraco do capelo … 1 metro e uns 20 cm, é bem maior do que os olhais”. / “(…)
pedra da parte de cima, mas que não ficava à vista, tapava-se com palha e depois barro, fazia-se os olhais
para sair o fumo” (mestre Jacinto Figueira).
Lintel:
[à volta do forno era feito com a mesma pedra da parede do forno] “(…) era da mesma raça e tinha 40-45 cm,
mas 5 cm mais, menos 5 cm de altura … Em volta do forno como uma coroa (mais ou menos = 40 cm). De
um lintel à outro no forno grande, mais ou menos 2 metros, depois ia fechando para cima”. / “(…) cá acima
quando fecha, redondinho, redondinho mesmo nunca fica” (mestre Jacinto Figueira).
Olhais:
“(…) para o forno respirar … as vigias são os olhais maiores”. Têm mais ou menos 10 cm de diâmetro, os
dois de cima são maiores, mais ou menos uns 20 cm, “um fica em frente à porta e o outro do lado contrário.
8-10 olhais, dependendo do tamanho do forno: Forno pequeno: 8 olhais, 2 eram maiores, 6 em baixo: um do
lado da porta e o outro do lado contrário”. (mestre Jacinto Figueira)
“Fazemos uns olhinhos na parede da abóboda, que aquelas falhas ajudam o fogo a trabalhar melhor e para
depois o fogo poder sair” (mestre José Palma Costa).
Porta do forno:
“(…) com um lintel, 2 pilares e uma vigia para tapar a porta mais pequenina (…).” / “Os antigos chamavam a
vigia por tesouras. Os antigos chamavam o corredor que é a pedra debaixo” (mestre Jacinto Figueira).
Materiais
Lenha:
“ (…) azinheiro e sobreiro … Comprava lenha e outras eram dadas, a lenha mais barata eram as árvores de
sobro, às vezes, eram as árvores secas. A lenha mais verde aguentava mais tempo, quando era dia de vento,
essa era melhor” (mestre Jacinto Figueira).
“(…) quando era carro de mulas, com lenha de oliveira e outras miúdas, aí umas 25 carradas … 20 carradas
grandes no carro. Com lenha grossa não te sei dizer, que a gente punha ali um moitão e ia-se tirando (…). Na
carroça era lenha de oliveira, matos, silvas (…).” / “(…) Limpávamos o mato, os barrancos, charaguaços,
estevas, isso tudo … apanhava-se tudo. Agora é que era só lenha grossa …. Já não se coze” (mestre António
Reis Brito).
“(…) Primeiro faziam paveias e depois os homens acartavam-nas às costas. Paveias é a lenha cortada, bem
cortada, arrumadinha. Eram estevas, sargaços, rosmanos [rosmaninho], lenha do campo, lenha do mato. Mas
no princípio, antigamente, até com pastos se cozia. Usavam também casca de amêndoa e de pinhão (…)”
(mestre José Palma Costa).
Pedra:
“(…) a gente escolhia sempre da melhor: a pedra mais branca, aquela que tem escama, era sempre
mármores de Trigaches” (mestre Jacinto Figueira).
“Coloca-se [na estrutura do forno] pedras que não cozem: ex. xisto, granito (…)” (mestre Jacinto Figueira).
“A pedra de calçada também era usada no forno (para montar). A pedra para cozer vinha da pedreira de
Trigaches” (mestre Jacinto Figueira).
“O nome da pedra de cal antes de dar cal é mármore, ou uma espécie de mármore. Existem uns mais puros e
outros menos. E o nome da pedra de cal preta também é um mármore, mas com outras características. O
xisto já não dá cal em cozido …” (mestre José Palma Costa).
“As pedras vinham partidas, mas a maioria era partida no local com uma marreta”. (mestre Jacinto Figueira).
“(…) 20-30 cm, mas podia ser mais, mas era mais difícil, tinha-se que por lá a pedra com jeito, para não
desencontrar-se. A pedra tinha que ficar travada, como com o tijolo. Depois de cozida a pedra diminuía um
bocadito, vinha mais leve … Cada carrada de pedra era igual a duas de lenha, mas dependia do tipo de lenha
e do vento …” (mestre Jacinto Figueira)
[Cuidados a ter] “(…) tinham de ser muitos, às vezes as pedras partiam, caiam e tapavam tudo, isto nunca
me aconteceu, mas sei de gente que aconteceu …” (mestre Jacinto Figueira).
[Pedra para montar o forno] “É pedra, mas não é pedra de cal … é granito. Se fosse pedra de cal ia
derregando, desfazendo, desfazendo. Ainda tenho ali paredes de granito. Aqui não havia granito, mas
passava aí perto um cabo real numa pedreira. Um cabo real é um cabo em brabo, que passa por as
pedreiras. E ali adiante, atrás, está uma pedreira de granitos, chamam-lhe as pedras moares, aí a gente, às
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vezes, também íamos buscar para arranjar ou construir os fornos” (mestre António Manuel Festas).
Escolha e preparação da pedra para montar o forno
Mestre Jacinto Figueira:
“Mais a balda, menos pedra.” / “Mais devagarinho, partia-se bem a pedra.”
“As pedras tinham 30 a 40 Kg”.
“Antigamente fazia-se os buracos com compressor. Metia-se as guilhas (cunhas redondas em ferro) por cima.
Ia-se batendo até a pedra abrir; outros com fogo; havia desperdício de pedra e a gente aproveitava. Não
havia fio de diamante a cortar a pedra, mas mesmo com o fio de diamante havia desperdício”. / “Partiam a
pedra no sítio e colocavam nos carros, depois na camioneta, e levavam para o forno. Se houvesse lugar para
meter lá para dentro, metiam; se não punham assim do lado para depois usar”.
As pedras com o cozimento diminuem de volume (1/3 mais ou menos) --» de 100 para 70, por isso a abóbada
cedia em torno de 1 metro, “por isso tinha de estar tudo bem armado, mas o barro que cobria a abóboda não
partia”. / “(…) tinha gente que mandava a pedra para dentro do forno a balda, outros amanhavam bem e,
assim, dava para meter toda a pedra que se arranjava …”.
Mestre José Palma Costa:
“E quando escolhíamos mal a pedra para cozer o forno caía, que é derivado à qualidade das pedras, que dão
em estalar quando apanham calor, estalam e partem, e o forno cai. São umas que têm uns olhinhos
encarnados, e aqueles olhinhos, criavam água e estalavam a cozer”.
“As pedras para a cal preta punham-se primeiro em baixo e mais rente às paredes do forno que é onde o fogo
trabalha menos, que a preta coze mais depressa. Já a pedra da cal branca leva mais tempo a cozer que a
preta, é uma pedra mais forte e por isso mais difícil de cozer. (...) então emparelha-se tudo com a branca,
pedras grandes com 15 cm ou mais, pois é no meio que o fogo trabalha mais. Já em cima são outra vez
pequeninas para cozerem melhor. No sítio onde o fogo dá a pancada podem ter pedras grandes que cozem.
Já em cima, se puser pedras grandes, o fogo já não as dá cozidas. E era tudo emparelhado com a pedra
solta e levava pelo menos dois dias a montar, pois ainda tinha que partir as pedras para não ficarem muito
grandes e cozerem melhor. Tem a sua maneira de fazer ...”.
Mestre António Reis Brito:
“Aquilo é pedra aí da serra, daquela que não coze”.
Ferramentas
“Picareta, a marreta, a alavanca ... Para tirar a cal era a mão, se tivesse quente tiravam mais depressa, se
tivesse fria levava mais tempo” (mestre Jacinto Figueira).
Processo de laboração
“O fogo era atiçado com um forcado, uma forca. A lenha era atirada lá para dentro. A pessoa que está a
meter lenha é que tem que tomar conta disso, do lado para que se devia atirar a lenha. (…) O lado que ele vê
que está mais atrasado é onde ele tem que carregar mais com lenha (…) (mestre José Palma Costa).
“Aquilo era uma temperatura, uma coisa fora de série, ao ponto de derregar as pedras, essas pedras da
calçada com que a gente arranjava o forno. Corriam como óleo” (mestre Jacinto Figueira).
“Com a lenha grossa já demorava uma hora e tal, duas horas. Eram às vezes paus grossos, da minha
grossura, de eucalipto. Aquilo corria, as pedras serranhas que faziam o cintel, não se podia meter muita lenha
se não aquilo derretia, ia detretendo, fazia jorras … aquilo derretia como a gordura. Aquela pedra serranha
com a força do fogo derretia, se o fogo fosse muito forte corria, chegava a correr … e a gente tinha de
aguentar um bocadinho, mas não se podia deixar de meter a lenha, se não a cal não se dava cozida … é
como os grãos …” (mestre António Reis Brito).
“Para cozer tínhamos que ser dois. Fazíamos turnos de quatro em quatro horas, as chamadas paradas”
(mestre Jacinto Figueira).
“Primeiro aquecia-se o forno completamente, começando a cozer não se podia parar, ia-se metendo lenha,
de quatro em quatro horas entrava um, saia, ia dormir e entrava outro”, “depois de meter a lenha, fechava-se
o forno, se abria encima se o vento fazia cinza, cá em baixo só se abria no fim.” / “O capelo descia mais ou
menos um metro”. (mestre Jacinto Figueira)
“Os buracos que se abrem depois de cozer têm de ser tapados com barro. Depois, lá por cima, leva uma
cúpula, chamam-lhe os engenheiros de cúpula, a gente chama-lhe o carrego” (mestre António Manuel
Festas).
Tempo de laboração do forno:
“(…) Depende do tempo e da lenha …, chegou vezes que foi 15 dias, até 18 dias se ficava …” / “(…)
depende do tempo, depende do tamanho do forno” (mestre Jacinto Figueira).
“(…) sozinho, dependendo do tamanho do forno, levava 15 dias no forno mais pequeno.” / “Levava em geral
12-14 dias no forno, às vezes, 16 dias, 8 dias em forno pequeno”; “a cozida eram sempre duas pessoas …”
O cozimento em mais tempo é com uma temperatura mais baixa, as que cozem em menos tempo, cozem em
temperatura muito mais alta”. / “A cal de Trigaches é mármore, leva 15-20 dias. Se for noutro lado, a de
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calcário, leva 3-4 dias, mas é pior de qualidade” (mestre Jacinto Figueira).
“A cozer era dois dias e uma noite” (mestre António Manuel Festas)
Tempo de espera até tirar a cal:
“… às vezes, quando havia muita falta, 2-3 dias …”; “…a pedrinha ainda estava quentinha …, às vezes,
tirava-se e a cal caia na cinza …” (mestres João Galhano e Jacinto Figueira)
“Quando se cozia a cal preta punha-se um pouco da cal branca só ali ao meio, que a branca é mais má de
cozer. O resto era toda preta para as obras (…)” / “(…) Via-se tudo por a porta do forno … vê-se quando
está cozido, não é só cozida cá em cima, é também cozida cá em baixo. Aquilo é assim: as pedras ficam com
buracos, quando aquilo estiver tudo sarado, que não se veja buraco nenhum e esteja tudo amarelinho, está
cozido cá em baixo. Se estiver só escuro não está cozido e o mesmo lá em cima” (mestre António Reis Brito).
“(…) é muito importante saber quando as pedras estavam cozidas. Pela cor do fogo era com ao gente sabia
que a pedra já estava cozida. No fim está tudo encarnado, mas pode estar tudo encarnado e não estar
cozido. Quando coze sai fumo ao montes. E quando o fogo está bem forte, até sai labareda, passa pelas
pedras e o fogo sobe para ali acima … Para ver se o fogo estava a responder bem, o fogo tinha que estar
parado, porque tinha que se ir ver se a pedra estava cozida ou se não estava. Parava-se de pôr a lenha, o
fogo abrandava um bocadinho e depois ia-se lá em cima a ver se já estava cozido. Primeiro ficava vermelho,
depois passava a uma brasa encarnada e depois ficava uma brasa mais clarinha. E quando a pedra ficava
mais clarinha era quando estava cozida. Não era branca, mas asism amarelinha” (mestre José Palma Costa)
Desmonte do forno
Falas simultâneas dos mestres Jacinto Figueira e João Galhana:
“Leva menos tempo do que montar, mas tudo depende da quantidade de pessoas”.
“Depois da pedra cozida o forno descai à volta de 1 metro, talvez … mas, às vezes, tem uma pedra que cola
…”.
“Quando a pedra não está cozida sai para dentro, quando já tá cozida sai para cima, já não precisa do lume.”
“Com o forno a funcionar, não fazia mal que estivesse a chover, só na hora de desmontar …”.
“A pedra que era totalmente cozida, desfazia-se”.
“Começavam a tirar de cima até chegar a porta. A pedra estava sempre quente”.
“As pedras, como está calor, ficavam coladas, principalmente as do interior”.
“A cinza da pedra é para baixo”.
“A estrutura que estava em abóbada era partida e depois se colocava umas chapas para pegar as cinzas”.
“A desmontar os fornos era mais umas duas semanas”.
Mestre José Palma Costa:
“Para desenformar o forno tinha que se esperar arrefecer. Não era demorado. Era um dia e uma noite. E
Queimava nas mãos, ai mãe! Com luvas e tudo queima a gente …. O pó, o pó da cal às vezes agarrava-se à
gente e fazia mal também (…)”
“(…) Quando ia lá embaixo levava 3, 4 canastras, e tinha que me vir embora para cima, não aguentava o
calor, da cal e do fogo. Aquilo por baixo estava em brasa. Era a cal e era o fogo que estava lá por baixo
ainda. Leva a canastra e entrava dentro do forno por cima. Iam-se tirando as pedras de cima e depois
saltava-se lá para dentro. Não se podia apagar com água se não isso morria tudo (…) A cal apanhando água
abre. (…) às vezes púnhamos uma pedra, uma laje para por os pés em cima. Era muito calor, minha mãe! Na
parte do Inverno aira era melhor, mas na parte do Verão quando o sol estava mesmo forte, era como cozer
uma pessoa (…)”
Armazenamento da cal
Mestre Jacinto Figueira:
“Antigamente eram em potes de barro, onde se armazenava a cal, depois é que foram os bidões e os
plásticos …”.
A pedra boa, totalmente cozida era armazenada em bidon tapava-se e depois vendia-se; “bem tapada
aguentava 1 ano”.
“…Os antigos não tapavam, usavam a cal desfeita, já não entrava o ar (…)”.
“Quando era miúdo, os antigos tapavam a cal em pó para não entrar ar”.
“A cal era armazenada em casa, 1 arroba, 2 arrobas”.
“A pedra cozida (a cal) tinha que ser tapada com plástico, de modo que não apanhasse ar”
Mestre António Reis Brito:
“(…) Tem de ser abafada. A cal branca é metida num bidão e depois tapada com uns plásticos para não
apanhar ar, e aguentava 1 ano, 2, 3 (…)”.
Mestre António Manuel Festas:
“(…) Guardava-se aí num moitão, mas naquela altura não sobrava nada. Cal preta e cal branca abalava tudo
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(…)”.
Mestre José Palma Costa:
“(…) a branca era diferente, num montão de areia, fazia-se um buraco, metia-se a pedra de cal branca ali
dentro. Não se punha a branca dentro do bidão de água porque abria logo. Era muito forte a branca. Para
caiar, as mulheres punham a pedra de cal branca numa lata, numa vasilha qualquer e depois ia-se mexendo,
até ficar boa, capaz de caiar, tipo leite. A pasta de cal, também podia ser, punham em bidões. Para a
construção faziam a mistura na areia (…).”
Tipos e usos de cal
"A cal era a preta para as obras e a outra [a branca] era para o estuque, também para as obras, para a
escaiola [estuque de cal e gesso] e para caiar. Vinham aqui buscar e íamos a vender por aí também” (mestre
António Reis Brito).
“A pedra que não tá cozida tinha o caroço lá no meio. Pegava-se em uma pedra e separava-se e desfazia-se.
Essa desfeita ia para obra, para misturar com areia.” / “havia pedra com aquele vergão escuro … , a pedra
que é vergada, a cal fica preta” (mestre Jacinto Figueira).
“A branca era mais cara que a preta. A branca era mais sadia e era trabalhada de outro feitio (…)” (mestre
José Palma Costa).
Escoamento da cal
“(…) não havia cimento, a cal ia para Évora, Beja, Elvas, Santo Aleixo, que é aí para cima; Redondo (…)
gastavam muita cal” (mestre António Manuel Festas),
“Naquela altura não havia cá coisas. Conforme se cozia assim se vendia. Vinham as pessoas numa carroça
… pesávamos a cal aqui numa balança, outras vezes, quando era conta grande íamos à balança de Borba,
ao lagar social” (mestre António Manuel Festas)
“Lá em Castro Marim vendia-se muito a cal ao domícilio, pessoas que vinham comprar para tornas a vender
(…)” (mestre José Palma Costa)

Uma tradição em desaparecimento?
Para a produção artesanal de cal é necessário muito esforço físico, estando a propriedade
dos fornos normalmente associada à uma pessoa idosa, entretanto nem sempre apoiada
pelos mais novos.
“ (...) Acho bem os filhos não terem seguido o ofício. Trabalhando como eu trabalhava, por minha conta, tinha
que ser uma coisa pegada, não tinha férias, não tinha dias feriados, não tinha nada …” / “… muito suor, e com o
suor, às vezes, fazia-se regar a cal” / “ … antes trabalhar nos fornos, trabalhava nas pedreiras, quem trabalhava
tinha mais, mas o que dava era para a sopa” (mestre João Galhana).
“Comecei a trabalhar já na barriga da minha mãe.” / “Para além do forno da cal, trabalhava no que aparecia,
trabalhava-se na pedreira” / “ … dormia-se com um pé no forno” (mestre Jacinto Figueira).
“As pessoas deixaram de usar a cal porque deixou de haver, mas é um trabalho duro: pegar lenha, partir a pedra
…” (Jacinto Figueira).
“Era um trabalho muito duro, mãe! Estou-lhe a contar, mas só quem passou é que sabe (...).” / “(...) Ficávamos
com feridas nas mãos, muitas e finas, depois de muito mexerar nas pedras para as pôe bem (...) Com as feridas
íamos mexer na cal. Era um trabalho muito ingrato.” (mestre José Palma Costa).

Aspectos que, associados à concorrência dos produtos industriais, contribuíram para o
desaparecimento gradual, em território nacional, da cal feita em forno tradicional (Margalha
et al, 2008).
“Antigamente as pessoas aqui em Trigaches trabalhavam todas na cal, a partir a pedra, outras na lenha, outras a
vender, outros nos fornos …” / “ … é a moda, mais moderno agora, é as tintas e pronto” (mestre João Galhana).
“Havia muitos fornos, fornos haviam muitos. Naquela altura vivia-se nesta aldeia só através dos fornos de cal.” /
"Foi a atividade principal da aldeia ... e de outras aldeias aqui próximas. Ali na Nora, uma aldeia aqui próxima,
também havia ali fornos” (mestre António M. Festas).
“As pessoas fazem as casas de maneira sempre igual. As pessoas passaram a fazer as casas em blocos de
cimento. Antes faziam os blocos com cal, faziam-se muitos blocos assim deste tamanho, em cal, levava brita,
levava casca de berbigão, casca de marisco. E fazia-se com uma forma. Os adobes era para fazer casas. E
depois passaram a fazer de cimento (...)” (mestre José Palma Costa).
[Sobre voltar a usar-se cal artesanal] “(...) procura não sei se haverá porque as pessoas já se habituaram à tinta.
Os pedreiros já se sabe, gastam dessa industrial, e as velhotas que caiavam as casas vão desaparecendo …” /
“Quando deixou de trabalhar, a maioria dos fornos já tinha fechado, e aqueles de Santarém também … havia
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fornos por todo o lado, mas agora já não há. Os fornos lá agora (em Santarém) são com aquelas britas mais
pequenas e os fornos são eléctricos” (mestre Jacinto Figueira).
“(...) Era só começar a cozer e apareciam logo aí mulhers, que viam o fumo do forno, para comprar a cal para
caiar” (mestre António Manuel Festas).

No entanto, à par da concorrência feita à cal pelos produtos industriais, os mestres caleiros
consideram ...
“A cal é melhor que a tinta. Se caiar com a cal hoje cedo, à noite já se pode lá dormir, não tem aquele cheiro.” / “
… A cal é mais fresquinha.” / “O reboco feito com a cal é mais prático, seca mais rápido, e mistura-se com
cimento, é mais prático. “ / “O reboco não se torna tão húmido, e um reboco feito com cimento estala por todo o
lado”; “… e quando não faziam com cimento era só com a cal ….” (mestre Jacinto Figueira).
“Se você pintar o seu quarto com tinta, à noite pode lá dormir? Se for caiado com cal, pode. E sente-se bem
porque a cal é saudável” (mestre João Galhana).
“Se eles me comprassem a cal, eu cozia, agora cozer para deitar fora não vale à pena. Eu já estou velho, mas
ainda fazia isso e fazia mais depressa para as mulheres aí dos moços virem a ver [professoras com turmas de
alunos], não sabem nada … eu digo, mas eles não sabem” (mestre António Reis Brito).
“Era branca. Antes era preta. Quando deixaram de utilizar para as obras, passou a ser branca só. Era branca
para a escaiola e para caiar, mais nada … a preta acabou. Ainda hoje há mercado para a branca, o que é, é que
a gente não coze … vem lá de cima de Alcanede” (mestre António Reis Brito).

A tradição transforma-se: notas finais
Como antecipadamente referido, o presente trabalho sobretudo retrata “falas” que, ao
indiciar processos tecnológicos de “formar, cozer, tirar a cal” (mestre Jacinto Figueira),
permitem não só detectar comunalidades entre determinados métodos tradicionais de
trabalho e de uso de materiais, mas também diferenças que tanto se reportam as geografias
de enquadramento da experiência dos artesãos, bem como às suas próprias
individualidades, fazendo com que, por exemplo, observem-se muitas situações em que um
mesmo tema é descrito através de um “falar” muito particular. No entanto, esta reflexão não
abordou todas os assuntos “falados” pelos artesãos aqui referenciados, nem explorou as
potencialidades de uma análise de conteúdo mais detalhada e pormenorizada. Na verdade,
o presente trabalho constitui apenas um dos passos de um processo de investigação que se
pretende mais amplo em termos da recolha oral do saber-fazer associado às atividades da
cal, da organização e sistematização desta informação numa base de dados sobre materiais
históricos, da discussão sobre os potenciais contributos de uma maior articulação entre
conhecimento científico e tradicional no campo da conservação do património, de um maior
investimento nas articulações interdisciplinares para melhor explorar e aprofundar os
significados técnicos e materiais expressos nos registos etnográficos do saber-tradicional,
entre outros aspectos. Não menos importante será considerar a importância de se continuar
a investir em estudos conforme desenvolvidos por jovens investigadores, como é o caso de
Custódio (2015) e Santos (2008, 2012).
Os aspectos da tecnologia tradicional aqui referidos e mesmo os modos e formas como são
transformados em discurso e, por consequência, em fonte oral, é um património de
conhecimento essencial para o campo da conservação. Isto é, provavelmente um sentido e
mesmo significado mais antigo dos usos da cal tradicional e artesanal já não existam ou
estão em desaparecimento e, como tal, a sua produção tenha diminuído, assim,
contribuindo para a desativação de muitos dos fornos até então existentes. Todavia, a
tradição não deve ser compreendida como algo do passado que, como tal, é estático. Isto
porque a tradição é dinâmica, se transforma, introduz novos elementos e atualiza-se
constantemente, assim como se verifica com o saber-fazer tradicional. O que, tendo em
consideração que no campo do património são muitas as possibilidades de uso e aplicação
da cal tradicional e artesanal na conservação e restauro do património arquitetónico, muito
se faz por explorar. Mas é também no campo da conservação do património que emerge o
interesse em salvaguardar o saber-fazer tradicional relacionado com as artes da cal como
património imaterial.
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Resumo
O texto é parte de uma investigação sobre a formação dos aglomerados habitacionais, os
sistemas construtivos e o uso dos materiais no continente africano. A delimitação geográfica
assenta na identidade regional, sobreposta às diferenças entre estados africanos e aos
modelos coloniais que se lhes seguiram. A delimitação temporal assenta na hipótese que
valoriza o comércio de longa distância como forma antiga de transmissão de
conhecimentos.
A aplicação de argamassas e rebocos nas construções, prática citada nos textos
quatrocentistas, foi usada na região ocidental de África, muito antes da presença cristã
europeia. Assim como o fabrico e a utilização da cal, que os árabes conheciam e divulgaram
entre as populações com quem fizeram comércio.
A transmissão de conhecimentos, a sua divulgação e a apropriação dos sistemas
construtivos pelos africanos constituiu um processo longo de modernização que deve ser
compreendido juntamente com as formas de ocupação do território e de localização dos
aldeamentos.
Cal, Argamassas e Rebocos na África Ocidental:
•

Objeto e metodologia do trabalho.

•

As construções antigas; o comércio de longa distância.

•

A ocupação da costa ocidental; artistas, tecnologias e materiais.

•

A administração colonial e a modernidade urbana.

•

Conclusões, equívocos e pistas de trabalho.

Palavras-chave:

Arquitetura; Tipologias Habitacionais; Sistemas Construtivos; Materiais de
Construção
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Objeto e metodologia do trabalho
A delimitação geográfica e a determinação das fronteiras da matéria estudada neste texto
estiveram inicialmente em território mais restrito; foram depois sucessivamente alargadas
buscando uma identidade regional, sobreposta às diferenças culturais entre os estados
africanos e aos modelos coloniais que se lhes seguiram. Daí que o trabalho não seja
nomeado através dos grupos nacionais ou das especificidades administrativas
novecentistas; sabendo, também, que a extensão do território estudado necessariamente
provocaria no texto espaços em branco, escolhemos um caminho que nos pareceu, mesmo
assim, mais razoável do que identificar uma unidade sobre dados insuficientes. (1)
A delimitação temporal, da islamização ao fim do período colonial, constitui um tempo de
estudo longo. Nesse período procuramos as linhas sobre as quais as comunidades
desenvolveram o desenho da arquitetura e as tecnologias da construção integrando depois
outros conhecimentos trazidos por não africanos. As tipologias habitacionais mostram
frequentemente diferenças apreciáveis em assentamentos não muito afastados, mas mais
importante do que isso, mostram também semelhanças no desenho, nas tecnologias e nos
sistemas construtivos em geografias longínquas; optamos assim pela hipótese de trabalho
defendida pelos autores que valorizam a influência do comércio de longa distância, anterior
à ocupação cristã europeia, como forma de transmissão dos conhecimentos, contrariando o
modelo eurocêntrico que guarda para si a exclusividade da divulgação da sabedoria. (2) A
nomeação da chegada dos ocidentais ao continente é uma data usada por conveniência de
trabalho, porque coincide com o início da produção de um grande número de documentos e
informação de fácil acesso e é, enquanto tal, que é citada; não duvidamos que existe, entre
outra, muita e valiosa informação sobre a matéria nos textos de Tombouctu, inacessível aos
não leitores de língua árabe.
A delimitação geográfica e temporal desta investigação é, consequentemente, pouco
exigente e assim continuará a ser until better shall be purpose. (3) As linhas sobre as quais
as comunidades desenvolveram as tecnologias da construção de edifícios e absorveram os
conhecimentos trazidos por estrangeiros constituem um caminho insuficientemente
conhecido, não inventariado e enfraquecido por preconceitos. A consulta da documentação
escrita e a visualização de imagens, gravuras e fotografias das cidades e casas de
diferentes regiões, conduziu-nos mesmo assim, à multiplicidade de influências: a tecnologia
antiga construída pacientemente num processo histórico que não dominamos, a cultura
árabe transportada a partir do norte de África, as culturas asiáticas detectáveis na costa
leste do continente e por fim as tecnologias trazidas com a expansão europeia, a partir do
século XV, em levas que correspondem aos diferentes ciclos da ocupação do território.

As construções antigas; o comércio de longa distância.
A informação dada pelos autores árabes sobre a expansão do Islão, a partir do século VIII,
distingue dois modelos: a expansão na região subsaariana e aquela outra que teve lugar no
Índico. Sublinha para a região ocidental de África a importância do relacionamento comercial
e o estabelecimento das colónias de mercadores nas regiões do Ghana, Mali e Songhay,
aliadas com as elites locais numa colaboração útil, forma de consolidação da influência e do
poder político; por vezes em comunidades próprias, pequenos assentamentos entre a malha
dos estados africanos. Assim se estabeleceu uma rede de comunicações para o comércio,
através de toda a África Ocidental e entre estas regiões e o Mediterrâneo. Esta convivência
irá manter-se durante séculos, em modelos variáveis de colaboração. (4)
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Figura 1: Áreas de influência e trajetos comerciais

O estudo da geografia da região mostra a importância para a modernização urbana dos
assentamentos edificados ao longo dos trilhos comerciais e a diferença com aqueles que
desses caminhos se encontram mais afastados. Podemos identificar entre os mais antigos,
nos séculos VIII e IX, os trajetos que a partir de Tunes ligavam o Mediterrâneo até Agadez e
Gao na margem norte do rio Níger e depois os trajetos a ocidente, que atravessavam os
territórios almorávidas até Aodaghust, Oualata, Tombuctu ou Djenée.
As cidades de influência islâmica eram lugares onde mercadores e artesãos trabalhavam,
homens de leis administravam os assuntos do estado, professores ensinavam e os homens
do deserto visitavam para trocar os seus produtos. A mesquita, as escolas, as lojas de livros
ou de objetos religiosos constituíam uma primeira área enquanto o mercado, os banhos
públicos, as lojas de tecidos, os armazéns de produtos importados e as casas de troca de
dinheiro completavam o núcleo central de cidade. As habitações comuns, onde vivia a parte
da população bantu que conservava a cultura animista, estavam dispersas em bairros, cada
um deles, um amontoado de pequenas ruas e becos dependentes de uma rua principal.
Estes bairros com algumas centenas ou milhares de habitantes possuíam por vezes uma
mesquita, uma sinagoga ou uma igreja e um mercado secundários constituindo uma
unidade com ligações regionais, étnicas ou religiosas. (5)
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Figura 2: Cidade de Agadez

A preservação da vida familiar é uma constante do desenho arquitetónico nas habitações da
classe média, artesãos e comerciantes no centro das cidades; frequentemente com dois
pavimentos, oficina ou loja no piso térreo e espaço familiar no piso superior não é distinta,
na sua organização, do modelo medieval ibérico. (6)
A separação entre o espaço de trabalho e o espaço reservado à vida familiar existia,
condicionando o seu desenho, mas não tanto quanto as condições climatéricas, a
disponibilidade dos materiais, a sabedoria técnica e a condição económica dos seus
proprietários. Não é razoável negar, entre a classe média, a importância do modelo familiar
islâmico de protecção das mulheres, nas tipologias da casa pátio, mas ele pode não ser a
principal razão de uma opção de desenho arquitetónico, antes um ganho proporcionado por
uma escolha que tem a sua raiz na condicionante climática. Ou dito de uma forma mais
clara, a família consegue privacidade por uma opção arquitetónica, imposta pela
agressividade do clima e pelos ganhos obtidos com o desenho da casa pátio, que constrói
zonas eficazes de protecção solar e de ventilação dos espaços. São característicos os
muros completamente cegos ou com pequenas aberturas quando adjacentes a espaços
públicos de maior dimensão e o desenho dos compartimentos da casa, aberto para os
pátios privados interiores.
A utilização dos materiais nestas tipologias é inconstante. A pedra é menos frequente e em
muitas das cidades da região estudada, o seu uso limitado resulta da escassez e do
consequente custo elevado; as paredes das habitações eram, assim, construídas em taipa e
em adobe, a madeira era usada na execução das estruturas dos pavimentos elevados e nas
coberturas. Em algumas cidades, a diferenciação social fazia-se pela argamassa de
revestimento nos edifícios, ou pela ausência dela nas construções mais pobres, decorada
com relevos e colorida. A individualização da habitação através de uma intervenção artística
era, muitas vezes, feita nas portadas das casas.
O custo dos espaços urbanos centrais conduziu à edificação em altura, nas cidades mais
importantes. Nos edifícios colectivos de apartamentos, por vezes com três ou quatro pisos, a
condicionante climática e a disponibilidade dos materiais e recursos são sempre as
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principais marcas das construções. As paredes em blocos de adobe com pavimentos e
coberturas de travejamento em madeira possuíam aberturas para ventilação e circulação
permanente de ar que coexistiam com o uso de janelas cerradas com portadas.

Figura 3: Construções na Cidade de Tombouktu

As habitações para os grupos populacionais pobres eram, muitas vezes, pequenas
construções espalhadas em pátios comuns e abertos. A privacidade tinha nestas
circunstâncias um carácter menos restrito, partilhando com o grupo próximo aquilo que o
poder económico familiar não conseguia obter. Este modelo popular usa a taipa e o adobe
obtendo economia de construção pela redução das áreas edificadas, mas também pela
adopção de outras tecnologias mais simples e de mais rápida execução: a habitação com
paredes de entrançado de bambu, revestidas interiormente com uma caiação sobre reboco
de argila e as construções de pau a pic cobertas com estruturas de colmo. (7)
A sobreposição de influências culturais transposta para as casas construídas é tão mais
perceptível quanto a cultura religiosa foi incapaz de impor regras de comportamento
conquistando as populações mais pobres. Em muitos destes locais a islamização fez-se
sobretudo nas classes média e dirigente.
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Figura 4: Arredores da Cidade de Kano, região Hausa

As construções populares espalhavam-se pelos arredores da cidade fazendo-a crescer nos
pontos de chegada dos trilhos do deserto, misturando-se com os acampamentos de tendas
dos comerciantes nómadas. Não é rigoroso chamar cidade linear a este modelo urbano mas
era neste espaço linear, entreposto comercial, que muitos habitantes pobres viviam em
permanência, os carregadores acampavam, esperavam novas viagens e os animais de
transporte eram entretanto guardados.

A ocupação da costa ocidental; artistas, tecnologias e materiais.
Os textos da expansão quatrocentista contêm inúmeras citações sobre a realidade
encontrada e a transmissão de conhecimentos técnicos. Desde a tomada de Ceuta em
1415, cidade que se tornou local de apoio das viagens marítimas para sul, que se conhece a
instalação no território, em períodos mais ou menos longos, de aventureiros, degredados
mas também de fidalgos, jovens que se estabeleciam para reconhecer o território e que
constituíram os grupos donde surgiram os primeiros línguas. (8) Com os militares e os
missionários seguem nos navios, os trabalhadores da construção que deverão edificar os
edifícios de defesa e de administração dos territórios conquistados. Em Arzila, em 1498,
numa listagem do reino português para ordens de pagamento, encontram-se, a viverem na
cidade, artistas pedreiros, carpinteiros e ferreiros.
No século XV e XVI coexistem as informações sobre o conhecimento local das tecnologias
da construção em pedra, taipa, adobe e o uso das argamassas de cal, com os pedidos para
o envio de artistas, que possam não só executar mas também ensinar a fazer construções
com estes materiais. Numa carta do rei do Congo a D. Manuel é feita referência a um grupo
de operários da construção que acompanharam militares e comerciantes enviados para
aquele território. (9) Também num texto de Diogo Gomes de 1508 é pedido ao rei português
que sejam enviados homens que soubessem fazer casas e taipa. (10) Em 1571, na Carta de
Doação a Paulo Dias de Novais é estabelecido o número de artistas de construção que
deverá levar consigo para a costa angolana. (11) Num texto de 1594, André Alvares de
Almada, refere a existência na Senegâmbia, de aldeias com muitas casas, com taipa nas
paredes e colmo nas coberturas. (12) Para que a exposição sobre a evolução técnica da
construção habitacional nos últimos anos da idade média e no início da idade moderna se
torne mais clara lembremos que, mesmo com a vulgarização do uso da telha cerâmica em
148

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

Portugal, ainda nos século XV e XVI se discutia a aplicação de legislação proibindo o uso de
colmo, giesta, bunho ou outros materiais vegetais nos edifícios entremuros de Lisboa;
interdição que resultava dos incêndios que periodicamente destruíram bairros inteiros. (13)

A administração colonial e a modernidade urbana.
O período que decorre entre a ocupação efetiva do continente pelas potências europeias, na
primeira metade do século XIX e o tempo das independências que se seguiu ao fim da
segunda guerra mundial correspondeu a uma aceleração na imposição dos modelos
ocidentais de desenvolvimento. (14) As viagens de reconhecimento geográfico vão
multiplicar-se e serão uma iniciativa repetida por todos os estados europeus. Os objetivos
vão sobrepor-se, da curiosidade científica à utopia religiosa e da afirmação política dos
países colonizadores ao lucro dos comerciantes que fretavam os navios. (15) As tecnologias
construtivas habitacionais vão sofrer nesse tempo uma série de inovações com a instalação
de um número cada vez maior de europeus. Desde as Johanssen Houses, casas
prefabricadas para as colónias que a monarquia sueca pretendia instalar em Cape
Mesurado, até à maison à la portugaise, desenho antigo e inteligente de uma casa tropical
que vamos encontrar também no Brasil e mais tarde na Indochina de ocupação francesa,
passando pelo modelo urbano das cidades norte-americanas, que em território liberiano
pretendiam edificar uma adaptação africana. Em 21 de outubro de 1846, o Boletim Geral de
Angola dá notícia sobre o fabrico de cal e a presença na cidade de um mestre caleiro. Em
14 de novembro, o mesmo semanário publica informação sobre os preços correntes de cal
do reino e de cal da província praticados no Terreiro Público da cidade. O fabrico local de
cal e a sua importação vão coexistir durante muito tempo. Estes são alguns, entre muitos,
dos conhecimentos trazidos pelos europeus durante esse período. (16) Nestes exemplos
vemos com frequência a tentativa de fazer com sucesso uma construção adaptada ao clima,
aos materiais da região e aos recursos disponíveis. Sobre o ensino das tecnologias da
construção, também Lopes de Lima refere na Statistica a importância do ensino técnico
local, condição para o desenvolvimento dos territórios de administração portuguesa. (17). A
transposição simples de modelos europeus, encontrada nos anos 30 do século XX nas
operações de colonização rural do Caminho de Ferro de Benguela e anos depois em Cela,
também em Angola, é o resultado de uma opção primária de propaganda política em que se
procura exclusivamente a reprodução da realidade de origem dos grupos de colonos, em
formas desajustadas ao clima e aos territórios em que agora se encontravam.

Figura 5: Johansen Houses

As Johanssen Houses são um resultado cuidadoso de observação das condições locais,
onde se procura atender às condicionantes climáticas, de higiene e de segurança física. A
sua produção em série, transporte e montagem na costa ocidental africana nos anos finais
de setecentos constitui uma apreciável ação de antecipação técnica. Os pilares em madeira
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sobre os quais assentava a casa eram revestidos com pedra ou blocos de adobe e
argamassa; pavimentos, paredes e tectos eram executados com painéis duplos para
melhorar a ventilação. A casa possuía uma cobertura sobre o espaço exterior dimensionada
de forma a sombrear aberturas e paramentos verticais. O abastecimento de água à
habitação incluía um sistema de filtragem com areia e pedras. As paredes deveriam ser
periodicamente caiadas em acção sanitária contra os diferentes tipos de mosquitos, ação de
que voltaremos a ter notícia nas normas sobre higiene na construção, sugeridas aos colonos
dos territórios de administração portuguesa. No início do século XX tornamos a ter memória
sobre a industrialização habitacional na costa ocidental do continente, agora mais a sul,
através das taxas de importação cobradas sobre construções prefabricadas, nos portos de
Luanda e de Moçâmedes. (18)
A maison à la portugaise de que se conhece uma primeira referência num texto de Michel
Jajolet De La Courbe, descrição depois desenvolvida pelo Padre Labat na Nouvelle Relation
de l’Afrique Occidentale consistia numa habitação construída com diferentes materiais
conforme os recursos existentes, mas cuja marca identitária era um alpendre de dimensão
generosa, espaço exterior que pertencia à casa, por vezes em torno de toda a construção
de forma a criar zonas de sombra sobre os paramentos verticais. (19). De La Courbe refere
a construção das paredes em taipa rebocadas com cal, interior e exteriormente, e uma
cobertura de colmo.

Figura 6: Maison à la portugaise

A necessidade de um número de cada vez maior de habitações para europeus e o uso de
estruturas e materiais metálicos conduziria à vulgarização desta tipologia; a construção
elevada para melhorar a resistência às humidades ascensionais, a utilização de chapas
zincadas na cobertura melhorando a segurança contra o risco de incêndios, a edificação
com um número cada vez maior de elementos prefabricados para aumentar a rapidez de
construção e diminuir os custos. Os materiais usados são o bloco de adobe e depois o tijolo
cerâmico cozido em forno, rebocos e argamassas de protecção das alvenarias, a madeira e,
a partir do meio do século XIX, as estruturas metálicas e as chapas zincadas nas
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coberturas. A pedra é usada nas regiões onde a sua abundância o permite embora
habitualmente esteja reservada para os edifícios administrativos e para os edifícios
religiosos. A qualidade dos acabamentos nas construções de melhor qualidade inclui as
janelas envidraçadas, protegidas com ripados e portadas em madeira.

Conclusões, equívocos e pistas de trabalho.
A construção das habitações e o uso dos materiais na África Ocidental resulta do dinamismo
das sociedades, da atividade económica das populações e do acesso ao conhecimento
técnico; a abertura a comunidades estrangeiras e a consequente troca de experiências
conduziu à melhoria das condições de vida nas cidades e nos edifícios. Neste percurso é
possível detectar saltos de aprendizagem e identificar influências de culturas distintas,
solidamente construídas e organizadas em geografias longínquas, mas constituiu sempre
um caminho percorrido lentamente. A reafirmação da origem europeia do conhecimento
técnico tem princípio numa pretensa superioridade ocidental, consequência e justificação
para a dominação administrativa levada a cabo nos últimos dois séculos antes das
independências. Este ponto de partida dificulta a investigação e tende para a confirmação
de teses conhecidas, muito mais do que para a elaboração de estudos que acrescentem
sabedoria ao que hoje se sabe. Ao longo do tempo de estudo, sobre o processo de
formação dos assentamentos e as tipologias habitacionais, usamos muitas vezes a
observação do material construído enquanto método de trabalho; também a informação, por
vezes extensa outras vezes limitada a pistas para esquadrinhamento, em traduções ou
resumos de textos em língua árabe, é útil mas deixa-nos uma desconfortável insegurança
no desenvolvimento da produção escrita, efeito da parte que não conhecemos.
As cidades estudadas possuem uma cor uniforme dada pelos materiais de construção da
taipa e do adobe e pelas argamassas usadas nos rebocos. A mesma cor de terra seca nos
arruamentos e a ausência de massas significativas de vegetação integram algumas destas
cidades no deserto como se a urbe não fosse mais do que um acidente da paisagem. É aqui
que o uso da cal como material de acabamento final das alvenarias constitui a diferença. O
branco na moldura das taipas, em Oualata ou nos adobes das cidades iemenitas, a
representação em relevo de animais nas paredes, os desenhos de cor forte nas portadas
das casas populares, constituem pontos de afirmação e marcas identitárias de uma cultura
arquitetónica que usou os mesmos materiais, os mesmos sistemas construtivos e as
mesmas tipologias habitacionais sempre que a comunicação criou a possibilidade de troca
de informação.
Ao estudar estas matérias …on voudrait fouler un autre sol, ouvrir les yeux sur des
paysages cernés par des horizons qui ne soient pas les nôtres, sentir palpiter une vie
différente. (20)
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Resumo
A investigação dos stuccos exteriores na arquitectura a decorrer no Algarve tem permitido o
registo sistemático de exemplares existentes na região, integrando em inventário um
número significativos de exemplares distribuídos por 35 centros urbanos algarvios,
enquadrados quer em contexto urbano, quer em áreas periféricas e rurais da região.
A partir deste inventário, e segundo a revisão bibliográfica e documental desenvolvida, tem
sido possível interpretar esta arte ornamental e a produção artística que envolveu a
arquitectura doméstica do Algarve, e as influências e fixação da mesma ao longo da região,
em particular entre o último quartel do século XIX e as primeiras décadas do século XX.
A investigação in situ e a recolha de testemunhos junto de mestres artesãos ainda
praticantes desta técnica ancestral de ornamentação arquitectónica, têm permitido identificar
diferentes técnicas de modelação e contribuir para o entendimento da sua predominância
cronológica na região, e também para esclarecer a propagação destas tecnologias de
revestimento na arquitectura do Sul de Portugal.
Serão apresentados alguns dos resultados da investigação em curso, estabelecendo
paralelos entre as várias técnicas de modelação e execução e as predominâncias
identificadas na região.
Palavras-chave:

Stuccos exteriores; Ornamentação da arquitectura; Técnicas de modelação;
Salvaguarda; Algarve.
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A investigação em curso sobre os ornatos em relevo e os trabalhos de
massa na arquitectura da região do Algarve
A investigação em campo do projecto de investigação a decorrer “Conservação de
superfícies arquitectónicas exteriores da região do Algarve: Os ornatos em relevo e os
trabalhos de massa” tem permitido o registo sistemático dos vários exemplares ainda
existentes na região do Algarve. Tem como base de trabalho um suporte informático de
Base de Dados Relacional geo-referenciada, permitindo obter indicadores qualitativos e
quantitativos das várias categorias de classificação estabelecidas.
A análise dos exemplares arquitectónicos do projecto de investigação em curso incide sobre
toda a região do Algarve, integrando os 16 concelhos que formam o distrito de Faro, dos
quais encontram-se registados até ao momento 35 núcleos urbanos, englobando 2065
edifícios (figura 1).

Figura 1: Mapa do Algarve com a representação do número de edifícios inventariados por freguesia e
imagens de alguns exemplares localizados em Vila Real de Santo António, Monchique, Lagoa,
Alcoutim, Castro Marim e Faro (de cima para baixo e da esquerda para a direita)
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Este fase do trabalho integra também exemplares arquitectónicos que se localizam ao longo
dos eixos viários estruturantes na região: a Estrada Nacional 125, que se estabelece ao
longo da área litoral entre Vila Real de Santo António até Vila do Bispo, a Estrada Nacional
124, que percorre entre Alcoutim e Portimão pelo interior serrano da região e ainda algumas
estradas municipais de relevância na região.
A plataforma informática criada especificamente para o estudo dos ornatos em relevo e dos
trabalhos de massa na arquitectura doméstica da região do Algarve, inter-relaciona três
conjuntos de Fichas de Caracterização – da Arquitectura; do Elemento Ornamental; e de
Aspectos Cromáticos.
Este registo também esclarece a actual situação dos exemplares na região, permitindo o
contributo futuro de outros investigadores e agentes envolvidos na salvaguarda deste
património arquitectónico, construtivo e ornamental.
O registo dos elementos ornamentados na arquitectura da região, na sua situação actual,
assume grande relevância no estudo dos revestimentos arquitectónicos, mas também
assume um papel muito significativo como instrumento de salvaguarda: identificando e
avaliando o valor patrimonial relativo, caracterizando e colocando estes elementos num
suporte de trabalho apto para integrar instrumentos futuros para a sua conservação.
O período de Oitocentos surge como momento marcante na arquitectura doméstica do
Algarve, pautado pelo surgimento de normativas de embelezamento das cidades, que
exigirá aos encomendares alterações às construções existentes – pela obrigatoriedade de
recolha das águas pluviais e eventual construção de platibandas e melhoramentos das
fachadas com propostas estéticas de embelezamento – e que trará à imagem urbana das
cidades da região uma arquitectura ornamentada diferenciada das épocas anteriores.
Alguns destes momentos marcantes têm expressão formal mais significativa nos conjuntos
urbanos de Olhão (abrangendo 319 edifícios), Faro (261 edifícios), Vila Real de Santo
António (152 edifícios), Tavira (133 edifícios) e Portimão (108 edifícios), Fuseta (105
edifícios), Lagos (63 edifícios), Lagoa (53 edifícios), Albufeira (43 edifícios) e Castro Marim
(42 edifícios), entre outros.
Outros conjuntos urbanos com grande relevância na economia agrícola da região, em
particular no contexto da zona do barrocal algarvio, integram repertórios ornamentais que
também se identificam nos aglomerados urbanos vizinhos. Situações que se verificam em
Loulé (160 edifícios), São Brás de Alportel (69 edifícios), Silves (65 edifícios), Estoi (46
edifícios), Moncarapacho (44 edifícios), Luz de Tavira (42 edifícios), Monchique (35
edifícios), São Bartolomeu de Messines (28 edifícios).
Os conjuntos urbanos mais relevantes em contexto serrano, em aldeias ou em pequenos
assentamentos, registam também através destas ornamentações arquitecturais a relevância
que muitos destes aglomerados detinham na região, nas dinâmicas entre cidade-campo que
se estabelecia entre aldeia, freguesia e cidades concelhias, como em Alcoutim (20 edifícios),
Benafim (16 edifícios), Giões (12 edifícios), São Marcos da Serra (12 edifícios), Martimlongo
(8), Azinhal (8) e Tôr (8). Embora apresentem exemplares com programas ornamentais mais
simplificados, não deixam de se estabelecer continuidades, tanto nos repertórios como nas
respectivas técnicas de modelação, com as suas redes de vizinhança urbanas vindas do
Algarve litoral.
Outros conjuntos urbanos existem que, embora não tenham a mesma concentração
quantitativa por comparação com os contextos já descritos, têm também relevância artística
nos seus exemplares ornamentais, estabelecendo paralelos iconográficos e de técnicas de
modelação com outras freguesias vizinhas, como por exemplo Santa Catarina da Fonte do
Bispo (20 edifícios), Algoz (19 edifícios), Boliqueime (15 edifícios), Paderne (12 edifícios),
Santa Barbada de Nexe (10 edifícios), Santo Estevão (8 edifícios), entre outras localidades
na região. Também um conjunto de exemplares existentes ao longo das estradas
municipais, localizados em pequenas propriedades agrícolas nas áreas da Beira-Serra e do
Barrocal da região, apresentam exemplares de extrema originalidade e singularidade.
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“O estuque é um ramo da escultura decorativa, a par da talha em madeira ou da decoração
esculpida em pedra. E, como tal mantém estreitas relações com cada um daqueles tipos de
escultura. No entanto, há diferenças essenciais entre as técnicas de talha de madeira ou da
escultura em pedra, impostas pela diferente natureza dos materiais e dos instrumentos
utilizados (…). Mas é na execução dos trabalhos que essas diferenças melhor se revelam: o
estuque é obra de «modelação», como a modelação em barro, realizada com um material
que a tal se presta, de características plásticas, embora endurecendo rapidamente – ao
contrário da madeira e da pedra, que são por natureza materiais duros, que têm de ser
cortados e desbastados com instrumentos cortantes (cinzéis, goivas, escopros, formões
palhetes, bedames, brocas, etc); quase sempre impelidos por pancadas de maços ou de
macetas, etc.” (Vasconcelos 1997: 19)
Estes ornamentos em relevo são elementos decorativos e compositivos da arquitectura,
aplicados na execução de cimalhas, frisos, molduras, remates, pilastras, etc, mas que
também adquirem valor simbólico, com elementos fitomórficos e figuras antropomorfas,
alcançando qualidade artística e iconográfica e que se identificam por toda a região do
Algarve.
As técnicas de execução da ornamentação em relevo são diversas e integram os variados
contextos históricos da construção e da arte ornamental, indo desde a modelação de forma
livre executada directamente sobre o paramento da construção, até à modelação com
recurso a moldes, executada em obra ou em oficina. Estas técnicas seriam desenvolvidas
desde a mais elementar actividade de ornamentação da habitação e de forma artesanal, até
à especialização profissional e com técnicas artísticas de oficinas de estucadores e
escultores.
Artífices e mestres estucadores e escultores seleccionariam as técnicas de modelação de
acordo com o seu contexto de aplicação, das condições de estaleiro e dos repertórios
decorativos das oficinas. Integrariam a seu tempo os vários avanços tecnológicos da época,
em contexto pré-industrial e industrial, e que viria introduzir alterações nas técnicas de
modelação e de reprodução dos ornamentos.
A modelação livre à lanceta executada directamente sobre o paramento
Alguns elementos desenhados, encontrados em oficinas de estucadores, apresentam-se
“picados” a estilete, “ponteando” o lineado do ornamento, e com coloração e vestígios de pó
de carvão, revelando terem sido utilizados na prática de estresido (picagem directa sobre
suporte com base no desenho ou escantilhão de referência do ornamento a reproduzir) e da
técnica de spolvere (polvilhagem de colorante sobre o desenho com recurso a boneca de
pano, permitindo relevar o contorno do ornamento a reproduzir nos locais “picados”). Estas
técnicas eram correntemente utilizadas pelos mestres estucadores e modeladores para a
transposição do desenho para a superfície do suporte e posterior aplicação das pastas para
modelação do baixo-relevo.
O desenho torna-se relevante para a marcação do contorno do elemento a modelar,
colocando sobre ele as argamassas de modelação gradualmente esculpidas e
transformadas segundo a forma e a classe do elemento decorativo desejado.
Os ornamentos de maior relevo poderão ser ainda auxiliados na modelação da sua
volumetria com recurso a pregos, cordão, fibras vegetais e pequenos elementos cerâmicos,
criando uma estrutura auxiliar mais rígida de suporte garantindo maior solidez no ornamento
e fixação aos paramentos.
As técnicas de modelação requeriam conhecimento de desenho de ornato e figura, e o
acesso a um conjunto de repertórios decorativos, sendo por isso uma das técnicas de
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modelação reservada para mestres mais habilidosos na arte da ornamentação,
distanciando-se de outros executantes que se ocupariam na fixação dos elementos mais
simples executados em bancadas e posteriormente aplicados na obra.
Nos exemplares identificados até ao momento na região do Algarve são reconhecidos
conjuntos ornamentais na centúria de Setecentos, com propostas ornamentais invulgares e
que se identificam com a técnica de modelação directa sobre a obra. Entre estes registamos
a obra do mestre arquitecto-artífice Diogo Tavares de Ataíde (Faro, 1711 – Lagoa, 1765)
que intervém em diversas estruturas arquitectónicas na região, ficando notabilizado pelos
diversos trabalhos em pedra, ornatos em relevo e trabalhos de massa.
Diogo Tavares de Ataíde é oficial de escultor aos vinte anos de idade, com muito provável
experiência no estaleiro-escola sediada no convento de Mafra (Santana 2005), regressando
à região do Algarve onde nasceu, e onde desenvolve um intenso trabalho de ornamentação
– em pedra e em argamassa – na remodelação estética da arquitectura existente, em obras
de reconstrução das estruturas arquitectónicas danificadas após o terramoto de 1755, e em
arquitectura civil, onde colabora com encomendadores da elite da época, e lhe permite
integrar um repertório decorativo e arquitectónico sensível a um gosto de barroco que se
consolidava pela região (Correia 2004).
Ataíde foi responsável por várias campanhas de remodelação de fachadas e intensa obra de
construção. A sua produção tornou-se amplamente conhecida na região pela sua decoração
figurativa, com iconografia de classe ornamental mitológica e zoomórfica (figura 2),
representando figuras como Hércules e Adamastor, conjugações entre a representação do
dragão e da serpente, delfim, macaco, fénix, mascarões fantásticos e que são
representados frequentemente na obra deste mestre escultor

Figura 2: Ornatos em relevo localizados na “Torre da Horta dos Cães”, Quinta “Horta dos Macacos” e
Quinta nos Virgílios, Faro

Além dos apontados, outros exemplares da sua produção já foram identificados na região,
nomeadamente em Tavira, Olhão, Porches e Lagoa, num restrito conjunto de obras da
arquitectura civil e em maior número em equipamentos religiosos onde lhe foram
encomendados remodelações, sempre marcadas por uma expressiva ornamentação das
argamassas exteriores das fachadas.
A modelação em estampilhas
O recurso a estampilhas, stencils e escantilhões para a modelação de ornatos em relevo
configura outra das técnicas de modelação. Dependem do uso de pranchas,
preferencialmente executadas em chapa de zinco, sendo usadas também em madeira com
tratamento a óleo de linhaça e em cartão com protecção de cera de abelha. O motivo seria
desenhado e trespassado para a prancha e, finalmente, recortado. As chapas de zinco
seriam limadas nas extremidades de forma a não danificar a superfície de acabamento.
Directamente na superfície a ornamentar, seria marcado o negativo do motivo a modelar,
auxiliado pela marcação dos vazios das estampilhas, transferindo com precisão o
ornamento, auxiliando o modelador no traçado base do elemento a relevar.
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Alguns mestres estucadores entrevistados no nosso estudo referem esta técnica de
execução como uma das mais acessíveis à maioria dos estucadores, por exigirem pouca
destreza e ser mais facilmente exequível por um colaborador jovem em obra, não
necessitando de grande mestria de desenho, constituindo a modelação mais fácil do que a
técnica de execução de forma livre à lanceta, e não exigindo a destreza necessária à
fundição de moldes rígidos e a habilidade da sua fixação no paramento. Requeria também
menos material para a sua execução que a ornamentação em relevo de maior volumetria.
Do ponto de vista ornamental, consegue ainda dar “o necessário relevo para decorar a
frente da casa, para preencher a platibanda ou algum motivo perto do beirado” (como referiu
em entrevista o mestre estucador Joaquim Oliveira).
Esta abordagem tem paralelos com a técnica de esgrafito, mas distancia-se desta pela
adição de argamassa e não pelo processo de remoção e subtracção que o esgrafito requer
para criar a superfície esgrafitada (Lade 1960: 211-215).
O uso de estiletes e instrumentos de incisão também eram comuns e muito necessários,
sendo as espátulas e os teques metálicos de estucador as mais utilizadas para dar os
apertos e as modelações necessárias à massa, quando ainda em estado fresco.
Alguns exemplares de stuccos identificados integram o uso de estampilha, de forma
preferencial, para a execução de ornamentação em friso ou de um padrão (figura 3).
Apresentam-se geralmente em baixo-relevo, com poucos centímetros de vazado
relativamente à camada externa do acabamento final. A iconografia observada concentra-se
nos motivos geométricos simples ou compostos, conjugando-se para a criação do motivo
final. A localização é reservada para elementos de preenchimento do paramento da
platibanda e na zona de entablamento de remate entre a cimalha e a cobertura.

Figura 3: Exemplares da utilização de estampilha formando um padrão e um friso, São Brás de
Alportel

O módulo do elemento relevado pode ser reproduzido apenas numa direcção, dando origem
a um friso, ou reproduzido em duas direcções, formando um padrão, através de isometrias
simples com processos de translação, rotação ou reflexão. Através da interpretação da
estrutura geométrica do padrão ou do friso do elemento relevado é possível identificar o
módulo base da composição assim como as regras geométricas aplicadas.
A ornamentação em “molde de correr” aplicada directamente sobre o paramento ou
em bancada
A execução de alguns elementos arquitectónicos, como cimalhas, pilastras, elementos de
remate, de união, e de marcação entre pisos, assim como outros emolduramentos no
paramento, recorria a estes moldes que correm, directamente sobre a superfície do
paramento ou em bancada de trabalho, e que garantiam a execução de um elemento
contínuo de secção constante.
O “molde de correr”, ou “molde de corte“ (Rojas 2008: 84), obtinha-se com uma chapa
(geralmente de zinco) – elemento de corte da argamassa - com o recorte em negativo – ou a
contra-figura – do elemento ornamental a reproduzir, a chapa fixa-se num suporte de
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madeira, em caixa ou em forma de cantoneira em L ou em U, permitindo correr em bancada
de trabalho ou directamente sobre a superfície a modelar (figura 4).

Figura 4: Desenho preparatório para a execução de um molde de correr; Exemplar de um molde de
correr; Execução de um trabalho de massa com recurso a molde de correr

Poderia ainda ser necessário a fixação de réguas em obra, e de uns carris adoçados
directamente na superfície a modelar, garantindo a estabilidade no movimento do molde
sem quaisquer perturbações, evitando as deformações da peça.
Nalguns exemplares podem ser observados os riscados na superfície, marcando o local
onde seriam realizadas algumas das fixações das guias dos moldes de correr.
Estes elementos contínuos e de secção constante, perfeitamente identificados nas cimalhas
da arquitectura tradicional, que de uma forma genérica apresentam alguma similitude entre
si, conseguem nalguns exemplares ter características do desenho do ornato que os
reaproxima em grupos familiares, sugerindo que tenham sido usados semelhantes
desenhos para a produção do molde de correr ou, eventualmente, executados pela mesma
oficina.
Alguns exemplos identificados nos centros urbanos de Castro Marim, Lagoa e Tavira,
permitem esta constatação, através da similitude das suas composições geométricas
particulares, com conjunto variado de duplas curvaturas e golas côncavas, e em particular
porque se encontram inseridos no mesmo contexto urbano e em estruturas arquitectónicas
da mesma época.
A “industrialização” do ornamento na arquitectura com recurso a moldes de forma
“Modernamente, isto é, fins do século XIX e princípios do século XX, tem-se feito
decorações em estuque, (…), que embora feitas por processos mais fáceis, de modelação
em barro e reprodução, não são inferiores às antigas; todavia, os artistas entendidos, dão
mais valor ao estuque antigo, em atenção à forma como era executado. (…) Entre os bons
estucadores havia os que desenhavam e esculpiam, e os que executavam ou colocavam os
trabalhos.“ (Meira 2004 [1945]: 108)
A arte de modelação também beneficiou dos avanços tecnológicos da construção,
introduzindo novos materiais e melhorando as técnicas de execução para a produção em
maior escala de elementos ornamentais, conseguindo também responder às solicitações
arquitectónicas das cidades do século XIX.
A modelação em série do ornamento propunha a execução dos ornatos em relevo por meio
de moldes, rígidos ou flexíveis, criados com base em repertórios decorativos divulgados em
estampas e catálogos e que circulavam com mais facilidade à época.
O acesso à ilustração ornamental e a manuais de artes decorativas, divulgava propostas de
padronagem de motivos decorativos para serem aplicados e inseridos na obra
arquitectónica, auxiliaram também na criação de catálogos com reportórios para as oficinas
de escultura e estuque ornamental.
Esta modelação “mecanizada”, fixa em formas comuns, irá diferir da modelação à lanceta,
que se caracterizava por uma modelação de reprodução directa sobre a superfície, e que
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havia vigorado em épocas anteriores, e que estava muito vinculada à criação artística mais
autónoma e peculiar dos seus executantes.
A democratização do desenho ornamental, através da livre circulação de estampas e
manuais do ofício, e a produção de moldes para a sua reprodução, permitiu a difusão a uma
escala mais alargada da produção artística local, alcançando outros locais na região, do
país e no estrangeiro, e uma rápida disseminação de repertórios semelhantes entre várias
oficinas (Cavi 2015).
Na região do Algarve, este tipo de ornamentação conseguiu ainda responder às solicitações
das novas construções de comerciantes e industriais que haviam beneficiado do
crescimento industrial, agrícola e piscatório que a região havia tido nas últimas décadas do
século XIX e as primeiras do século XX. Circunstâncias que reuniram um pouco por toda a
região um conjunto de encomendadores, nacionais e estrangeiros, que seduzidos por uma
estética arquitectónica diferenciadora, integraram na sua habitação novos repertórios
decorativos.
Dessa prática damos como exemplo alguns dos conjuntos urbanos – Castro Marim, Fuzeta,
São Brás de Alportel e Vila Real de Santo António (figura 5) – onde se pode observar a
predominância de uma arquitectura eclética, de produção erudita e popular, a qual
corresponde a um intervalo cronológico reconhecido entre os meados século XIX ao 1º
quartel século XX, que compreende 65% do total de 346 edifícios registados referidos
conjuntos urbanos.

Figura 5: Número de edifícios por categorias arquitectónicas nos conjuntos urbanos de Castro Marim,
Fuseta, São Brás de Alportel e Vila Real de Santo António

Na região do Algarve alguma fenomenologia peculiar resulta de acontecimentos urbanos
que enquadraram a ampla utilização desta arte ornamental na arquitectura da cidade: a
casa ornamentada das avenidas; a casa nas novas áreas de expansão urbana; a casa das
áreas periféricas das vilas. Em contexto rural, introduz-se na casa do campo a
ornamentação arquitectónica típica da cidade, com o recurso à vulgarização da platibanda,
aos revestimentos coloridos e ao desenho urbano da casa-de-fachada.
O exemplo da vila da Fuseta, no concelho de Olhão, demonstra uma dessas circunstâncias
urbanas peculiares, de relação entre o acontecimento urbano e a produção arquitectónica e
a sua ornamentação: a vila da Fuseta beneficiou de uma segunda fase de evolução urbana,
conformando um processo de expansão noroeste/sudeste que ocorre a partir de 1847. O
novo conjunto urbano consolida o anterior traçado urbano, e intensifica-se entre 1870 e
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1930 (figura 6) com a construção de um edificado de carácter modular, com proposta de
fachadas similares entre si.

Figura 6: Distribuição por décadas do total de edifícios inventariados no conjunto urbano da Fuseta

A ornamentação registada neste núcleo urbano permite compreender a modelação em
molde de correr como a mais aplicada (correspondendo à quase totalidade dos edifícios
com 99%), seguindo da utilização da modelação com recurso a estampilha (72%) e por
último a utilização de molde de fundição (38%).
Reconhecem-se neste conjunto arquitectónico da Fuseta repertórios com iconografias
semelhantes, preenchendo platibandas e elementos de fecho de pilastras, recorrendo a uma
mesma colecção de moldes de fundição e de estampilhas (figura 7). Alguns paralelos são
ainda identificados com os seus conjuntos urbanos vizinhos de Olhão e Faro.

Figura 7: Alguns exemplares de elementos identificados no conjunto urbano da Fuzeta, dois
exemplos de moldes, de fundição por tacelos e molde "de forma boa” e ornatos em relevo preparados
para fixação em obra
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Situações similares, com idênticos paralelos iconográficos e de modelação, surgem noutros
conjuntos urbanos da região, em particular nos edifícios construídos logo nas primeiras
décadas do século XX.

Considerações finais
As técnicas de ornamentação das fachadas, com recurso a argamassas de revestimento,
para além da sua função decorativa, de composição arquitectónica e de protecção das
alvenarias, constituem-se como reportórios identitários fundamentais para a interpretação da
arquitectura doméstica da região do Algarve.
A análise da iconografia associada às técnicas de modelação e de reprodução da
ornamentação tem permitido observar relações de continuidade, quer à escala do centro
urbano, na relação entre alguns dos seus edifícios, quer também à escala regional, na
relação formal entre a ornamentação (comum) de edifícios de centros urbanos distintos.
Embora existam vestígios arqueológicos que comprovam a existência de ornamentação na
habitação e fontes documentais que referem a actividade de mestres escultores na época
de Setecentos com obra relevante na ornamentação na arquitectura civil e religiosa, tem
sido possível comprovar sobretudo cronologias de produção no último quartel do século XIX
e as primeiras décadas do século XX, período considerado mais relevante para a
consolidação e disseminação da arquitectura ornamentada, registando-se um número muito
significativo de exemplares por toda a região e, por vezes, com extrema originalidade.
Ao longo deste período histórico foram desenvolvidas várias técnicas de modelação e de
reprodução destes ornamentos arquitectónicos em relevo, observando-se a predominância
do recurso a moldes, o que possibilitou reprodução em “série” dos elementos decorativos ao
longo da região.
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Resumo
Os edifícios antigos com paredes resistentes de alvenaria, existentes na cidade de Lisboa,
apresentam, na sua maioria, um elevado estado de degradação. O crescente interesse na
preservação do património construído contribui para a procura de novas soluções de
reabilitação compatíveis com as técnicas construtivas originais desses edifícios.
As paredes dos edifícios pertencentes à tipologia conhecida como “edifícios de placa”,
construídos entre 1920 e 1940, tinham uma constituição e um modelo de funcionamento
muito diferentes das atuais, com revestimentos constituídos por camadas de regularização e
de acabamento.
Neste artigo apresenta-se os resultados de uma campanha experimental sobre amostras de
argamassas de assentamento e revestimento, retiradas de um edifício pertencente a esta
tipologia, o qual se encontrava em fase de obras de reabilitação. Os diversos parâmetros
analisados nos ensaios irão permitir caracterizar e avaliar o comportamento das argamassas
utilizadas nas paredes deste tipo de edifícios.
Palavras-chave:

Edifícios antigos, Argamassas de cal; Caracterização experimental.
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Introdução
A caracterização de revestimentos e argamassas antigas permite a obtenção de informação
relevante sobre a história dos edifícios, nomeadamente sobre a época e contexto da
construção, sobre eventuais reparações e na avaliação do seu desempenho.
O aspeto mais importante na caracterização das argamassas antigas é o conhecimento da
natureza do ligante utilizado. As argamassas antigas de cal e areia, utilizadas na construção
das paredes de alvenaria dos “edifícios de placa”, eram normalmente executadas numa
proporção aproximada, em volume, de três partes de areia para uma parte de cal. Essas
argamassas são utilizadas para unir as pedras ou tijolos da alvenaria ou como revestimento
de paredes exteriores e interiores. As argamassas antigas funcionavam tanto como um
elemento da estrutura como uma proteção das alvenarias existentes. Noutros casos tinham
uma função decorativa, imitando materiais como o mármore ou os azulejos [Falcão, 2010].
As camadas de regularização utilizadas em “edifícios de placa” são constituídas por
argamassas de cal e areia, eventualmente com adições minerais e aditivos orgânicos, sendo
que as camadas internas apresentam uma granulometria mais grossa que as externas, com
uma deformabilidade e porosidade progressivamente maiores das camadas internas para as
externas. As camadas de acabamento são constituídas por massas finas de cal e pó de
pedra, aplicadas com finura crescente das mais interiores para as mais exteriores.
Os revestimentos de paredes, pela sua grande exposição às ações externas e pelo seu
papel de proteção das alvenarias, são dos elementos mais sujeitos à degradação, pelo que
são dos mais frequentemente abrangidos nas intervenções. No entanto, as mesmas razões
que levam a repará-los ou substituí-los, justificam também um grande cuidado nessas
intervenções, sendo fundamental um conhecimento sólido da constituição e funcionamento
dos revestimentos antigos.
Esta caracterização constitui um primeiro passo para o estudo de diferentes soluções de
reforço à base de rebocos armados, dado que funciona como referência para comparara
com as soluções reforçadas. A definição dessas soluções e das respetivas metodologias de
aplicação integrar-se-á numa estratégia geral de conservação e reabilitação desses
edifícios, tendo em conta aspetos como a compatibilidade de materiais, a viabilidade e
sustentabilidade de aplicação, o grau de intrusividade e o impacto em elementos com valor
cultural potencialmente elevado.

Breve caracterização da tipologia em estudo
Do ponto de vista arquitetónico, os edifícios pertencentes à tipologia de estudo – "edifícios
de placa” - têm plantas regulares, enquanto, do ponto de vista estrutural, são edifícios
compostos maioritariamente por paredes resistentes de alvenaria de pedra (paredes
exteriores, com espessuras superiores a 0,60 m) e por paredes de alvenaria de tijolo
cerâmico ou de blocos de betão (paredes interiores, com espessuras até 0,30 m), que
suportam os pavimentos de betão armado, que por vezes podem ser aligeirados (com
vigotas e abobadilhas).
Diretamente relacionados com o processo evolutivo da forma de construir e o seu contexto
histórico, os edifícios desta época são também significativos por constituírem exemplos da
arquitetura modernista portuguesa, reunindo exemplos do estilo Art Déco, e exemplos do
Moderno Puro. Muitos destes edifícios apresentam um valor arquitetónico e cultural
significativo, por serem representativos de uma época, de um gosto, de um estilo.
Da análise do conjunto de projetos consultados por Lamego [2014] pertencentes à tipologia
de estudo verificou-se que os mesmos apresentam, de uma forma geral, áreas de
compartimentos em planta com dimensões aproximadas a 4 x 4 m2, relativa homogeneidade
em planta, e que raramente ultrapassam os cinco pisos elevados. As lajes são em betão
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armado (“placa”), possuindo habitualmente uma espessura total de cerca de 10 cm, com
uma armadura disposta em malha quadrada, colocada, em alguns casos, numa única
camada, podendo também, em alternativa, ser de vigotas e abobadilhas. O betão utilizado
pode ser considerado como C16/20 ou C20/25, dependendo das condições em que se
encontre o edifício, e o aço era geralmente em varão liso da classe A235.
É vulgar encontrar dois ou três tipos de materiais distintos para a construção das paredes de
um mesmo edifício, que normalmente variam em termos de altura. Por exemplo, num
edifício com cinco pisos elevados, as paredes interiores podem ser em tijolo cerâmico
maciço nos dois primeiros pisos e nos três últimos pisos ser em tijolo cerâmico perfurado.
Situação idêntica pode ser encontrada nos materiais utilizados para a construção da caixa
de escada. De uma forma geral, os materiais existentes nos pisos mais baixos possuem
maior capacidade resistente que os restantes.

Identificação do caso de estudo
Foi localizado um edifício no centro da cidade de Lisboa, cujas paredes de alvenaria
resistente são representativas da tipologia de estudo, que iria ser sujeito a obras de
reabilitação. Dado que parte do edifício se encontrava num estado muito avançado de
degradação, houve necessidade de proceder a demolições localizadas. Foi desta zona de
demolições que foram retiradas amostras de paredes reais assim como dos seus vários
constituintes (argamassas de revestimento, argamassas de assentamento e tijolos
cerâmicos), com a finalidade de serem caracterizadas experimentalmente.
O referido edifício é constituído por um piso térreo parcialmente enterrado e cinco pisos
elevados. As paredes do edifício são resistentes, sendo que as fachadas são constituídas
por alvenaria de pedra ordinária, e as paredes interiores são constituídas por alvenaria de
tijolo maciço, no piso térreo, e de tijolo furado, nos pisos elevados. Na figura 1 apresenta-se
o alçado e uma planta tipo do edifício alvo de estudo.

a)

b)

Figura 1: Edifício de estudo: a) alçado principal e b) planta do piso tipo

Caracterização experimental
Relativamente à recolha de argamassas de assentamento do edifício de estudo,
escolheram-se várias zonas das paredes em que as juntas horizontais eram mais espessas.
Para a recolha de argamassas de revestimento foram escolhidas zonas aleatórias pois os
revestimentos apresentavam em geral um ótimo estado de conservação, conforme se ilustra
na figura 2. As amostras retiradas do edifício de estudo foram divididas em provetes de
menor dimensão, cujas superfícies foram suavemente aplanadas e limpas, de forma a
remexer o menos possível a amostra, permitindo assim que pudessem ser realizados todos
os ensaios pretendidos, conforme se ilustra na figura 3.
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Figura 2: Um dos locais onde
foram retiradas amostras de
argamassas

Figura 3: Exemplo de alguns provetes depois de preparados para
ensaio

Ensaio para determinação da resistência à compressão
Para quantificar a resistência à compressão de provetes de argamassas irregulares
procedeu-se a uma adaptação para amostras recolhidas in situ do método normalizado
preconizado na norma EN 1015-11: 1999 [CEN, 1999] com base na Ficha de Ensaio do
LNEC FE Pa 42 [Veiga & Santos, 2016]. Este método consiste basicamente na colocação
do provete na máquina de ensaio para aplicação da carga sem choque, de uma forma
gradual, por forma a obter-se a rotura entre 30 e 90 segundos. Neste caso não foi
necessário recorrer a “argamassa de confinamento” para ajustar as dimensões e forma dos
provetes, uma vez que os provetes selecionados tinham uma área e espessura adequados
para aplicação da força de compressão. Foram ensaiados seis provetes de argamassa de
revestimento e cinco provetes de argamassa de assentamento, conforme se ilustra na
figura 4. Os resultados sintetizam-se no quadro 1.
Quadro 1: Resultado dos ensaios de resistência à compressão da argamassa de assentamento
Força máxima
atingida
[N]

Área de
contacto
2
[mm ]

Resistência à
compressão
2
[N/mm ]

Deformação na
rotura
[mm]

Ri6/14_EDL_1

998

1600

0,62

2,6

Ri6/14_EDL_2

1854

1600

1,16

1,8

1544

1600

0,97

2,3

Ri6/14_EDL_59

4329

1600

2,71

1,2

Ri6/14_EDL_61

3835

1600

2,40

2,5

Ri6/14_EDL_62

2175

1600

1,36

1,4

1,54

2,0

Identificação
dos provetes

Tipo de
argamassa

Ri6/14_EDL_3
revestimento

Valores médios das argamassas de revestimento
Ri6/14_EDL_20

2167

1600

1,35

2,3

Ri6/14_EDL_55

2082

1600

1,30

2,5

1600

1600

1,00

4,7

Ri6/14_EDL_58

1925

1600

1,20

2,4

Ri6/14_EDL_60

2414

1600

1,51

2,6

1,27

2,9

Ri6/14_EDL_57

assentamento

Valores médios das argamassas de assentamento
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Ri6/14_EDL_1

Ri6/14_EDL_2

Ri6/14_EDL_57

a)

Ri6/14_EDL_58
b)

Figura 4: Provetes de argamassa sujeitos ao ensaio de resistência à compressão: a) argamassa de
revestimento e b) argamassa de assentamento

Ensaio de medição da velocidade de propagação de ultrassons
Para a determinação do módulo de elasticidade dinâmico das argamassas foram realizados
ensaios de medição da velocidade de propagação de ultrassons. O objetivo deste ensaio
consiste na avaliação da compacidade e rigidez das argamassas. Foi utilizado o aparelho
Steinkamp Ultrasonic tester BP-7, para determinação da velocidade de propagação das
ondas ultrassónicas. O aparelho é constituído por dois transdutores (emissor e recetor) e um
módulo central, que emite as ondas e procede à leitura e registo do tempo de transmissão.
O ensaio foi executado segundo a Ficha de Ensaio do LNEC FE Pa 43 [Veiga & Santos,
2016] baseada na norma NP EN 12504-4 [IPQ, 2010].
O método utilizado neste ensaio foi o método indireto. Neste método usam-se transdutores
exponenciais; o provete é colocado na mesa de ensaio e marca-se o maior número possível
de intervalos de 10 mm de dimensão sobre uma reta traçada numa face, numa zona do
provete o mais regular possível. Posteriormente coloca-se o transdutor recetor no zero e o
transdutor emissor vai sendo colocado em cada um dos limites dos intervalos marcados
anteriormente. Tendo em consideração a heterogeneidade das amostras, realizam-se três
medições em cada um desses intervalos. A inclinação do transdutor deve ser de
aproximadamente 45º. Registam-se os valores do tempo, medido em microssegundos (µs),
de propagação das ondas entre o recetor e cada um dos pontos em que se coloca o
emissor, com afastamentos crescentes.
A velocidade de propagação das ondas foi determinada através do método gráfico, o qual
também permite detetar heterogeneidades e fissuras. A apresentação em gráfico dos pares
de valores (distância vs. tempo) permite determinar uma linha de tendência. A velocidade de
propagação de ultrassons é calculada como o inverso do declive dessa reta.
A determinação do módulo de elasticidade, dado em GPa, realizou-se de acordo com a
fórmula:
=

×

×

×v ×

× 10

(1)

Foi considerado um coeficiente de Poisson (υ) com o valor de 0,2 e uma massa volúmica (ρ)
calculada através da massa do provete e do respetivo volume. O volume foi determinado
tomando o valor médio da espessura registada em três leituras e tomando o valor da área
através da projeção do contorno da amostra sobre papel milimétrico.
Foram ensaiados provetes de argamassa de assentamento e de argamassa de
revestimento através de 2 alinhamentos, conforme se ilustra na figura 5 a). Os resultados
obtidos no ensaio para determinação da velocidade de propagação de ultrassons
apresentam-se nas figuras 6 e 7 e sintetizam-se na quadro 2.
Note-se que foram excluídos alguns valores obtidos muito fora da reta aproximada formada
pela maioria dos pares de valores distância vs. tempo para determinar o módulo de
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elasticidade do material, por se verificar que esses valores correspondem a zonas de
fissuras internas ou outros defeitos no interior do provete.

Argamassa de revestimento
a)
b)

Argamassa de assentamento
a)
b)

Figura 5: Provete de argamassa: a) localização do ensaio e b) realização do ensaio

Figura 6: Resultados obtidos na argamassa de revestimento (material sem anomalias)

Figura 7: Resultados obtidos na argamassa de assentamento (material sem anomalias)
Quadro 2: Resultados obtidos nos ensaios para determinação da velocidade de propagação de
ultrassons
Identificação dos
provetes

Direção do
alinhamento

Massa volúmica
[kg/m ]

[m/s]

Módulo de
Elasticidade médio
[GPa]

Ri6/14_EDL_10

Linha horizontal

1721

1353

2,84

Ri6/14_EDL_10

Linha diagonal

1721

1197

2,22

1275

2,53

3

Valores médios das argamassas de revestimento

Velocidade média

Ri6/14_EDL_21

Linha horizontal

1886

998

1,69

Ri6/14_EDL_21

Linha diagonal

1886

1184

2,38

1091

2,04

Valores médios das argamassas de assentamento
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Ensaio para a determinação de absorção de água por capilaridade e avaliação do
comportamento à secagem
A técnica usada para este ensaio foi desenvolvida no LNEC para amostras irregulares e
friáveis [Magalhães & Veiga, 2009 e Veiga et al., 2004]. Consiste na realização de pesagens
periódicas do provete colocado dentro de um cesto de rede metálica, sobre uma tela de
geotêxtil que se mantém em contacto permanente com a água de uma tina de forma a
permanecer saturada. A água absorvida é determinada através da diferença entre a massa
inicial do conjunto cesto + tela saturada + provete e as massas seguintes do mesmo
conjunto. O coeficiente de capilaridade obtido através deste método designa-se por
coeficiente de capilaridade por contacto (Ccc) e é determinado aos 5 minutos. O método
encontra-se descrito na Ficha de Ensaio do LNEC FE Pa 40 [Veiga & Santos, 2016].
No caso das argamassas de revestimento optou-se por colocar um dos provetes em
contacto com a água escolhendo a face que tinha estado voltada para o exterior, o que em
geral é detetável pelo aspeto superficial, por se admitir que essa face será a que está mais
sujeita à ação da água da chuva. Para os restantes provetes de argamassa de revestimento
optou-se por colocar em contacto com a água a face interna do provete que tenha estado
em contacto com o suporte.
Os resultados obtidos nos ensaios para a determinação de absorção de água por
capilaridade apresentam-se nos gráficos das figuras 8 e 9 e sintetizam-se no quadro 3.

Figura 8: Curvas de absorção capilar dos provetes de argamassa de revestimento ensaiados

Figura 9: Curvas de absorção capilar dos provetes de argamassa de assentamento ensaiados
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Quadro 3: Resultado dos ensaios da determinação de absorção de água por capilaridade e da
avaliação do comportamento à secagem

Valores de água
2
desabsorvida [kg/m ]

Identificação das
amostras
Tipo de
argamassa
Face da amostra
a ensaiar
Valores de água
absorvida aos 5
2
minutos [kg/m ]
Coeficiente de
capilaridade aos
5 minutos
(Ccc5min)
2
0,5
[kg/m .min ]

Ri6/14_
EDL_4

Ri6/14_
EDL_5

Ri6/14_
EDL_6

Ri6/14_
EDL_23

Ri6/14_
EDL_24

Ri6/14_
EDL_25

revestimento

revestimento

revestimento

assentamento

assentamento

assentamento

Face mais
externa

Face mais
interna

Face mais
interna

-

-

-

0,64

0,82

0,77

0,52

0,54

0,60

0,29

0,37

0,35

0,44

0,49

0,54

30 minutos

80,44

136,52

129,20

0,44

0,45

0,55

90 minutos

79,15

134,64

126,41

0,38

0,40

0,51

24 horas

59,87

108,26

91,23

0,05

0,09

0,16

4

4

4

2

2

2

Secagem [dias]

Ensaio para determinação da porosidade aberta e da massa volúmica aparente
A preparação deste ensaio pressupõe a secagem dos provetes numa estufa ventilada
durante 48h até massa constante. Terminado este período, os provetes são transferidos
para um exsicador contendo sílica, onde arrefecem até atingirem a temperatura ambiente,
sem reabsorverem humidade ao longo de 24 horas. Terminada esta fase, procede-se à
pesagem dos provetes, de forma a obter o seu peso seco (ms). Seguidamente, os provetes
são colocados no interior de um exsicador hermético, interligado a uma bomba de vácuo,
onde a pressão é gradualmente incrementada. Esta pressão é mantida durante 24 horas, de
modo a garantir a extração do ar contido nos poros dos provetes. Após 24 horas, e
mantendo o vácuo, procede-se à introdução lenta de água no interior do exsicador até
completa imersão dos provetes num período não inferior a 15 minutos. Mantêm-se os
provetes em imersão durante 24 horas à mesma pressão. Findo este período, desliga-se a
bomba de vácuo, para que os provetes estejam à pressão atmosférica, por um novo período
de 24 horas. Procede-se então à pesagem hidrostática dos provetes (mh). Para tal, recorrese a um dispositivo de suporte que se encontra submerso e suspenso na balança, na qual
são introduzidos os provetes um a um, com taragem prévia, e regista-se a sua massa
hidrostática. Por fim, retiram-se os provetes da água e, com o auxílio de um pano húmido,
elimina-se a água em excesso e regista-se a massa saturada (ms).
Os procedimentos de ensaio baseiam-se na norma portuguesa NP EN 1936 [IPQ, 2008]. A
determinação da porosidade aberta (Po), dada em percentagem, é realizada de acordo com
a fórmula:
=

× 100

(2)

A determinação da massa volúmica aparente, dada em kg/m3, é realizada de acordo com a
fórmula seguinte, considerando a massa volúmica da água (ρrh) correspondente à
temperatura medida dentro do exsicador.
=

×

(3)

Os resultados obtidos no ensaio para determinação da porosidade aberta e da massa
volúmica aparente apresentam-se nas figuras 10 e 11.
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Figura 10: Porosidade aberta dos provetes de
argamassa de sujeitos a ensaio

Figura 11: Massa volúmica aparente dos provetes
de argamassa de sujeitos a ensaio

Ensaio de difração de raios-X (DRX)
A difração de raios-X é uma das principais técnicas utilizadas na caracterização de materiais
cristalinos. Como cada fase mineralógica corresponde a um padrão de difração de raios-X
característico, é possível utilizar esse padrão para identificar a presença de uma estrutura
cristalina específica. O difratograma obtido consiste num registo da intensidade de raios
difratados em função do ângulo de difração. Os componentes cristalinos ou fases cristalinas
podem ser identificados pela comparação do difratograma obtido com difratogramas padrão
que se encontram em bases de dados.
A preparação das amostras consistiu, numa primeira fase, em proceder à desagregação do
material e posteriormente moer toda a amostra até que todo o material passe no peneiro de 106
µm. Foram preparadas e ensaiadas duas amostras de argamassa, uma de revestimento e outra
de assentamento. O difratograma de cada uma das argamassas apresenta-se na figura 12.
Notação utilizada:
M – Mica
G – Gesso
K – Caulinite
F – Feldspato
C – Calcite
Q – Quartzo
H – Hematite

Legenda:
- Ri6/14_EDL_11 (argamassa
de revestimento)
- Ri6/14_EDL_22 (argamassa
de assentamento)

Figura 12: Registo difratométrico dos provetes de argamassa ensaiados

Os difractogramas obtidos mostram que as argamassas têm ligante de cal (calcite) e
agregado maioritariamente quartzítico (quartzo) com vestígios de caulinite. A argamassa de
revestimento mostra ainda algum gesso, provavelmente proveniente de contaminação do
estuque de acabamento interior.

Conclusões
Os resultados obtidos mostram que as argamassas de revestimento e de assentamento são
do mesmo tipo, com ligante de cal e agregado essencialmente quartzítico, provavelmente
provenientes de areeiro, como se verifica pela presença de caulinite. O uso de areias com
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alguma argila é bastante corrente neste tipo de argamassas, por conferir alguma “goma”,
muito apreciada pelos mestres que faziam a aplicação.
As argamassas apresentam resistências moderadas e deformações na rotura relativamente
elevadas, como expetável neste tipo de argamassas [Veiga et al., 2010 e Magalhães &
Veiga, 2009]. Os valores dos módulos de elasticidade dinâmicos determinados através do
ensaio de medição da velocidade de propagação de ultrassons são característicos de uma
argamassa de cal que se encontre em bom estado de conservação (sem muitas anomalias).
Os resultados do ensaio de capilaridade indicam que as argamassas são bastante
permeáveis. Nas argamassas de revestimento a camada de acabamento reduz a velocidade
de absorção, traduzindo-se num coeficiente de capilaridade mais baixo que para as
argamassas de assentamento. Os resultados obtidos para porosidade aberta e massa
volúmica aparente comprovam mais uma vez a semelhança entre os dois tipos de
argamassa, sendo que os valores obtidos são concordantes com o tipo de argamassas de
cal utilizadas nesta época, com porosidades muito elevadas.
A informação obtida neste estudo de caracterização das argamassas permitirá selecionar de
forma criteriosa, adaptada aos materiais existentes, diferentes soluções de reforço à base
de rebocos armados para aplicação nas paredes de alvenaria dos edifícios pertencentes à
tipologia em estudo, que serão seguidamente estudadas.
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Resumo
O presente trabalho visa o estudo do comportamento diferido das argamassas de cal aérea
com especial atenção ao caráter multi-físico desse mesmo comportamento. O programa
experimental encetado está integrado num estudo alargado de utilização de modelos de
simulação multi-física de simulação do comportamento estrutural de alvenarias contendo
argamassas de cal aérea.
Os trabalhos foram iniciados pela definição do traço em volume da argamassa a estudar
(1:1.3:3, cal:água:agregado) com base na representatividade de casos reais, bem como
num processo de otimização de desempenho. Testaram-se cilindros de argamassa de cinco
diâmetros distintos com recurso a fenolftaleína a três idades diferentes, medindo-se a
profundidade de carbonatação, e avaliando-se a influência do tamanho do provete na
profundidade carbonatada. Adicionalmente, foram colhidas amostras de provetes de
espessura reduzida (discos) sujeitos a várias condições de cura em termos de humidade e
concentração ambiente de CO2, avaliando-se a progressão da carbonatação através de
termogravimetria.
Palavras-chave:

Cal aérea; Argamassas históricas; Carbonatação; Análise termogravimétrica;
Fenolftaleína.
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Introdução
O recurso a argamassas com base em cal aérea para a construção de estruturas em
alvenaria foi recorrente em várias fases da história. Muitas dessas construções possuem
elevado valor cultural, sendo dessa forma essencial o estudo e a conservação das mesmas.
Esta importância é especialmente enfatizada se for tida em conta a relevância das
argamassas no comportamento global das alvenarias, bem como os danos estruturais que
têm sido identificadas em várias estruturas, decorrentes do comportamento diferido das
argamassas de cal aérea (Oliveira, 2015). Com efeito, as argamassas de cal sofrem
significativas evoluções químicas e físicas ao longo do tempo, decorrentes do progressivo
processo de carbonatação, responsável pela formação da estrutura sólida do material. Para
quantificar a extensão e a evolução deste fenómeno, é essencial compreender a química e a
estrutura física subjacentes, que afetam diretamente as propriedades mecânicas da
argamassa e o seu desempenho estrutural (Lawrence, 2006). A taxa de carbonatação
depende em grande parte da difusividade do material. Por outro lado, o processo de difusão
de CO2 através da argamassa depende da reação de carbonatação, da estrutura dos poros,
do teor de humidade do material e outros aspectos (Lawrence, 2006, Ferretti and Bažant,
2006, Van Balen and Van Gemert, 1994). Todas as complexidades indicadas justificam a
necessidade de recurso a modelos de simulação multi-física para a adequada compreensão
dos estados de tensão e deformação que ocorrem em estruturas realizadas com este tipo de
argamassa. No entanto, este tipo de abordagem de simulação apenas se encontrou
reportado num trabalho da bibliografia (Ferretti and Bažant, 2006), que não teve qualquer
suporte experimental por ensaios de caracterização/validação específica. Por essa razão, no
âmbito dum trabalho de doutoramento recentemente concluído na Universidade do Minho
(Oliveira, 2016), foi efetuado um programa experimental alargado e a correspondente
simulação numérica, contribuindo para o conhecimento científico neste domínio ainda pouco
explorado. O presente artigo vem reportar uma parte dos trabalhos experimentais
encetados, bem como as suas conclusões principais.
Os trabalhos foram iniciados pela definição do traço em volume da argamassa a estudar
(1:1.3:3, cal:água:agregado) com base na representatividade de casos reais, bem como
num processo de otimização de desempenho. A cal e os agregados utilizados no fabrico da
argamassa foram caracterizados através de análise térmica diferencial e termogravimétrica
simultâneas (ATD/ATG) e por espetrometria de fluorescência de raios X (FRX). Testaram-se
cilindros de cinco diâmetros distintos com recurso a fenolftaleína a três idades diferentes,
medindo-se a profundidade de carbonatação, e avaliando-se a influência do tamanho do
provete na profundidade carbonatada. Adicionalmente, foram colhidas amostras de discos
com reduzida espessura, sujeitos a várias condições de cura (em termos de humidade e
concentração ambiente de CO2), avaliando-se a progressão da carbonatação com recurso à
análise termogravimétrica. O artigo apresenta as conclusões principais ao nível da
dependência dos resultados colhidos em relação à dimensão dos provetes ensaiados, bem
como sobre a influência das condições ambientais sobre a cinética e extensão observada
nas reações de carbonatação.

Materiais e sua caracterização
Componentes da argamassa e sua caracterização
Nessa secção apresenta-se informação sobre a caracterização dos componentes (cal e
areia) utilizados para a preparação da argamassa, iniciando-se a descrição pela cal
adotada.
Foi utilizada uma cal do tipo micronizada, fornecida pela Lusical® (Companhia Lusitana de
Cal, S.A.) e classificada como CL90 Q de acordo com a norma europeia EN 459-1 (BSI,
2010). A cal foi caracterizada com recurso a fluorescência de raios X (FRX) com o
equipamento Philips® X'Unique II, e adicionalmente, caracterizada com recurso a análises
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térmicas simultâneas ATD/ATG (modelo 2960 SDT V3.0F, da TA Instruments) (TA, 1997).
No ensaio ATD/ATG, as amostras foram submetidas a uma taxa de aquecimento constante
de 10 ºC/minuto desde a temperatura ambiente (cerca de 30 ºC) até 1100 ºC.
Foi possível assim determinar as gamas de temperatura correspondentes aos fenómenos de
desidroxilação (300-550 ºC) e de descarboxilação (650-950 ºC), necessárias para aferir os
teores de hidróxido e carbonato de cálcio, respetivamente.
Os resultados da análise termogravimétrica, exibidos na Figura 1, indicam uma presença
inicial de Ca(OH)2 e CaCO3 respetivamente em percentagens de 7.5 % e 11.8 %. Trata-se
de uma percentagem significativa de CaCO3, indicando que a cal já se encontrava
parcialmente carbonatada previamente à sua utilização na argamassa. A decomposição,
relativamente menos importante, detetada a partir de aproximadamente 1 000 ºC, é
interpretada como devendo-se ao início da decomposição dos sulfatos presentes no
material. Os resultados obtidos por FRX, também mostrados na Figura 1, indicaram a
presença de 97.2 % em massa de CaO (após normalização de resultados para 100 % e não
considerando os elementos de número atómico inferior a 11), e menor percentagem de SO3
(1.32%) e MgO (1.05%), o que confirma a predominância de compostos baseados em
cálcio.
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Figura 1 – Caracterização termogravimétrica e química da cal viva CL90 Q

Para a areia foi adotada uma granulometria compatível com os limites referidos na norma
EN-13139 (BSI, 2002) para aplicação em argamassas, sendo o diâmetro mínimo de 0.063
mm e o máximo de 1 mm. A composição das areias foi também estudada por FRX e ATG.
As análises de FRX demonstraram que as areias utilizadas eram compostas
predominantemente por sílica (SiO2), em percentagem de aproximadamente 90 % em
massa. As análises ATG das areias revelaram perdas de massa insignificantes (< 0.5 %),
em coerência com a composição predominantemente à base de sílica reportada nos ensaios
FRX. Com efeito, a temperatura de decomposição para sílica é de aproximadamente
2000 ºC (Schick, 1960), encontrando-se claramente acima do limite máximo do equipamento
ATD/ATG utilizado (1100 ºC) e permanecendo portanto indetetável por essa via. Esta
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informação adota relevância central no estudo das argamassas de cal com ATG: de facto, a
presença de areia na mistura apenas se repercute num efeito de ‘diluição’ da cal, não
conduzindo a qualquer assinatura química de volatilização aquando da análise da
argamassa. Logo, todas as perdas de massa no ensaio ATG da argamassa serão à partida
imputáveis à componente da cal em si.

Traço da argamassa e processo de mistura
Apresenta-se nessa seção informação sobre a composição e produção da argamassa.
Foi escolhida uma argamassa com o traço 1:1.3:3 (cal:água:agregado) em termos de
volume. Esta escolha resultou de um processo iterativo com três tentativas prévias,
tendo em conta considerações relativas a aspetos tão variados como a trabalhabilidade,
o risco de fissuração prematuro, ou o respeito pelas proporções de mistura
habitualmente encontradas em construções históricas. Para mais detalhes sobre a
definição do traço poderá ser consultada a referência: Oliveira (2015).
O método de mistura adotado foi o “hot-lime mix”, em coerência com vários trabalhos de
investigação anteriores (Oliveira, 2015) e também com a estratégia utilizada em
construções históricas (Margalha et al., 2011, Forster, 2004, Moropoulou et al., 1996). O
processo de mistura foi feito de acordo com as recomendações da norma EN 196-1
(CEN, 2005), e seguiu a adição dos componentes na seguinte ordem: agregados
(mistura de areias grossa e fina), cal e água. As misturas foram realizadas numa
misturadora Würk® com capacidade de 3 litros e pá de mistura vertical, sendo o tempo
total de amassadura de 300 segundos.

Influência da dimensão do provete sobre o processo de carbonatação
Definida a composição da argamassa, encetou-se um programa experimental com o objetivo
de avaliar a influência do tamanho do provete de ensaio sobre a progressão da frente de
carbonatação. Para isso foram preparados vários provetes cilíndricos de argamassa com a
proporção diâmetro/altura de 1:2, e diâmetro variável entre 3.6 cm (provete S.A) e 15 cm
(provete S.E). Foram produzidos três provetes para cada tamanho de ensaio, e a
nomenclatura foi definida de acordo com o diâmetro de cada provete, conforme as
designações indicadas na Tabela 1.
Os provetes foram mantidos em cofragens de polipropileno e selados com filme plástico,
permanecendo isolados das condições atmosféricas durante 3 dias. De seguida, foram
expostos ao ambiente laboratorial (câmara climática), por forma a possibilitar os processos
de secagem e carbonatação. Foram no entanto asseguradas condições de
secagem/carbonatação axissimétrica através da selagem das superfícies superior e inferior
(topos) com parafina. Para cada idade de ensaio (10, 21 e 90 dias) foi partido um provete de
cada diâmetro para tornar acessível a sua secção transversal intermédia ao ensaio com o
indicador fenolftaleína, sendo a profundidade carbonatada medida com paquímetro digital.
Os resultados apresentados na Tabela 1 evidenciam ter existido influência do diâmetro dos
cilindros sobre a profundidade carbonatada para a primeira idade testada, ou seja aos 10
dias. Nessa idade, o cilindro da série S.A (36 mm de diâmetro) apresentou uma
profundidade carbonatada aproximadamente duas vezes superior à do provete com 87 mm
de diâmetro. Verificou-se também uma tendência monotónica consistente de aumento da
profundidade carbonatada com a diminuição do diâmetro do provete para todas as medições
efetuadas aos 10 dias de idade. Para os testes realizados nas idades de 21 e 90 dias, não
se verificou o mesmo tipo de tendência, uma vez que as medições de profundidade
carbonatada foram aproximadamente idênticas em todos os cilindros ensaiados (para cada
uma das duas idades em questão).
178

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

A maior profundidade de carbonatação observada no provete de 36 mm de diâmetro para os
10 dias de idade (quando comparado com os provetes de maior diâmetro) poderá ser
parcialmente justificada pela secagem mais rápida deste provete nas fases iniciais, criando
caminhos facilitados de difusão do CO2, e portanto acelerando o processo de carbonatação
interna. A secagem das zonas superficiais nos provetes de diâmetro maior acaba por ser
mais lenta devido à migração interna de água das zonas interiores para as zonas
superficiais em processo de dessecação, atrasando o esvaziamento da rede porosa, e
portanto limitando as condições para que ocorra a progressão da difusão do CO2. Este efeito
retardador acaba por perder importância a idades mais avançadas (21 e 90 dias) conforme
observado experimentalmente.
Tabela 1 – Estudo do efeito do tamanho das amostras para a profundidade de carbonatação
densidade

idade

10 Dias

21 Dias

90 Dias

3

provete

diâmetro (mm)

(kg/m )

profundidade carbonatada (mm)

S.A

36

1761

~3.9

S.B

60

1820

~2.7

S.C

71

1852

~2.4

S.D

86

1852

~1.8

S.E

150

S.A

37

1820

~6.0

S.B

60

1858

~5.9

S.C

72

1856

~5.8

S.D

87

1850

~5.9

S.E

150

1860

~6.0

S.A

36

1831

~12.3

S.B

60

1858

~12.1

S.C

72

1856

~11.9

S.D

87

1850

~12.1

S.E

150

1860

~12.0

Provete danificado durante o procedimento experimental

Efeito da humidade e concentração de CO2 no processo de carbonatação
Estratégia experimental
Realizou-se um programa experimental complementar dedicado ao estudo dos efeitos das
condições de humidade e concentração de CO2 sobre os processos de carbonatação ao
nível local no material. Para isso, os provetes ensaiados foram pequenos discos de
argamassa com reduzida espessura (0.8 cm de espessura e 3.8 cm de diâmetro). Esta
dimensão foi escolhida de forma a limitar os efeitos de gradientes internos de humidade ou
concentração de CO2 sobre os processos ocorridos no provete.
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Os discos foram produzidos com a mesma argamassa do programa experimental anterior,
tendo no entanto sido expostos à secagem/carbonatação imediatamente após o processo
de colocação em molde (anel metálico). A superfície lateral do cilindro manteve-se sempre
selada (ora com anel metálico, ora com fita de alumínio auto-aderente), com exposição
permanente às condições ambientais pelas duas superfícies circulares de 3.8 cm de
diâmetro.
Os discos foram armazenados em três ambientes distintos desde os instantes
imediatamente posteriores à sua colocação em molde: (i) ambiente padrão com temperatura
T=20 ºC, humidade H=60 % e concentração de dióxido de carbono [CO2]=0.035 %; (ii)
ambiente com elevada humidade com T=20 ºC, H=90 % e [CO2]=0.035%; e (iii) ambiente
com alta concentração de CO2 com T=20 ºC, H=60 % e [CO2]=4.0%. A escolha dos
ambientes foi uma tentativa de isolar os efeitos destas variáveis (H e [CO2]) sobre a cinética
do processo de carbonatação da cal aérea.
Para cada um dos discos, foram sucessivamente colhidas amostras para análise
termogravimétrica em idades distintas: 1, 3, 7, 15, 21 e 28 dias. Previamente à apresentação
dos resultados dos ensaios, efetua-se na secção seguinte uma discussão alargada sobre a
execução e análise de resultados de termogravimetria no contexto do estudo da
carbonatação da cal aérea.
Considerações sobre a termogravimetria para a avaliação da reação de carbonatação
em argamassas de cal aérea
A análise termogravimétrica (ATG) é frequentemente usada para a caraterização da
composição química de materiais, quando se esperam reações de desidroxilação e/ou
descarbonatação, como é o caso presente (Oliveira, 2015, Lawrence, 2005, Lawrence et al.,
2006b). Esta técnica mede a perda de massa resultante da decomposição do material em
estudo quando sujeito a um processo de aquecimento até uma temperatura limite
(Lawrence, 2006, Lawrence et al., 2006a, Oliveira, 2015) e fornece resultados que são
intrinsecamente quantitativos (Oliveira, 2015, Lawrence, 2005, Lawrence et al., 2006b). As
perdas de massa medidas refletem os processos de decomposição e volatilização de
componentes da amostra, em correspondência com as respetivas gamas de temperatura
onde ocorrem essas mudanças de fase (Lawrence, 2006, Oliveira, 2015).
Para as análises ATG das argamassas de cal foi utilizado o mesmo equipamento da
caracterização das matérias-primas e seguido um protocolo de ensaio idêntico. Nestes
ensaios, cada fase de material é caracterizada pelo seu próprio intervalo de temperatura de
decomposição e por uma perda de massa específica. Por exemplo, para o hidróxido de
cálcio (Eq. 1) verifica-se a decomposição em óxido de cálcio e água para a gama de
temperaturas 300 ºC-550 ºC, registando-se a evaporação de água (desidroxilação). No caso
do carbonato de cálcio, verifica-se decomposição análoga para a gama de temperaturas
600 ºC-650 ºC, com evaporação de CO2 (descarbonatação) (Eq. 2).

Ca ( OH )2 + calor → CaO + H 2O

Eq. 1

CaCO3 + calor → CaO + CO2

Eq. 2

A variação de massa ocorrida na desidroxilação pode ser usada para calcular o teor de
Ca(OH)2 presente, considerando-se as massas moleculares dos compostos envolvidos.
Procede-se de forma análoga para a descarbonatação, em que a partir da massa perdida,
pode-se calcular o teor de CaCO3 presente. Cada miligrama de H2O libertado na
desidroxilação do Ca(OH)2 irá corresponder a uma massa de 4.11 mg de Ca(OH)2 na
amostra. Da mesma forma, para cada miligrama de CO2 libertado na descarbonatação
significa uma presença de 2.27 mg de CaCO3 na amostra.
180

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

O facto dos ensaios aqui reportados serem conduzidos até à temperatura de 1100ºC é
considerado um fator positivo no atual programa experimental, na medida em que é possível
a quantificação direta da quantidade de CaCO3 presente na mistura. De facto, em trabalhos
de referência anteriores, apenas foram efetuados ensaios ATG até à temperatura de cerca
de 650ºC (Lawrence, 2006, Lawrence et al., 2006a), cobrindo portanto apenas a gama de
desidroxilação. Nesses trabalhos, a quantidade de CaCO3 (i.e. a extensão da reação de
carbonatação) apenas pôde ser estimada com recurso a proporções estequiométricas a
partir do desaparecimento progressivo do Ca(OH)2.
Enfatiza-se novamente o facto do programa experimental encetado ter como objetivo apoiar
a validação e teste de modelos de simulação multi-física, particularmente por aplicação e
adaptação do modelo proposto por Ferreti e Bažant (2006a). Por essa razão, a
determinação da extensão da reação de carbonatação será feita em coerência com a
metodologia usada nesse modelo de simulação, na qual se exprime o ‘grau de reação’ R,
definido como o quociente entre a massa de CaCO3 já precipitada e o teor total de CaCO3
que seria precipitada caso a reação atingisse o seu nível de desenvolvimento máximo: R =
MassaCaCO3/MassaCaCO3máximo.
Há ainda mais aspetos a ter em conta na análise dos resultados do programa experimental
aqui reportado, particularmente por se referir a amostras recolhidas de provetes de
argamassa. Em primeiro lugar há a questão da presença da areia na mistura com potencial
decomposição de compostos nas gamas de temperatura da desidroxilação ou de
descarboxilação, e com potencial influência sobre a capacidade de inferir as quantidades de
hidróxido e carbonato de cálcio a partir dos ensaios ATG. Esse potencial problema foi
obviado com os ensaios preliminares da areia já reportados neste artigo, segundo os quais
não ocorre qualquer transição de fase nas componentes da areia durante as gamas de
desidroxilação ou descarbonatação. Em segundo lugar, há que ter em conta a
heterogeneidade intrínseca da argamassa, fazendo com que a quantidade de cal obtida em
cada amostra distinta não seja necessariamente a mesma em relação à massa total da
amostra. Por outras palavras: amostras distintas obtidas de um mesmo provete de
argamassa podem ter conteúdos relativos em cal distintos, dada a potencial presença
diferenciada de areia. Isto justifica que a determinação do grau de reação R requeira que em
cada amostra seja calculado o valor da MassaCaCO3, mas também que seja calculada a
extensão potencial máxima de carbonatação nessa amostra através do cálculo da
MassaCaCO3máximo (não será a mesma em todas as amostras pelas razões já citadas). Para
efeitos desse cálculo de MassaCaCO3máximo, teve-se em conta a proporção estequiométrica
das reações envolvidas, segundo a qual a carbonatação integral de um mol de Ca(OH)2,
produz um mol de CaCO3 (Kelter et al., 2008, Atkins, 2010). O termo MassaCaCO3 máximo pode
ser calculado, convertendo a massa de Ca(OH)2 medida na amostra para CaCO3 pela
consideração das respetivas massas moleculares (Kotz et al., 2009). Consequentemente, a
estimativa de R foi efetuada de acordo com:

Massa
CaCO3

R=
Massa
CaCO3

(

+ Massa

Ca(OH ) 2

)

 Massa.molar

CaCO3 
× 

 Massa.molarCa(OH )2 

Eq. 3

Em que: MassaCa(OH)2 é a massa de carbonato de cálcio medida, Massa.molarCaCO3 é a
massa molecular de carbonato CaCO3 ≈ 100 g/mol, e Massa.molarCa(OH)2 é a massa
molecular de Ca(OH)2 ≈ 74 g/mol (Atkins, 2010).
A conversão de Ca(OH)2 para CaCO3 acontece lentamente (Lieth, 2013, Lackner, 2002) e
usualmente de forma incompleta (Al-Bashaireh, 2008, Daniele and Taglieri, 2015, MontesHernandez et al., 2012, Rouchon et al., 2013, Oliveira, 2015). Por essa razão, e tendo em
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conta a possibilidade de exprimir o grau de reação em relação à extensão realmente
atingível e não à extensão teórica que corresponderia à conversão total dos reagentes em
produtos de reação, todos os valores de R foram normalizados ao valor final atingido em
cada ambiente. Aplicou-se então a equação Rnormalizado=R/Rmax, em que Rmax é o valor
máximo de R para cada tipo de ambiente em estudo (determinado experimentalmente) e R é
o grau de reação medido em cada idade.
Resultados e discussão
Os resultados das análises termogravimétricas após a normalização do ‘grau de reação’ R
para cada um dos três ambientes estudados são apresentados na Figura 2.
Durante a medição do grau de reação, as amostras apresentaram um grau de reação, R ~
70% quer para o ambiente padrão, quer para o ambiente de elevada humidade. Estes
valores foram razoavelmente consistentes com as indicações da bibliografia em que são
reportadas taxas de conversão máximas com valores inferiores a 80% (Montes-Hernandez
et al., 2012). Assinala-se, no entanto, que o ambiente com elevado CO2 permitiu atingir a
conversão quase plena de todos os reagentes em produtos de reação, com valor R de
~98%.

4% CO2

padrão
Câmara húmida

Figura 2 – Perfil de carbonatação – Três ambientes

No que diz respeito à cinética da reação, observou-se que a argamassa armazenada na
câmara húmida teve um início de reação mais lento em comparação com as argamassas
submetidas aos outros ambientes ensaiados, particularmente até à idade de 14 dias. Esta
situação seria expectável, uma vez que a secagem da argamassa é fortemente atrasada e
reduzida pelo ambiente circundante húmido. Enquanto a matriz porosa se encontra saturada
(ou próxima desse estado), a penetração do CO2 atmosférico é extremamente lenta e pouco
significativa, justificando o atraso na ocorrência da reação.
As cinéticas de reação nas argamassas armazenadas no ambiente padrão e no ambiente de
elevada concentração de CO2 foram muito similares, apesar da maior taxa de conversão
absoluta desta última argamassa. Estas tendências tiveram alguns pontos comuns com
comportamentos já reportados na bibliografia por outros autores (Muntean et al., 2005,
Sanjuán et al., 2003).
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Conclusão
O presente estudo faz parte de um projeto amplo que está a ser desenvolvido na
Universidade do Minho rumo à instalação de capacidades validadas de simulação do
comportamento estrutural diferido de alvenarias históricas com base em modelos de
simulação multi-física. O trabalho aqui apresentado foi focado especificamente em suportar
a obtenção de parâmetros para simulações multi-físicas, bem como apoiar a validação dos
princípios de base dos modelos adotados. O presente artigo apresentou um programa
experimental de caracterização das cinéticas de reação de carbonatação em argamassas de
cal. Os procedimentos de caracterização incidiram sobre duas abordagens distintas.
A primeira abordagem experimental incidiu sobre provetes de argamassa cilíndricos com
diâmetros compreendidos entre os 36 mm e os 150 mm, para os quais foi avaliada a
evolução da profundidade de carbonatação ao longo do tempo com recurso ao indicador
fenolftaleína. Os cilindros com cinco diferentes diâmetros evidenciaram resultados
diferenciados para o primeiro instante de medição (aos 10 dias de idade), com os provetes
de menor diâmetro a exibirem maiores profundidades de carbonatação. Em contrapartida,
para idades mais avançadas essa dependência diminuiu, tendo-se obtido profundidades de
carbonatação praticamente idênticas para todas as dimensões de provete aos 21 e 90 dias
de idade. A carbonatação mais acelerada dos provetes mais pequenos poderá estar
relacionada com a secagem mais rápida que cria condições melhoradas para a difusão do
CO2.
A segunda abordagem experimental incidiu sobre pequenos discos de argamassa (0.8 cm
de espessura) sujeitos a 3 ambientes de condições distintas (todos a 20 ºC): um ambiente
padrão com humidade de 60 %; um ambiente com elevada humidade (H=90 %); um
ambiente com elevada concentração de CO2 (4 %). Os provetes armazenados no ambiente
húmido evidenciaram um atraso significativo no arranque das reações de carbonatação, em
correspondência com a lentidão associada do processo de secagem (e subsequente difusão
de CO2). Os ambientes padrão e de elevada concentração em CO2 proporcionaram
cinéticas semelhantes de evolução da carbonatação, mas com extensão muito mais
completa da reação neste último ambiente.
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Resumo
Os rebocos antigos são tipicamente compostos por argamassas à base de cal aplicadas em
várias camadas. As práticas associadas à execução destes rebocos eram suportadas num
conhecimento empírico que praticamente desapareceu com a industrialização da construção
e o advento do cimento Portland. Esse conhecimento é valioso, quer enquanto testemunho
histórico, quer como suporte orientador de intervenções de conservação.
Este artigo procura sumarizar os aspetos essenciais desse conhecimento, descrevendo as
argamassas utilizadas no passado e relacionando-as com os requisitos funcionais e técnicos
de cada camada no reboco à luz do conhecimento empírico do passado. As características
dessas argamassas (espaço poroso, características mecânicas e de transporte de água)
são depois relacionadas com o comportamento expectável por aplicação de noções do
conhecimento científico. Por fim, apresentam-se resultados de ensaios realizados sobre
rebocos produzidos com argamassas de cal semelhantes às antigas para ilustrar as
relações previamente apresentadas entre argamassas e respetivos comportamentos.
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Introdução
A tecnologia de execução de rebocos manteve-se sensivelmente constante desde as
primeiras civilizações até à Revolução Industrial, ocasião em que começam a surgir as cais
de maior hidraulicidade e os cimentos naturais. Desde então, a tecnologia de execução dos
rebocos evoluiu bastante, motivada pelo aparecimento de novos materiais (p.e. o cimento
Portland), industrialização da construção e aumento do conhecimento científico.
Os rebocos tradicionais são habitualmente compostos por várias camadas de diferentes
argamassas. A sua tecnologia de execução baseia-se em três critérios fundamentais: várias
camadas, de argamassas diferentes, gradualmente menos espessas para o exterior
(Vitruvius, 1914; Benedetti, et al., 2004). Até à Revolução Industrial, as argamassas eram
produzidas com cal aérea ou cais naturais de baixa hidraulicidade, podendo ainda conter
outros materiais que conferiam carácter pozolânico. Com o aparecimento dos novos
ligantes, houve uma coexistência dos vários tipos numa primeira fase, onde a boa
plasticidade da cal aérea era utilizada para aumentar a trabalhabilidade das argamassas. No
entanto, durante o século XX, as argamassas à base de cimento Portland tornaram-se
dominantes. Na construção moderna é possível realizar rebocos de uma única camada,
recorrendo às argamassas pré-doseadas atualmente disponíveis, de composição cuidada e
fabrico controlado, que permitem assegurar as funções asseguradas no passado por várias
camadas.
Este artigo aborda a tecnologia de execução de rebocos à base de cal adotada no passado,
normalmente designados de rebocos antigos. A informação resulta da revisão de textos
antigos (Vitruvius, 1914; Segurado, 1936; Gillmore, 2000; Burnell, 2007) e contemporâneos
(Mascarenhas Mateus, 2000; Veiga, 2006; Henry e Stewart, 2012), nacionais e
internacionais que abordam esta temática. As características das composições adotadas
nas diferentes camadas dos rebocos antigos são apresentadas: p.e. traços cal-agregado e
características dos agregados. As composições das argamassas são relacionadas com os
requisitos funcionais (regularização, acabamento) e técnicos (aderência, resistência
mecânica e à penetração da água) de cada camada no reboco.
A relação entre a composição e os requisitos das argamassas é abordada segundo a
perspetiva empírica do passado e a científica possível atualmente. No passado, a seleção
das argamassas era sobretudo condicionada pela função a desempenhar, pelos materiais e
meios ao dispor e pelo conhecimento empírico adquirido ao longo do tempo. O
conhecimento científico permite estabelecer uma relação entre as composições das
argamassas antigas e as suas características (espaço poroso, características mecânicas e
de transporte de água), e assim interpretar o comportamento dos rebocos antigos.
Por fim, compara-se o comportamento obtido em ensaios realizados sobre rebocos
produzidos com argamassas de cal semelhantes às antigas com o comportamento
expectável por aplicação do conhecimento científico.

Requisitos dos rebocos
Os rebocos são em geral considerados revestimentos de sacrifício, pois uma das suas
principais funções é a proteção do suporte. As alvenarias antigas, pelo contrário, devem ser
protegidas pois possuem função estrutural. Apesar da função sacrificial, os rebocos devem
ser concebidos por forma a maximizar a sua durabilidade (Van Balen, et al., 2005).
Os rebocos contribuem também para a função decorativa, assegurada essencialmente por
camadas de acabamento a aplicar posteriormente. Esta condição introduz algumas
exigências à superfície dos rebocos. A regularidade superficial, a textura, a cor e o brilho
são características decorativas determinadas pela composição da argamassa utilizada e
pelas ações desenvolvidas para obter o acabamento da superfície do reboco (Gillmore,
2000; Burnell, 2007; Henry e Stewart, 2012).
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Para proteger as alvenarias, os rebocos devem constituir uma barreira face às ações
externas agressivas e, em simultâneo, não contribuírem eles próprios para degradar os
suportes. Estes aspetos traduzem-se na satisfação dos seguintes requisitos: argamassas
com resistência mecânica suficiente para garantir a coesão entre os seus constituintes e a
adesão à camada inferior; reboco com resistência mecânica inferior à do suporte e
deformabilidade suficiente para acompanhar as suas deformações; resistência adequada à
penetração de água e boa capacidade de secagem; a evaporação da água deve ocorrer em
condições que minimizem a ação agressiva dos sais solúveis (Van Balen, et al., 2005;
Henriques, 2005). O cumprimento destes requisitos vai também garantir a adequada
durabilidade que se pretende para os rebocos.

Composição dos rebocos antigos
A adoção de várias camadas de argamassas diferentes, gradualmente menos espessas
para o exterior, permitia uma gradual transição entre a elevada irregularidade do suporte e a
regularidade superficial pretendida. Para o efeito, as argamassas eram produzidas com
areias gradualmente mais finas para o exterior. As areias mais grossas garantem um
preenchimento mais eficaz das irregularidades, enquanto as areias mais finas permitem
obter superfícies mais lisas. A generalidade dos rebocos antigos eram executados em duas
ou três camadas (Segurado, 1936; Gillmore, 2000; Veiga 2006; Burnell, 2007).
São essencialmente duas as argamassas propostas nos textos antigos: uma argamassa
composta por areias mais grossas e uma argamassa mais rica em cal e com areias mais
finas. A primeira argamassa era usada na camada inferior do reboco e possuía uma
composição semelhante à adotada para o assentamento dos blocos de alvenaria, à qual se
introduziam fibras naturais. Podia ainda ser usada na camada intermédia de rebocos de três
camadas, mas contendo menos quantidade de fibras. A argamassa de areia fina era usada
na camada superior do reboco (Gomes, 1996; Gillmore, 2000; Benedetti, et al., 2004;
Papayianni e Stefanidou, 2007; Burnell, 2007; Henry e Stewart, 2012).
Para a argamassa de areia mais grossa, recomendam-se traços volumétricos 1:2-2½ (cal
em pasta:areia) e a utilização de areias bem graduadas (partículas de dimensões variadas
em que as maiores possuem dimensões entre 1mm e 2mm). No entanto, verifica-se que as
areias dos rebocos antigos apresentam características muito distintas, função da
disponibilidade local. As camadas executadas com esta argamassa possuem espessuras
muito variáveis. A granulometria das areias obriga a espessuras mínimas de 8-12mm e
espessuras superiores a 20-25mm são desaconselhadas. No caso de suportes muito
irregulares, que obrigassem a espessuras superiores, era aplicada uma segunda camada
desta argamassa. Nestes casos, a espessura total das duas camadas podia atingir os 5cm,
Figura 1 (Gomes, 1996; Henry e Stewart, 2012; Nogueira, Ferreira Pinto e Gomes, 2016).
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1)

2)

4)

5)

3)

1) Camada superior de cor branca e camada inferior de cor amarelada visível onde a primeira se
destacou; 2) pormenor de 1) ilustrando as duas camadas do reboco e o barramento; 3) pormenor de
1) ilustrando as duas sub-camadas da camada inferior; 4) e 5) cortes transversais de amostras
extraídas de 1) ilustrando as duas camadas do reboco (4) e sub-camadas da camada inferior (5).
Figura 1: Reboco antigo localizado numa parede interior da igreja do Convento das Mónicas, Lisboa.

A camada superior do reboco era executada com areia mais fina, de dimensão máxima
compreendida entre 0,8mm e 0,3mm e cores claras para conferir essa tonalidade à
superfície, Figura 1. A finura das areias permite camadas de menor espessura (2 a 5mm),
mas motiva a adoção de mais quantidade de ligante. O traço volumétrico recomendado por
(Henry e Stewart, 2012) é de 1:1 (cal em pasta:areia). Estas argamassas ricas em cal e com
areia fina tornam a argamassa mais trabalhável e permitem um acabamento mais liso. No
entanto, há uma maior tendência para o aparecimento de fissuras na sua superfície, que
eram fechadas através de afagamento superficial com passagens sucessivas da talocha ou
colher de pedreiro à medida que a argamassa ganhava consistência.
Por cima do reboco eram aplicadas outras camadas com funções mais decorativas,
nomeadamente, barramentos, estuques e pinturas. Os barramentos são revestimentos
minerais de reduzida espessura executados com cal e areias claras muito finas ou pó de
mármore. Os estuques (mistura de cal e gesso) eram aplicados sobre rebocos interiores
protegidos do contacto com água.
Os textos antigos também incluem referências a requisitos técnicos. Uma resistência
mecânica adequada deveria ser garantida através da adoção de uma quantidade de pasta
de cal suficiente para garantir o envolvimento das areias, podendo ter que ser aumentada no
caso destas serem mal-graduadas; nas argamassas destinadas às camadas inferiores, é
também aconselhada a introdução de fibras (como crinas ou sisal) e de materiais
pozolânicos (cinzas vulcânicas ou pó de tijolo), (Gillmore, 2000; Henry e Stewart, 2012). A
aderência entre camadas era garantida através de um acabamento irregular das camadas
inferiores, conseguido por exemplo pela passagem de pentes. A resistência à penetração da
água era conseguida através da introdução de materiais pozolânicos nas argamassas das
camadas inferiores, da adoção de cais hidráulicas naturais, da adição de gorduras para
conferir carácter hidrófugo às argamassas e do acabamento liso que contribui para tornar a
superfície menos “molhável” (Vitruvius, 1914; Burnell, 2007; Veiga, 2006).

Propriedades das argamassas dos rebocos
Os requisitos e características de composição das argamassas antigas, sumarizados na
secção anterior, resultam da experiência adquirida ao longo de milénios a aplicar
argamassas à base de cal em rebocos. Esses requisitos foram motivados pelos problemas
da utilização da cal em argamassas, que resultam porosas e com baixa resistência
mecânica. Desta forma, os textos antigos referem a necessidade de garantir uma resistência
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LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

adequada à coesão dos constituintes das argamassas, à aderência às camadas inferiores e
às ações mecânicas externas; e também uma boa resistência à penetração da água. No
entanto, alguns dos requisitos tidos hoje em dia como essenciais (secção “Requisitos dos
rebocos”) não são referidos nos textos antigos: a limitação da resistência mecânica do
reboco ao valor apresentado pelo suporte, a necessidade dos rebocos serem deformáveis
ou de apresentarem um bom comportamento de secagem. Isso deve-se ao facto dos
problemas inerentes a estes requisitos não ocorrerem em rebocos à base de cal, pois estes
resultam dos problemas de compatibilidade associados à utilização de argamassas de
ligantes hidráulicos em edifícios antigos.
As características do espaço poroso, mecânicas e de transporte de água das argamassas
presentes nos rebocos antigos são aprofundadas nas sub-secções seguintes. Estas
características são deduzidas a partir das composições das argamassas, à luz do
conhecimento científico hoje existente.
Porosidade e espaço poroso
As argamassas são um material compósito composto por três fases: agregado, pasta e
interface pasta-agregado. Cada uma destas fases apresenta uma porosidade distinta, e a
proporção com que cada uma ocorre na totalidade do volume determina a porosidade da
argamassa.
A pasta de cal endurecida constitui uma estrutura muito porosa, com valores de porosidade
compreendidos entre 50% e 60%, com poros de dimensões inferiores a 2µm (Lanas e
Alvarez, 2003; Arandigoyen, et al., 2005). A estrutura porosa da interface pasta-agregado
possui características distintas: a quantidade de poros é tanto maior quanto maior a área da
interface; e a dimensão dos poros é tanto maior quanto maior a dimensão das areias
adotadas, podendo atingir 100µm (Lanas e Alvarez, 2003; Lawrence, et al., 2007). A
porosidade das areias é negligenciável relativamente à porosidade proveniente da pasta e
da interface pasta-agregado.
Aplicando estas considerações aos rebocos antigos, pode dizer-se que as argamassas
constituídas por areias mais grossas e com menos pasta (como as das camadas inferiores
dos rebocos) são menos porosas mas possuem poros de maior dimensão, do que as
argamassas compostas por areias mais finas e mais ricas em cal (como as das camadas
superiores), (Nogueira, 2016).
Propriedades mecânicas
As argamassas são materiais porosos, quase frágeis. Neste tipo de materiais as
propriedades mecânicas são condicionadas pelo volume de poros mas também pela
regularidade das estruturas que compõem a fase sólida (Van Mier e Vervuurt, 1999;
Carpinteri, Chiaia e Invernizzi, 2004). A perturbação desta regularidade é particularmente
nefasta em materiais expostos a ações mecânicas de natureza cíclica (cristalização de sais,
gelo-degelo, variações termo-higrométricas). Estas ações geram micro-fissuras que se
propagam através das zonas de menor resistência do material. Quanto maior a
heterogeneidade do material, menor a sua resistência mecânica.
As argamassas antigas são materiais bastante heterogéneos, devido ao contraste existente
entre as características dos agregados (sobretudo se de natureza quartzítica) e da pasta de
cal aérea de baixa resistência. Argamassas compostas por areias mais grossas e com
menos pasta (como as das camadas inferiores dos rebocos) tendem a ser mais
heterogéneas do que as argamassas de areias mais finas e mais ricas em cal (como as das
camadas superiores). A estrutura da interface pasta-agregado nas primeiras argamassas é
mais irregular e possui poros de maior dimensão, aspetos que penalizam a sua resistência
mecânica. No entanto, estas argamassas tendem a ser menos porosas e podem conter
materiais pozolânicos ou fibras, que melhoram a resistência mecânica final.
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Outra propriedade importante nas argamassas destinadas a rebocos é a sua
deformabilidade. A heterogeneidade das argamassas favorece a sua deformabilidade. A
micro-fissuração que ocorre primeiro nas zonas de menor resistência comporta deformação;
no entanto, a sua propagação é travada ao encontrar a partícula de um agregado, surgem
micro-fissuras que se propagam em torno dessa partícula, atrasando a rotura do material,
pelo menos numa primeira fase. Pelo contrário, em argamassas mais homogéneas (p.e. as
compostas por areias mais finas) são menos os obstáculos à propagação das fissuras, e o
seu comportamento é mais frágil.
Propriedades de transporte de água
As argamassas dos rebocos antigos são em geral consideradas porosas e permeáveis,
absorvendo e libertando água com facilidade. As argamassas de cal aérea possuem uma
estrutura porosa constituída essencialmente por poros interligados, de dimensões variáveis
entre 0.5µm-100µm (Lanas e Alvarez, 2003; Arandigoyen, et al., 2005). O transporte de
água líquida ocorre preferencialmente para sucções capilares relevantes, tanto maiores
quanto menor a dimensão dos poros. Já o movimento do vapor de água é mais significativo
nos poros de maior dimensão. A porosidade total da argamassa também contribui para
aumentar o transporte de água (Hall e Hoff, 2002).
As diferentes composições das argamassas antigas têm a seguinte influencia no
comportamento de transporte de água: as argamassas menos porosas e compostas por
poros de maior dimensão (como as das camadas inferiores) tendem a absorver menos água
líquida e a fazê-lo de forma mais lenta do que as argamassas mais porosas e compostas
por poros mais finos (como as das camadas superiores), (Hall e Hoff, 2002; Nogueira,
2016). O acabamento liso habitualmente conferido à superfície do reboco reduz a
capacidade de absorção de água. A secagem das argamassas ocorre preferencialmente
através de condução de água líquida nas camadas superiores e através de evaporação
(saída de vapor de água) nas camadas inferiores. No entanto, esta evaporação exige
condições de temperatura e humidade adequadas, mais difíceis de atingir nas camadas
interiores do reboco.

Comportamento dos rebocos
O bom comportamento dos rebocos antigos é atribuído à sua constituição baseada em
“muitas camadas, gradualmente menos espessas do interior para o exterior e com diferentes
argamassas” como referido na introdução deste artigo. Esta tecnologia permitia que a
regularização do suporte fosse conseguida gradualmente, através da adoção de areias
sucessivamente mais finas nas camadas superiores. A diminuição da dimensão dos grãos
das areias permitia, por um lado, a redução da espessura das camadas, mas por outro,
obrigava a reforçar o conteúdo em pasta de cal. O aumento da quantidade de ligante nas
camadas superiores traz algumas desvantagens ao processo de execução do reboco:
aumento do tempo de carbonatação e da tendência de contração da argamassa durante a
sua secagem; esta contração pode traduzir-se em tensões aplicadas na camada inferior ou
em aparecimento de fissuras superficiais (ou ambos). No entanto, a diminuição da
espessura das camadas superiores minimiza os efeitos potencialmente nocivos dessas
desvantagens. Por outro lado, a adição de materiais com propriedades pozolânicas, fibras
naturais ou areias grossas e bem graduadas nas argamassas das camadas inferiores são
fatores que contribuem para compensar a menor quantidade de ligante destas camadas. As
fissuras que surgiam na superfície eram fechadas à medida que a argamassa ganhava
consistência, como anteriormente referido. Adicionalmente, as fissuras que subsistem
tendem a ficar contidas na camada, não atravessando a totalidade da espessura do reboco.
A adoção de argamassas com menos ligante em camadas inferiores aumenta o risco destas
serem menos resistentes e mais deformáveis do que as argamassas das camadas
superiores. Estas características de comportamento potenciam a degradação das camadas
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inferiores devido às tensões transmitidas pelas camadas superiores. Os ajustes
recomendados pela tecnologia antiga acima referidos (redução da espessura das camadas
superiores e adição de materiais que aumentem a resistência das camadas inferiores) são
importantes para melhorar o comportamento mecânico do reboco durante a sua vida útil.
Assegurar a boa aderência entre camadas é outra medida importante (e bastante referida
nos textos antigos) para garantir a transmissão das tensões e evitar destacamentos.
O comportamento dos rebocos antigos quando expostos ao contacto com água apresenta
alguns problemas. O acabamento superficial e as características do espaço poroso das
camadas superiores dos rebocos permitem uma absorção controlada de água e uma
secagem eficiente. Pelo contrário, as características de porosidade das camadas inferiores
propiciam uma secagem baseada na saída de água em estado de vapor, menos eficiente e
agravada pela ausência de contacto com atmosfera exterior. A secagem ineficiente das
camadas inferiores pode ser bastante gravosa para os rebocos se houver infiltração de água
a partir das paredes e se existirem sais solúveis. A coexistência destes fatores potencia as
ações agressivas da cristalização de sais na forma de criptoflorescências. As argamassas
das camadas inferiores sofrem uma progressiva degradação, com perda de coesão dos
constituintes, impercetível numa primeira fase. Esta degradação só se torna visível quando
ocorre o empolamento e posterior destacamento das camadas superiores, que deixam à
vista a superfície pulverulenta da camada inferior (Figura 1).

Argamassas estudadas
Foi realizado um conjunto de testes sobre duas argamassas de cal com vista a evidenciar as
características de comportamento apresentadas nas secções anteriores. As argamassas
produzidas possuem composições semelhantes às descritas na secção “Composição dos
rebocos antigos”.
Materiais e métodos
O Quadro 1 apresenta as composições das argamassas estudadas e os resultados obtidos
nos ensaios de caracterização.
Quadro 1: Composições e propriedades das argamassas estudadas.
*2

*3

*4

*5

Dimensão
Traço A/L
Esp.
Porosidade
fc
WAC
*1
(kg.m-2.s-0.5)
do agregado vol.
(mm)
(%)
(MPa)
CI (camada inferior)
Grosso
1:3
1,6
220
27,4
0,9
0,25
CS (camada superior)
Fino
1:1
1
225
33,2
2,4
0,40
*1
*2
*3
proporção cal:agregado;
razão água-ligante;
consistência determinada pelo método do
*4
*5
espalhamento; resistência à compressão; coeficiente de absorção de água por ascensão capilar.

Argamassa

As argamassas foram produzidas com cal aérea CL90 [EN459-1:2002], um agregado que
resultou de uma mistura de areias comerciais de natureza siliciosa e a quantidade de água
de amassadura necessária para obter uma consistência adequada. Foram produzidos
provetes com 16x4x4cm (EN1015-2:1999) e rebocos de duas camadas (argamassas CI e
CS) e de uma camada de apenas (argamassa CS) (Figura 2).
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2)

1)

4)

5)

3)

6)

1) suporte de alvenaria (30x30x10cm); 2) aplicação da argamassa CI (15-20mm de espessura); 3)
reboco de uma camada (argamassa CI); 4) camada inferior preparada para receber camada superior
5) aplicação da argamassa CS (6-8mm de espessura); 6) reboco de duas camadas (CI+CS).
Figura 2: Processo de produção e aparência final dos rebocos produzidos em laboratório

Os provetes permaneceram em ambiente condicionado (T=20±2°C e HR=65±5%) até à sua
caracterização realizada aos 14 meses de idade. A caracterização incluiu a avaliação da
porosidade, absorção de água por capilaridade e resistência à compressão em provetes
prismáticos, e da absorção de água pelo método do cachimbo nos rebocos (RILEM II.4).
A porosidade foi determinada por porosimetria de mercúrio, sobre amostras com cerca de
5cm3 retiradas dos provetes prismáticos, num porosímetro Autopore IV 9500 da
Micromeritics. A determinação da absorção de água por capilaridade e da resistência à
compressão baseou-se, respetivamente, na EN1015-18:2002 e na EN1015-11:1999. Os
ensaios de compressão foram realizados numa prensa universal Form test da Sneider,
modelo D-7940.
A consistência apresentada pelas argamassas proporcionou uma fácil aplicação, tendo-se
registado apenas alguma fissuração superficial no reboco de duas camadas, que foi
ultrapassada através de afagamento diário com uma esponja húmida durante 7 dias após a
sua aplicação (Figura 3).

Afagamento da camada superior do reboco

Aspeto final após afagamento

Figura 3: Fissuras superficiais desenvolvidas na camada superior do reboco de duas camdas

Porosidade e estrutura porosa
A argamassa CS apresenta uma porosidade 20% superior à da argamassa CI (33,2%
versus 27,4%, Quadro 1). A distribuição do diâmetro dos poros das argamassas encontra-se
indicada na Figura 4.
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Nota: as diferentes tonalidades de azul indicam a localização provável dos poros na argamassa.
Figura 4: Distribuição da dimensão dos poros das argamassas.

Ambas as argamassas apresentam maior concentração de poros no intervalo [0,1 µm;1µm].
No entanto, o volume de poros neste intervalo é muito maior na argamassa CS. Em
contrapartida, a argamassa CI apresenta uma maior concentração de poros de diâmetro
superior a 10µm. Estes resultados permitem validar as considerações anteriormente
apresentadas: as argamassa mais ricas em cal (como as das camadas superiores dos
rebocos) apresentam um maior volume de poros de menor dimensão enquanto que as
argamassas produzidas com areias mais grossas (como as das camadas inferiores)
apresentam maior volume de poros de maior dimensão. A maior porosidade das
argamassas produzidas com mais cal é resultado da elevada proporção de volume de pasta
no volume total da argamassa.
Resistência à compressão
A argamassa CS possui uma resistência à compressão que é mais do dobro do valor
apresentado pela argamassa CI, apesar desta última ter uma porosidade inferior. Este
resultado é motivado pela elevada heterogeneidade da argamassa CI causada pelos
agregados de maior dimensão, tal como anteriormente referido.
Absorção de água
O coeficiente de absorção água por ascensão capilar é 60% superior na argamassa CS
(0,40kg.m-2.s-0.5 versus 0,25kg.m-2.s-0.5, Quadro 1 e Figura 5-esquerda). Como anteriormente
referido, este resultado era esperado devido à maior porosidade e aos poros de menor
dimensão da argamassa CS. No entanto, o coeficiente de absorção de água obtido nos
ensaios do cachimbo realizados nos rebocos não apresenta o mesmo comportamento
(Figura 5-direita).
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Figura 5: Absorção de água por ascensão capilar (esquerda) e método do cachimbo (direita).

O reboco realizado só com uma camada (argamassa CI) apresenta uma taxa de absorção
de água superior à apresentada pelo reboco executado com duas camadas (argamassas CI
e CS) (0,64kg.m-2.s-0.5 versus 0,41kg.m-2.s-0.5, Figura 5-direita). Considerando que os ensaios
de absorção realizados (ascensão capilar e método do cachimbo) são influenciados pelas
características de permeabilidade das argamassas e que o último ensaio é sobretudo
afetado pelas características do material que está à superfície, os resultados obtidos nos
dois ensaios são contraditórios. No entanto há que considerar, adicionalmente, as
alterações introduzidas na superfície dos rebocos pelo afagamento superficial. Este
afagamento foi consideravelmente mais intenso no reboco de duas camadas, uma vez que
foi necessário colmatar as fissuras que surgiram na superfície da argamassa CS. Assim,
atribui-se a este alisamento superficial a menor taxa de absorção de água observada no
reboco de duas camadas. Saliente-se que, tal como anteriormente referido, o acabamento
liso dos rebocos é indicado nos textos antigos como medida para reduzir a penetração de
água e controlar a fissuração.

Conclusões
Os rebocos antigos são tipicamente constituídos por várias camadas de argamassas
diferentes e espessuras decrescentes para o exterior, para permitir uma gradual
regularização do suporte e um bom acabamento final. As camadas inferiores possuem
areias mais grossas para facilitar o preenchimento das irregularidades; as camadas
superiores possuem areias mais finas para permitir a obtenção de acabamentos mais lisos.
As boas características mecânicas dos rebocos eram conseguidas através da adoção de
areias grossas e bem graduadas nas argamassas das camadas inferiores e da adoção de
um volume de pasta de cal adequado ao bom envolvimento das areias nas argamassas das
camadas superiores. Estas medidas eram por vezes complementadas com introdução de
outros materiais para melhorar determinadas propriedades (nomeadamente materiais
pozolânicos e fibras). A aderência entre as camadas era promovida através de um
acabamento irregular dado à camada subjacente. A resistência à penetração de água era
garantida através do carácter pozolânico das argamassas e de um acabamento liso da
superfície. O cumprimento destas regras garantia, em geral, um adequado desempenho e
durabilidade dos rebocos. Os rebocos à base de cal são no entanto suscetíveis perante a
coexistência de água infiltrada e de sais solúveis; as ações agressivas causadas pela
cristalização dos sais no interior do reboco durante a sua secagem podem provocar a perda
de coesão das camadas inferiores mais fracas e o destacamento das camadas superiores.
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Resumo
Os resultados do estudo das argamassas de assentamento dos edifícios públicos da cidade
Romana de Ammaia revelaram-se inesperados pela composição calcítica dos ligantes
divergir dos calcários dolomíticos da Escusa aflorantes na região. Procurando determinar a
composição e possível proveniência dos ligantes, procedeu-se à caracterização química,
mineralógica e microestrutural de alguns fragmentos de revestimentos obtidos durante as
escavações arqueológicas (1995).
Os revestimentos são constituídos por diferentes camadas, de espessura fina e ligantes à
base de cal calcítica. A cor branca terá sido obtida por pintura à base de cal; a cor preta por
negro vegetal; os óxidos de ferro são predominantes na composição da cor vermelha.
Apesar de preliminar, este estudo revelou informação sobre a composição dos materiais e
tecnologia utilizada na preparação de revestimentos e pinturas murais romanas em território
nacional, cujos testemunhos são escassos. Contribuiu também para a confirmação da
utilização de materiais não locais também na preparação das argamassas e acabamentos
das superfícies dos edifícios da Ammaia.
Palavras-chave:

Cal; Revestimentos; pigmentos; Ammaia; SEM-EDS, microscopia Raman
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Introdução
A cidade Romana de Ammaia (Marvão, Portalegre) é considerada um dos mais importantes
sitios arqueológicos, testemunhando da presença romana no território Português. A
fundação da cidade terá ocorrido no final do século. I a.C. e o início do século. I d.C (Corsi
and Vermeulen, 2012). Considerada uma cidade organizada, funcionava como centro
urbano político e administrativo, gerindo, de forma eficaz, todo o território circundante.
Caracterizava-se também por ser um território rural e proto industrial que explorava bem os
seus recursos naturais, tendo como exemplo a extração do cristal de rocha (Pereira, 2009).
A Ammaia atinge o seu auge durante o século II-III d.C, mas partir do século V inicia-se o
declínio da cidade, muito provavelmente devido à decadência do sistema económico do
Império Romano, e em simultâneo à invasão de povos germânicos, fatores estes que
levaram ao progressivo abandono da Ammaia. Com o início das escavações em 1995, as
consecutivas campanhas arqueológicas começaram a revelar estruturas arquitetónicas
impressionantes, nomeadamente edifícios públicos, característicos de uma cidade romana
de média dimensão. Salienta-se um conjunto arquitetónico, a Porta Sul, que representava a
entrada meridional da Cidade, constituída por um arco que unia duas torres de planta
circular e por uma praça monumental; umas Termas públicas; a parte de um complexo
integrado no Fórum e o núcleo do Podium do Templo (Figura 1). No estudo integrado da
Ammaia (“Projecto Ammaia. Uma Acção concertada de Arqueologia, Ciências Naturais e
Tecnologias Aplicadas para contextualizar uma Cidade Romana”, referência PTDC/HISARQ/103227/2008, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia), uma das tarefas
consistiu na caracterização química, mineralógica e microestrutural das argamassas. Os
resultados indicaram a calcite como o mineral predominante na composição dos ligantes,
principalmente nas argamassas amostradas nos edifícios que terão sido construídos durante
a ocupação romana (Cardoso et al., 2014). Este resultado revelou-se inesperado por divergir
da composição dos calcários dolomíticos da Escusa (Perdigão, 1976) aflorantes na
vizinhança de Ammaia (Figura 2) e cuja exploração se considera ter sido iniciada durante o
período da ocupação Romana para transformação dos calcários e utilização no fabrico de
cal (Oliveira, 2005). Além disso, estudos sobre a caracterização de argamassas
provenientes de edifícios localizados em diferentes províncias do Império Romano têm
confirmado a utilização de matérias-primas locais (Borsoi et al., 2010), (Santos Silva et al.,
2006a), (Santos Silva et al., 2006a), (Santos Silva et al., 2006b), (Ricardo and Santos Silva,
2005), (Velosa et al., 2007). No entanto, as regras de construção definidas por Vitrúvio são
claras relativamente à utilização de pedra branca para a preparação de cal (Maciel, 2006).
Pedra com estas características foi explorada também pelos Romanos no Anticlinal de
Estremoz, a cerca de 70 km a Sul da Ammaia (Figura 2), conforme revelam estudos
recentes (Taelman et al., 2013a) (Taelman et al., 2013b).
Procurando determinar a composição e possível proveniência dos ligantes utilizados na
preparação das argamassas, estendeu-se o estudo às pedreiras locais (calcários
dolomíticos), à cal e argamassas dos fornos de cal ainda existentes nas freguesias da
Escusa, Olhos de Água e Porto de Espada (Cardoso et al., 2016) e também a alguns
fragmentos de revestimentos encontrados na área das termas e do pórtico do Fórum,
durante as escavações arqueológicas iniciadas em 1995, apresentando-se neste artigo os
resultados destes últimos.
Apesar de preliminar, este estudo acaba por assumir particular importância pois são
escassos os testemunhos de revestimentos e pintura mural romanos em território nacional,
salientando-se, por exemplo, as pinturas murais da Aula/Basílica de Tróia (Casal, 2003).
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a)

b)

c)

Figura 1. a) Planta da cidade Romana de Ammaia (Fonte: Projeto Radio-Past); b) Porta Sul; c)
Podium do Templo.

Figura 2. Esquema do mapa geológico da região baseado na Carta Litológica de Portugal (1967).
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Materiais e métodos
Neste estudo preliminar foram selecionados fragmentos de revestimentos decorativos
provenientes dos principais edifícios públicos da Ammaia - Porta Sul, Termas e Pórtico do
Fórum, os quais foram observados a olho nu e através da lupa binocular (Leica KL 2500
LCD e Leica M205C, com aquisição de imagem pela câmara fotográfica Leica DFC290HD) e
efetuado registo fotográfico (Nikon 3100 e Canon PowerShot SX100 IS). Com vista à
caracterização química, mineralógica e microestrutural selecionaram-se pequenos
fragmentos de revestimentos decorativos de cor branca (AMR1) e de cor branca com
motivos decorativos pretos (AMR3), ambos provenientes do Pórtico do Fórum, e um outro
de cor vermelha proveniente da área das Termas Públicas (AMR2). AMR1 e AMR2 foram
impregnados com resina epóxida (EpoFix Resin e EpoFix Hardener, Struers), conforme
indicação do fabricante; a impregnação foi realizada sob vácuo, com recurso a câmara de
vácuo Epovac, Struers. Após a resina endurecer, procedeu-se ao desgaste mecânico da
superfície, utilizando uma pasta de carbeto de silício (SiC), com diferentes granulometrias,
seguindo-se o polimento, com o auxílio da polidora RotoPol 35, Struers, até se obterem
superfícies polidas. Estas foram cobertas com carbono e observadas num microscópio
eletrónico de varrimento (MEV) HITACHI S-3700N; a composição química foi obtida através
de microanálise de raios X por dispersão de energia (EDX), num espectrómetro Bruker
Xflash® 5010 Silicon Drift Detector (SDD), com uma resolução de 129 eV no Kα do Mn; a
microanálise foi realizada a 20 keV e em modo vácuo váriável. Ainda para a determinação
da composição mineralógica das amostras utilizou-se um Espetrómetro Micro-Raman,
Horiba Xplora, com um laser de 638nm, redes de difração 600T e 1200T, objetivas de x10 e
x100. Os espectros foram adquiridos em 20 segundos cada um e o resultado final é uma
acumulação de 20 espectros. A análise dos espectros tem como referência a base de dados
publicada por Frezzotti et al. (2012).

Contexto arqueológico dos revestimentos amostrados
Os fragmentos de revestimentos foram encontrados em contexto arqueológico, no decurso
das várias campanhas de escavação, que decorreram nos principais edifícios públicos da
Cidade de Ammaia: a Porta Sul, as Termas e no Pórtico do Forum. Os fragmentos já não se
encontravam no seu local original decorativo, isto é, foram descobertos em camadas
estratigráficas, completamente fragmentados e, em alguns casos, em contexto de
reutilização. De um modo geral, as argamassas subjacentes dos fragmentos apresentam-se
bastante desagregadas, com perda de coesão e a camada pictórica encontra-se
pulverulenta. Entre os inúmeros fragmentos de revestimentos com cor, apresentam-se
alguns dos exemplares mais significativos:
Fragmentos de revestimento da Porta Sul
Na Porta Sul salientam-se três fragmentos de revestimento com cores e decorações
distintas. Excecionalmente, os fragmentos da Porta Sul apresentam a camada pictórica
bastante coesa.
Na figura 3.a) apresenta-se um fragmento de revestimento com motivos vegetalistas, que foi
encontrado na Torre Este, em posição secundária, tendo em conta que esta não será a sua
localização original, mas terá sido utilizado como elemento de preenchimento do “miolo” da
estrutura pétrea da Torre. Provavelmente pertenceria a um compartimento decorado de uma
“domus” da cidade de Ammaia, a qual ainda não foi localizada até ao momento. Este
fragmento apresenta quatro camadas de pintura sobrepostas: a primeira camada apresenta
uma base de cor amarela com uma textura espessa. A segunda camada é constituída por
duas cores (branco e azul muito claro) aparentemente aplicadas com técnicas distintas. A
cor azul aparenta ser uma pincelada decorativa, com uma textura transparente observando200

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

se vestígios de pigmentos azuis. A cor branca apresenta-se bastante desgastada, mas
alguns dos vestígios indiciam que a camada seria espessa. Na terceira camada, localizado
no lado oposto à pincelada azul, observa-se um vestígio de cor verde-escuro com uma
textura bastante espessa. Sobre as camadas pictóricas (amarela e verde-escuro) identificase uma linha vermelha escura que se apresenta também bastante desgastada. A
argamassa subjacente é heterogénea, variando entre a cor branca e o bege; os agregados
apresentam diferentes granulometrias e tonalidades, os mais claros identificados como
quartzo branco, e os mais escuros como micas pretas.
À semelhança do anterior, também o fragmento de revestimento pintado, que aparenta ser
decorado com motivos geométricos, também foi encontrado no decurso da escavação
arqueológica da Torre Este da Porta Sul, em posição secundária e, provavelmente, terá
pertencido a um compartimento decorado de uma domus (Figura 3.b)). Em termos
decorativos, são representados motivos geométricos, podendo corresponder a uma “banda
decorada” inferior, com coloração que vai desde o vermelho, amarelo e verde, cores
frequentemente utilizadas em inúmeros edifícios do período Romano, tal como terá sucedido
na cidade de Ammaia. Este fragmento é constituído por três camadas de pintura sobreposta;
a primeira camada é constituída por duas cores (amarela e vermelho). A cor amarela
aparenta representar uma barra a delimitar o fundo vermelho. Ambas as cores apresentam
uma textura espessa e aparentemente com a mesma técnica de aplicação. Sobre a barra
amarela e o fundo vermelho observa-se uma segunda camada, constituída por uma linha de
cor branca e azul claro que parece ser uma tentativa de delimitar as duas cores ou formas.
Na terceira camada observam-se vestígios de cor verde (escuro e claro), localizados em
maior quantidade na área que apresenta mais desgaste sobre a argamassa subjacente.
Verificando-se em menos quantidade sobre a barra amarela e o fundo vermelho. A
argamassa subjacente é heterogénea; os agregados apresentam diferentes granulometrias
e cores, identificando-se o quartzo branco e micas pretas. A argamassa apresenta uma cor
castanha com diferentes tonalidades, apresentando-se bastante concrecionada.
O terceiro fragmento que se destaca na figura 3.c) foi encontrado no decurso da escavação
arqueológica junto à Torre Oeste da Porta Sul, em proximidade com as estruturas
adossadas à área da Praça, não sendo possível obter, para já, informação sobre a sua
utilização. Trata-se de um fragmento liso, com uma camada pictórica de cor laranja escuro,
que aparenta ser degradê até atingir um tom de laranja claro. A argamassa subjacente é
heterogénea, e a cor varia entre o castanho e a cor de tijolo. Este fragmento aparenta ser
um opus signinum pelo facto de se identificar fragmentos de cerâmica moída, com dimensão
reduzida.

a)

b)

c)

Figura 3. a) Fragmento de revestimento com motivos vegetalistas (referência AMM-95-B- [Q2537],
Área - Porta Sul, Ano de escavação- 1995/Sector-B); b) fragmento de revestimento pintado com
motivos geométricos (referência AMM-00-B - [Q2637], Área - Porta Sul, Ano de escavação1995/Sector-B); c) fragmento de revestimento pintado, de cor laranja (referência AMM-96-B- [Q2734],
Área-Porta Sul, Ano de escavação- 1996/Sector-B).
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Fragmentos de revestimento das Termas
Na área das Termas foram encontrados três fragmentos lisos, com diferentes tonalidades de
vermelho e ausência de decoração.

a)

b)

Figura 4. a) Fragmentos de revestimento de cor vermelha (referência AMM-09-B- [114], Área –
Termas, Ano de escavação- 2009/ Sector B / Ambiente D); b) fragmento de revestimento de cor
vermelha escura (referência AMM-B- 11- [US 60], Área – Termas, Ano de escavação- 2011/ Setor B/
Ambiente F).

Os dois fragmentos de revestimento decorativo de cor vermelha, visíveis na figura 4.a),
foram encontrados no decurso da escavação arqueológica nos Ambientes D e F do edifício
das Termas, junto a um grande aglomerado de elementos construtivos (lateres, opus,
tegulae, etc.), que terão sido reutilizados no preenchimento do nível de circulação exterior
do edifício (uma possível área de Ginásio de ar livre – Ambiente D - junto aos vestígios de
uma piscina de água fria – Ambiente F). Estes fragmentos, que poderão ter feito parte do
revestimento exterior do edifício das Termas, são constituídos apenas por uma camada
pictórica de cor vermelha. Sobre o fragmento a) identificou-se pontualmente vestígios de cal
sobre a primeira camada. A argamassa é heterogénea e apresenta uma cor que varia entre
o branco e o bege. Os agregados apresentam diferentes granulometrias na sua composição:
fragmentos cerâmicos com grandes e médias dimensões granulométricas, quartzo branco, e
micas pretas.
Na figura 4.b), o fragmento de revestimento decorativo pintado de cor vermellho escuro, foi
encontrado junto à piscina exterior do edifício das Termas. Trata-se de uma deposição
secundária, tendo em conta que foi utilizado como material de preenchimento e de
colmatação do nível de piso que circundava a referida piscina, junto ao canto. Neste caso,
parece tratar-se de restos de revestimento de um anterior edifício ou compartimento, ao qual
estavam também associados pequenos restos de argamassa e de corte de mármore. Este
fragmento apresenta uma camada pictórica de cor vermelha escura, com uma textura fina e
desgastada. A argamassa é heterogénea e a cor varia entre o branco e o bege, com
agregados de grandes dimensões, predominando o quartzo branco.
Fragmentos de revestimento do Pórtico do Forum
No decurso das escavações realizadas no Pórtico do Forum foram descobertos
maioritariamente fragmentos de revestimento lisos e de cor branca, verificando-se poucos
fragmentos com cores e/ou decorados. Desta forma, foram selecionados os revestimentos
com mais interesse do ponto de vista pictórico e decorativo, nomeadamente fragmentos com
fundo branco decorados com pigmentos azuis e pretos, de cor branca com elementos
decorativos com linhas de incisão sobre a argamassa, e ainda um exemplo de um fragmento
com textura lisa com uma camada pictórica de cor vermelha.(figura 5). Este último, que foi
encontrado no canto Nordeste do edifício do Pórtico do Forum, poderá corresponder ao tipo
de revestimento interior que existiria na lateral do Pórtico que envolvia o Templo. Este
fragmento caracteriza-se por ter um fundo liso com uma camada pictórica bastante
desgastada e transparente, através da qual se consegue observar agregados de quartzo,
micas pretas e fragmentos de cerâmica de diferentes dimensões. A argamassa apresenta
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uma cor que varia entre o branco e o bege. Nas imediações do local em que este fragmento
foi encontrado, foi também possível recuperar alguns elementos de friso estucados em
argamassa com motivos geométricos simples que corresponderiam ao remate superior do
paramento, imediatamente abaixo do nível de telhado.

Figura 5. Fragmento de revestimento de cor vermelha (referência AMM-97- 11- [Q1101], Área –
Fórum, Ano de escavação - 1997 / Sector A/D).

Resultados e discussão
Na figura 6 apresentam-se os fragmentos de revestimentos selecionados para
caracterização química, mineralógica e microestrutural. AMR1 e AMR2 são constituídos por
dois estratos de argamassas e camada cromática (Figura 6); em AMR3 apenas se observa
um estrato de argamassa mais à superfície. Em AMR1 e AMR2, o estrato de argamassa
mais interior apresenta ligante de cor castanha escura, composto por cálcio, sugerindo
tratar-se de cal aérea calcítica (Figura 7, estratos 1.1. e 2.1.). Os agregados apresentam
granulometria grosseira; alguns deles são constituídos por silício, confirmando-se tratar-se
de quartzo (SiO2) pelas bandas Raman a 1161, 807, 698, 520, 464, 402, 356, 265, 206, 128
cm-1. Ainda se detectam agregados compostos por silício, alumínio e potássio, podendo
tratar-se de feldspatos potássicos, e outros com silício, alumínio e sódio, composição que
pode corresponder a feldspatos sódicos (albite, NaAlSi3O8, com as bandas Raman a 1099,
1032, 976, 816, 764, 508, 480, 457, 290, 210, 183 cm-1). O estrato mais à superfície (Figura
7, estratos 1.2. e 2.2.), mais claro que o anterior, apresenta-se bastante compacto e mais
rico em ligante de cal aérea calcítica, confirmado pela presença de cálcio (Figura 8) e pelas
bandas Raman a 1748, 1435, 1085, 711, 284, 156 cm-1 (Figura 9).Os agregados deste
estrato apresentam cor clara com granulometria fina, constituídos também por calcite
(Figura 10). Não só pela sua composição, mas também por apresentarem faces nítidas, bem
definidas e uma forma romboédrica sugere tratar-se de fragmentos de mármore moído. A
camada cromática de AMR1, de espessura muito fina, apresenta cor branca e é composta
por calcite, possivelmente resultante da aplicação de uma camada de cal aérea (Figura 11).
Em AMR2, a cor vermelha é dada por hematite (Fe2O3), conforme indicam as bandas
Raman a 1313, 609, 498, 409, 290, 223 cm-1 (Figura 12). Os motivos decorativos pretos de
AMR3 apresentam uma composição rica em carbono podendo tratar-se de pigmento negro
vegetal. Tanto em termos de cor como de composição dos pigmentos e das argamassas,
encontra-se paralelo entre os resultados obtidos e outros exemplos de pintura mural romana
em território nacional, como é o caso dos revestimentos da Aula/Basílica de Tróia.
No entanto, constata-se que a composição química dos ligantes e agregados não é
correlacionável com a geologia local, nomeadamente com os Calcários Dolomíticos da
Escusa (Cardoso et al., 2016). Este resultado sugere que poderão ter sido utilizados
materais não locais, tal como se verificou nos estudos realizados por Taelman et al. (2013b)
sobre a de proveniência dos mármores da Ammaia em que o Anticlinal de Estremoz surge
como a fonte mais provável (Figura 2).
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a)

b)

c)

Figura 6. Fragmento de revestimentos: a) AMR1: de cor branca, proveniente do pórtico do forum; b)
AMR2: de cor vermelha, proveniente das termas; c) AMR3: de cor branca com motivos decorativos
pretos, proveniente do pórtico do fórum da cidade Romana de Ammaia.
a)

b)
1.3

2.3

1.2

2.2

1.1

2.1

Figura 7. Estratigrafia dos fragmentos de revestimentos: a) AMR1; b) AMR2, superfícies polidas
observadas à lupa binocular.
a)

b)

c)

Na

Figura 8. a) aspecto microestrutural da área de transição entre o estrato de argamassa mais interior e
o mais à superfície; b) mapa elementar do silício, potássio e cálcio ilustrando que o estrato mais
interior é mais rico em agregados siliciosos e o estrato mais à superfície é mais rico em ligante e
agregados à base de cálcio; c) mapa elementar do sódio indicando os agregados que poderão tratarse de feldspatos sódicos (albite, NaAlSi3O8).

Figura 9. Estrato de argamassa mais à superfície: composição do ligante à base de calcite.
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Figura 10. Estrato de argamassa mais à superfície: agregado composto por calcite.

Figura 11. Camada cromática de AMR1, de cor branca, constituída por calcite.
a)

b)

c)

d)

Figura 12. a) aspecto geral da camada cromática de cor vermelha e da argamassa mais à superfície
de AMR2; b) mapa elementar do cálcio (elemento maioritário constituinte do ligante e agregados da
argamassa) e do ferro (elemento constituinte da camada cromática); c) partícula da camada
cromática analisada por espectroscopia micro-Raman; d) espectro Raman de partícula da camada
cromática confirmando a presença de hematite.
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Conclusão
O estudo de caracterização das argamassas de assentamento dos principais edifícios
públicos da cidade Romana de Ammaia acabou por se estender a alguns fragmentos de
revestimentos procurando determinar a sua composição e possível proveniência das rochas
utilizadas na preparação dos ligantes. Entre os vários recolhidos durante as escavações
arqueológicas, para estudo analítico, selecionaram-se um fragmento de cor branca, ocre
vermelho e branca com motivos decorativos pretos. Tanto os ligantes das argamassas
subjacentes como também os agregados dos estratos mais superficiais são constituídos por
calcite, sugerindo-se que provenham de mármores moídos. Estes resultados dão
consistência à hipótese dos construtores romanos terem dado mais importância às regras
definidas por Vitrúvio, que recomendava a utilização de pedra branca na preparação da cal,
em detrimento da utilização dos materiais disponíveis nos locais selecionados para a
implantação das suas cidades. Provavelmente, não só para a arquitetura e escultura terão
sido utilizados os mármores do Anticlinal de Estremoz, mas também para a produção de cal
utilizada nas argamassas e agregados para as pinturas murais decorativas. Tanto em
termos de cor como de composição, os resultados obtidos vão ao encontro de outros
exemplos de pintura mural romana em território nacional. Apesar de preliminar, este estudo
revelou informação sobre a composição dos materiais e tecnologia utilizada na preparação
de revestimentos e pinturas murais romanos em território nacional, cujos testemunhos são
escassos. Por outro lado, no seguimento da investigação realizada para as argamassas de
assentamento, este estudo vem apoiar a hipótese da não utilização de materiais pétreos não
locais igualmente na preparação das argamassas (ligantes de ambos os estratos e
agregados do estrato mais à superfície) e nas camadas de pintura que decoraram os
principais edifícios da Ammaia.
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Resumen
La arquitectura vernácula es el máximo ejemplo de adaptación de la sociedad al medio en el
cual se ubica así como también a las condiciones sociales y culturales propias del mismo.
En este tipo de construcciones, comúnmente, la repercusión de los gastos de transporte y la
eficiencia de medios derivaba en el uso de materiales locales aunque, en algunos casos, si
las exigencias de uso o de durabilidad lo exigían, podían emplearse materiales traídos de
otras regiones para tal efecto.
La cal, por su parte, ha sido un material ampliamente valorado por sus cualidades y
prestaciones, pudiendo observarse su importancia no sólo en la extensión dedicada en los
tratados clásicos y modernos, de hasta bien entrado el siglo XX, sino también en sus
aplicaciones en monumentos y edificaciones más populares y/o vernáculas. En este sentido,
a pesar de la importancia de este tipo de patrimonio, son escasos los estudios realizados
sobre los materiales empleados en las mismas.
En este artículo se plantea una reflexión del uso de la cal en la arquitectura vernácula,
analizándose distintos ejemplos de la geografía española y el carácter que dicho material ha
impreso en ellos.
Palabras clave: Cal; Revestimiento; Arquitectura popular; Arquitectura vernácula
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Introducción
La arquitectura vernácula es el máximo exponente de adaptación de la arquitectura en el
medio natural, social, histórico y cultural en el cual se encuentra. La coherencia y
racionalidad con la que se llevaba a cabo dicha adaptación, así como la importancia que la
sostenibilidad, el bioclimatismo y la ecología han tomado en las últimas décadas, ha dado
lugar a un creciente interés sobre este tipo de arquitectura. Este resurgimiento ha permitido
no sólo ampliar el conocimiento sobre las mismas de forma exponencial, sino también
difundirlo para su valorización por parte de la población iniciando un debate sobre los
criterios de mantenimiento y conservación que garanticen su adaptación a las nuevas
necesidades y requerimientos técnicos y funcionales que aseguren su continuidad en el
tiempo [Barbero, Gil & Maldonado 2014].
Efectivamente, este tipo de patrimonio se encuentra hoy en día en extremo riesgo de
extinción debido a diversos factores sociales, económicos y culturales, entre los que destaca
su asociación a un pasado reciente de penurias y precariedad así como su consideración
como un elemento vivo dependiente de la población que aún los cuida y cuyos valores y
conocimientos, desgraciadamente, no están siendo transmitidos debido al cambio social y
económico que ha sufrido la sociedad de las últimas décadas. Por esta razón, su protección
desde el ámbito europeo se remonta a 1999 cuando fue aprobada la Carta Internacional
sobre el turismo cultural que, en su artículo 2.5, destaca el respeto a los “estilos de la
arquitectura local y de la tradición vernacular” al tiempo que se remite al uso de los
“materiales propios de cada localidad” [ICOMOS1999a]. Este mismo año se aprueba la
Carta del Patrimonio Vernáculo Construido donde se define como patrimonio tradicional o
vernáculo como «la expresión fundamental de la identidad de una comunidad, de sus
relaciones con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural del
mundo» [ICOMOS 1999b]. Sin embargo, en ésta no se recoge de manera explícita ninguna
recomendación sobre el empleo de técnicas y materiales tradicionales. En el siguiente
documento, esto es, la Carta de Cracovia, se recoge el patrimonio de manera general y no
específica para la arquitectura vernácula [ICOMOS 2000]. En el caso de España, habrá que
esperar hasta la Declaración de Boceguillas en 2012 para que se establezcan unos
principios básicos de estudio y conservación de este tipo de patrimonio [Maldonado & Vela
2012] y, al Plan Nacional de Arquitectura Tradicional del año 2014, donde se denuncia la
pérdida de conocimientos y técnicas asociados al empleo de materiales tradicionales y se
insta a su recuperación en aras de la conservación [Benito & Timón 2014].
Por otra parte, desde el punto de vista de los materiales, la racionalidad de la arquitectura
vernácula, anteriormente señalada, en términos de economía y de adecuación al medio,
derivaba en el uso aquéllos disponibles a nivel local. No obstante, como recogía Fontenay
en su tratado de finales del siglo XIX, «en todas las localidades no se encuentran siempre
todos los materiales que se necesitan, ni tampoco los mejores. Algunas veces se carece
totalmente de unos ó de otros» [Fontenay 1858]. Por lo tanto, si las condiciones económicas
junto con las exigencias de uso o de durabilidad lo exigían, se empleaban materiales traídos
de otras regiones como es el caso de las cales. A tal respecto, por ejemplo, existe
documentación sobre el transporte de cales de unas islas canarias a otras como base del
intercambio comercial entre ellas.
La cal es un material disponible en una gran superficie de la geografía española, tal y como
puede desprenderse de la Figura 1, y un material ampliamente valorado por sus cualidades
y prestaciones. En efecto, su importancia queda patente no sólo en la extensión dedicada al
mismo en los tratados clásicos sino también en su presencia en edificios tanto
monumentales como vernaculares. De hecho, Fontenay, en su tratado de construcciones
rústicas, señala: «con ciertas piedras se hace cal que con la arena forma mezclas o
morteros casi siempre indispensables» [Fontenay 1858].
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El empleo de la cal en España fue extensivo hasta bien entrado el siglo XX, en concreto,
hasta los años 70 [Barbero 2012] cuando la disponibilidad del cemento junto con su mayor
resistencia mecánica, su “impermeabilidad” así como la falta de estudios científicos y
sistemáticos de la cal generó la creciente caída en desuso de ésta a partir de ahí el uso de
la cal prácticamente se perdió recuperándose gracias a las obras de restauración, en primer
lugar, y a la línea de la bioconstrucción, por otra parte. A pesar de ello, la ausencia de
transmisión del conocimiento sobre el empleo de materiales tradicionales y de las técnicas
ligadas a éstos así como el incremento de edad y la defunción de los antiguos artesanos y
albañiles está generando una irreversible pérdida de la tradición constructiva de nuestro
país. Ésta, a su vez, implica la desaparición de gran parte de nuestro patrimonio inmaterial
así como del material y, en concreto, de nuestra arquitectura vernácula cuya dependencia
respecto a la disponibilidad de materiales así como al saber hacer tradicional queda patente
en cualquier tipo de intervención.

Figura 1: Ubicación de la áreas en las que es disponible la piedra caliza [Jones, Montanarella & Jones
2005]

A tal respecto, en este artículo se plantea una reflexión del uso de la cal en la arquitectura
vernácula española, analizándose distintos ejemplos de la geografía española.

La cal en los tratados clásicos de construcciones rurales
El uso de la cal en la arquitectura vernácula depende no sólo de la función asignada al
mismo sino también del tipo de soporte de que se disponga. En general, la cal se empleaba
tanto en morteros de junta y de rejuntado donde la resistencia y la durabilidad de la fábrica
quedaba definida por las características del mortero empleado y su compatibilidad con el
material que “unía”. Efectivamente, señala Fontenay: «nada contribuye tanto á la solidez de
las fábricas, como la buena calidad de las argamasas que en ellas se emplean, la cual
depende á su vez de la buena calidad de las sustancias que las componente y de la exacta
proporción de cada una de ellas. Así pues, para que la mezcla sea buena, la cal debe ser
buena, así como la arena, y no debe tener demasiado ni de una ni de otra, según el objeto a
que se la destine» [Fontenay 1858].
En el caso de las construcciones en tierra además se utilizaba como estabilizante, para
reforzar y dar mayor resistencia mecánica y durabilidad a las obras de fábrica en tierra sin
cocer. El uso de la cal en las construcciones en tierra tiene su razón de ser en suelos
caracterizados por la escasa presencia de finos y con baja capacidad plástica en los que la
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cal disminuye el valor límite líquido de un suelo y aumenta el valor límite plástico [Algorri &
Vázquez 1990]. En este sentido, en el Manual del Ingeniero y Arquitecto, Valdés señala que
«se emplea para ello tierra franca y vegetal […] se humedece rociándola con un poco de
agua y se la mezcla, cuando no es de buena calidad, con una lechada de cal» [Valdés
1870]. Asimismo, la cal también se incorporaba como elemento de refuerzo y protección de
la fábrica de tierra sin cocer como un material independiente como sucede en el caso de las
construcciones calicostradas, cuyo empleo se destina principalmente para construcciones
de cierta envergadura tales como palacios, haciendas y cortijos, etc. En este sentido, señala
Fontenay: «cuando no se teme el gasto y abunda la cal, y se quieren que las tapias resistan
mejor á las aguas y hielos, se trabajan con argamasa de cal y arena, que es lo que se llama
tapias de tierra apisonada aceradas o de hormigón. Al efecto se echa dentro del molde
mezcla de cal y arena no muy batida con agua, pero si bien cortada y humedecida, y en
seguida se estenderá con la paleta hácia los lados de los tableros cubriendo el fondo y los
lados de estos, de modo que forme como una capa hecha de medio pié (catorce
centímetros) de altura; de este modo queda como un cajón que se rellena de tierra
macizándole bien á pison. Luego se echa nueva capa de mezcla de cal y arena dispuesta
del mismo modo, y nueva tierra sucesivamente» [Fontenay 1858]. Sin embargo, puede
afirmarse que una de las principales aplicaciones del uso de la cal en las arquitecturas
vernáculas es su incorporación a los morteros de revestimiento. Efectivamente, como señala
Fontenay: «el enfoscado, guarnecido y enlucidos son el complemento de toda buena obra
de fábrica de albañilería […] apenas podría nadie persuadirse, dice Rosier, si la experiencia
no viniese en apoyo de esta aserción, que unas paredes de tierra pudiesen durar muchos
siglos con tal que hayan sido bien guarnecidas de un enlucido de buena mezcla de cal y
arena que les haya puesto á cubierto de la lluvia […]» [Fontenay 1858].
En este sentido, los revestimientos presentan la función principal de proteger al soporte de
la degradación provocada por los agentes atmosféricos, especialmente el viento y la lluvia
[Robador & Gonçalves 2006; Jurado Jiménez 1990]. Frente a ellos, se comporta como
elemento de sacrificio que puede y debe de ser renovado periódicamente para que los
daños o lesiones que puedan darse no alcancen a la parte más importante de la
construcción desde un punto de vista estructural, esto es, el soporte. Además, proporcionan
la estética requerida y ligada a las condiciones sociales y económicas de sus moradores.
Adicionalmente, como ha sido comprobado por Luxán et al, los revestimientos mejoran el
comportamiento térmico del sistema constructivo reduciendo los saltos térmicos día-noche
tanto en invierno como en verano sobre la fábrica soporte y, por lo tanto, reduciendo la
posibilidad de daños derivados, entre otros, de las tensiones térmicas generadas al tiempo
que se reduce el flujo térmico al interior de la edificación [Luxán et al 2014].

Tipos de revestimientos en el ámbito rural
En función de la posición económica de los propietarios del inmueble así como de la
disponibilidad de materiales en el área en el que se ubica la construcción, el uso de la cal en
los revestimientos abarca desde un simple enlucido exterior, para aumentar la durabilidad
del revestimiento y preservar el soporte de la acción de los agentes atmosféricos, hasta los
revocos y esgrafiados.
En el caso de los primeros, la cal tiene una resistencia a los agentes atmosféricos superior a
la de los trullados, razón que explica que muchos de éstos tengan en su capa superficial una
fina capa de enlucido (Figura 2a) que garantiza su durabilidad. El reducido espesor de la
misma conlleva que su renovación tuviera que ser periódica y, al menos una vez al año, se
realizaba una reposición de la misma. Este tipo de enlucidos eran de aplicación no sólo en el
exterior de la edificación sino también en el interior. Además de la función de protección, el
enlucido de cal mejoraba el acondicionamiento higrotérmico de las estancias y mejoraba su
luminosidad, garantizando un material compatible con el soporte. Pero además, la cal era
también aplicada por razones higiénicas. Esta afirmación es clara si tenemos en cuenta la
212

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

sucesión de pandemias acontecidas desde el siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX y su
correspondencia con las recomendaciones de algunos tratadistas. A tal respecto, Giménez,
en su tratado sobre “Construcciones rurales” de 1944, alude la importancia de los
revestimientos de cal a razones de «higiene, estética, la estabilidad y la duración de la
construcción» [Giménez 1944].

Figura 2a. Enlucido de cal.
Moríñigo (Salamanca)

Figura 2b. Revoco de cal. Consuegra
(Toledo)

Respecto a los revocos es frecuente el empleo de revocos lisos, continuos en toda la
superficie o discontinuos, esto es, combinados con sillería en los recercados de los huecos,
zócalo y esquinas o bien con fábrica de ladrillo, como la Figura 2b. En todos los casos, la
coloración del revestimiento es comúnmente la proporcionada por el árido incorporado, esto
es, de color terroso. Sólo cuando se quiere destacar el color de una fachada por motivos
sociales se le incorporan pigmentos minerales específicos aunque no es frecuente encontrar
este tipo de soluciones en la arquitectura rural.
También son frecuentes los esgrafiados cuya ubicación se encuentra dispersa en la
geografía. Aunque es más común encontrarlos en núcleos semi-urbanos, también pueden
encontrarse ejemplos en la arquitectura rural de aldeas. Atendiendo a Ruiz Alonso [Ruiz
Alonso 1998], podemos distinguir dos tipos principales de esgrafiados: el elaborado a un
tendido y el dos o tres tendidos. Respecto al primero, se entiende por esgrafiado a un
tendido aquél en el que los motivos se dibujan gracias al contraste de texturas, resultante de
raspar la superficie. Como resultado se generan fachadas prácticamente carentes de relieve
en el que las zonas más oscuras son aquéllas que no han sido raspadas (Figura 3a).
Por su parte, el esgrafiado a dos tendidos es el que es conocido popularmente como
“esgrafiado” en el que el motivo se genera mediante la obtención de dos planos distintos,
comúnmente, de colores diferentes, resultantes de la extracción de parte del material del
último tendido. En esta ocasión no sólo se juega con la diferencia de texturas sino también
con el color, el relieve y contraste de luces y sombras (Figura 3b). Dentro de este último tipo
podemos encontrar el esgrafiado con acabado de cal que se diferencia del anterior porque la
última capa es una lechada de cal. Mientras que el esgrafiado de tres tendidos, que también
se puede encontrar en la arquitectura vernácula, se diferencia del de dos tendidos en la
incorporación de una capa intermedia del mismo color que el primer tendido. Esto evita uno
de los problemas que presentan los primeros desde el punto de vista de su ejecución, esto
es, la mezcla de los colores de las dos capas.
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Figura 3a. Esgrafiado a un tendido.
Consuegra (Toledo)

Figura 3b. Esgrafiado a dos tendidos.
Moríñigo (Salamanca)

Los motivos decorativos son comúnmente de tipo geométrico, reproduciendo el mismo
patrón en la mayor parte de la superficie de la fachada, como se puede observar en las
Figuras 3a y 3b. Asimismo, son frecuentes, en el caso de la arquitectura vernácula, ejemplos
con trazados libres, esto es, sin plantilla de base en el que se simulan dibujos geométricos,
como se puede observar en la Figura 4.

Figura 4: Ejemplo de esgrafiado a un tendido con motivos libres en la arquitectura vernácula. Monreal
de Ariza (Zaragoza)

Además de los anteriores, existen diversos tipos de esgrafiados como por ejemplos aquéllos
que se ejecutan en más de tres capas o los embutidos [Ruiz Alonso 1998]. No obstante,
ninguno de ellos ha sido observado en los ejemplos de arquitectura vernácula visitados
aunque no se descarta su presencia.

Estado actual de los revestimientos
A pesar de la importancia de los revestimientos, aún hoy en día sigue siendo un elemento
ampliamente infravalorado, incluso en construcciones de tierra sin cocer. A esta
circunstancia no le favorece la opinión de algunos técnicos que, como Guinea, afirman: «la
observación de construcciones antiguas no enfoscadas, no erosionadas, confirman que el
enfoscado no es siempre indispensable, pues con buena tierra, buena construcción, buena
protección, fachada no expuesta a la lluvia, etc, a veces no es necesario. Esto supone una
economía muy importante y el tapial tal cual aporta un color y una textura muy agradables»
[Guinea 1990].
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Basados en estas afirmaciones así como en la defensa de lo “auténtico” de dejar a la vista la
construcción original, e incluso lo “rústico” con esa actitud romántica y destructiva de la
vuelta al mundo rural y de la reproducción al efecto de falsos vernáculos, en la última
década, un gran número de construcciones han sufrido la pérdida de este rico elemento del
patrimonio vernáculo tanto de la mano de propietarios como de profesionales del ámbito de
la construcción, incentivados en ocasiones incluso por las propias municipalidades. En las
Figuras 5a y 5b se pueden observar diversos ejemplos de arquitecturas “desolladas” en las
que el soporte, independientemente de su naturaleza, queda expuesto. Como se ha
mencionado con anterioridad, este tipo de actuaciones tiene claras implicaciones no sólo en
la modificación de la estética local sino también en la aceleración de los procesos
patológicos asociados a la degradación de los soportes. Esta circunstancia es aún más
agravante si tenemos en cuenta la escasa cultura del mantenimiento existente en nuestra
sociedad por lo que un soporte que quede completamente desprotegido está, en la
actualidad, advocado a la destrucción.

Figura 5a. Muro de adobe de nueva construcción
(Atauta, Soria)

Figure 5b. Muro de entramado restaurado
(La Alberca, Soria)

A esta práctica que, desgraciadamente, está muy extendida en nuestra geografía, hay que
añadir la ya iniciada en los años 60, de revestir los soportes tradicionales con mortero de
cemento. Como se sabe, por la experiencia acumulada desde el mundo de la restauración,
la aplicación de este material, de menor transpirabilidad, mayor rigidez y resistencia
mecánica que los materiales tradicionales, deriva en múltiples problemas de
incompatibilidad que acaban con la destrucción de los tradicionales [Barbero 2012].
Por otra parte, la pérdida de la tradición constructiva está generando, por una parte, la del
patrimonio inmaterial asociado a la selección (en el caso de las cales, asociado a la
selección de las piedras calizas) y a todo el proceso de producción (calcinación, apagado,
etc.) a nivel local que, a su vez, conlleva la pérdida de nuestra arquitectura vernácula debido
a la falta de disponibilidad de materiales locales y del desconocimiento del saber-hacer. En
este sentido, siendo conscientes de la importancia de adoptar medidas que limiten y
paralicen esta circunstancia, distintas entidades nacionales e internacionales han abogado,
en las últimas décadas, por la realización de libros y revistas de difusión, seminarios, cursos
y talleres que sirvan tanto para dar a conocer el valor del patrimonio vernáculo como
también para concienciar y sensibilizar a la población. No obstante, gran parte de éstas no
llegan a los usuarios últimos por lo que, desde una perspectiva actual, se ha de plantear la
necesidad de modificar las políticas de actuación hacia unas que tengan contacto directo
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con los usuarios y contratistas locales. Recurriendo a la experiencia del ámbito de la
restauración, en este caso, el control de las actuaciones pasó por la exigencia de garantizar
la formación de especialistas en materiales y técnicas tradicionales. En este caso, se le
añade la problemática de que este tipo de patrimonio se encuentra en manos de propietarios
individuales que, en gran número de ocasiones, no tienen posibilidad económica de abordar
estrategias específicas. En este sentido, la administración debe responsabilizarse de este
tipo de patrimonio aportando ayudas económicas para instar a las familias al uso de
materiales y técnicas tradicionales al tiempo que se garantiza y exige la formación de
profesionales conocedores y suficientemente sensibles para intervenir en este tipo de
patrimonio.

Conclusiones
La arquitectura vernácula es el máximo exponente de adaptación a los condicionantes
sociales, económicos, culturales y ambientales. La cal fue uno de los materiales más
importantes en las construcciones vernáculas, tanto incorporado en morteros de junta y
rejuntado como también como material de refuerzo en el caso de las construcciones en
tierra. No obstante, de todos los usos asignados a los morteros de cal, el más destacable es
el destinado a revestimiento. La presencia de la cal en los revestimientos de la arquitectura
vernácula abarca desde las lechadas de cal y los enlucidos hasta los revocos y esgrafiados.
En la comunicación se analizan los tipos de revestimientos más habituales encontrados en
la arquitectura vernácula de tipo rural de la geografía española.
Finalmente, el hecho de que este tipo de arquitectura sea “menor” en cuanto a su
envergadura a título individual, el hecho de haber sido arquitecturas vivas hasta
recientemente y el menosprecio hacia la misma por parte de los propietarios por su
asociación con un pasado “pobre”, entre otros, está generando una irreversible pérdida de
este tipo de patrimonio. Al mismo tiempo, la fragilidad de este tipo de construcciones
vernáculas dependientes de la pérdida, en algunos casos, irreversible de los materiales y
técnicas constructivas tradicionales, permite confirmar la grave amenaza de extinción a la
que se encuentra sometida en la actualidad. Para evitarlo, al igual que con otras áreas como
las medioambientales, la administración debería posicionarse activamente aportando a los
propietarios ayudas económicas que garanticen el uso de materiales y técnicas
tradicionales, al tiempo que se fomenta la creación de una conciencia social sobre la
importancia del uso de los mismos en el mantenimiento y conservación de dichas
construcciones, y se forman profesionales con la sensibilidad y el conocimiento adecuados
tal que sólo ellos puedan trabajar en este tipo de edificaciones. Asimismo, dicha
administración ha de implicarse también aportando soluciones que permitan la adaptación a
las necesidades y usos actuales de la sociedad y, en este sentido, siendo lo suficientemente
flexible o planteando alternativas de uso o actuación.
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Resumo
A parcimónia de estudos sobre os esgrafitos e sobre a sua relação enquanto ornamento na
arquitectura, a ausência de protecção legal específica e a constatação de que muitas
intervenções sobre os esgrafitos os deturpam, ou até, os destroem, demonstram que o
esgrafito, não é, ainda, totalmente reconhecido enquanto valor patrimonial.
Num estudo que realizámos sobre o esgrafito confirmámos que utilizando modelos mais
eruditos ou populares, o esgrafito permaneceu com forte expressão, no Alentejo,
ininterruptamente até aos inícios do século XX. Verificámos ainda que a utilização do
esgrafito é intrínseca e indissociável do espaço onde se localiza, evidenciando a
intencionalidade da relação simbiótica entre o ornamento e a arquitectura.
Contudo constatámos também, que a maioria dos esgrafitos já não se apresenta no seu
estado original porque foi pintado e/ou repintado. Perante este não reconhecimento,
pretendemos desmistificar o carácter “secundário” do esgrafito, realçar a sua relação
simbiótica com arquitectura e sensibilizar, o público em geral, para o seu valor e para a
situação de risco em que se encontra.
Palavras-chave: esgrafito, revestimentos de cal; superfície arquitectónica; ornamento, património

O esgrafito no Alentejo: incidência geográfica
Num estudo que realizamos (Sofia Salema, 2012) pudemos constatar que existem esgrafitos
noutras regiões do país, embora o Alentejo seja a região mais representativa em número de
casos que chegaram até hoje. O levantamento realizado1 permitiu observar a incidência
geográfica do esgrafito no Alentejo e verificar como é preponderante a sua incidência, no
distrito de Évora, designadamente na cidade de Évora. Dos 344 edifícios com esgrafitos,
mais de duas centenas estão localizados no distrito de Évora, 99 dos quais na cidade
intramuros de Évora e só, aproximadamente, sete dezenas se encontram em cada um dos
distritos de Portalegre e Beja.

1

Durante a investigação que desenvolvemos sobre o esgrafito no Alentejo realizou-se um levantamento e inventariação de todos os esgrafitos
visíveis no espaço publico exterior nos 272 aglomerados urbanos (sedes de freguesia e/ou concelho) nos distritos de Portalegre, Évora e Beja.
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O mapeamento dos casos inventariados apresenta uma imagem, até agora desconhecida,
no panorama da arquitectura urbana no Alentejo. São poucos os lugares que não têm, ou
não tiveram, este tipo de ornamentação. Durante o trabalho de campo pudemos observar,
ainda, os inúmeros edifícios ornamentados com outras técnicas decorativas, como
estuques, estucos, trabalhos de massa, fingidos, pintura ou até azulejos. Se associássemos
a este inventário as outras manifestações das artes da cal, iriamos ficar surpreendidos com
a expressão dessa ornamentação na arquitectura.
Para além da cidade de Évora, que mereceu alguma atenção, existem outros núcleos
urbanos, que pela quantidade dos esgrafitos, pela especificidade, ou, ainda pelo
protagonismo à escala urbana merecem ser destacados. Curiosamente, os edifícios
esgrafitados localizam-se, geralmente, em espaços com protagonismo urbano, como as
ruas principais, os largos ou as praças, confirmando o fenómeno cultural de valorização do
espaço urbano. O motivo de atracção desta prática deve-se provavelmente ao baixo custo
de produção desta técnica e o facto, de permitir criar cenografias fáceis e ilusórias tanto
espaciais como arquitectónicas.
Noutros núcleos urbanos mais pequenos, encontram-se inúmeros exemplos de edifícios
com pequenos apontamentos decorativos em esgrafito, geralmente, num friso, sobre um vão
ou numa chaminé. Muitos são de expressão popular, como na Igrejinha e revestem-se de
notável importância como testemunhos culturais ou históricos. Nas chaminés de ressalto
que predominam nesta aldeia, aparecem inúmeros apontamentos, por vezes pintados, em
estuco ou em esgrafito, com datas e/ou nomes, demonstrando a preocupação em
ornamentar o principal elemento arquitectónico das habitações, à semelhança do que
sucede em ambiente urbano.
Constatámos que existe uma zona de influência em torno da cidade de Évora, mantida ao
longo dos tempos, que se estende, com um número significativo de casos, desde Avis e
Sousel, a norte, até Moura e Serpa, a sul.
Para além da zona de influência em termos regionais, pudemos encontrar este fenómeno,
noutra escala, que designámos de contágio local, por exemplo, em Viana do Alentejo e
Alvito. A proximidade entre os casos e a parecença destas ornamentações (Igreja de S.
Francisco (antiga de S. Sebastião), em Alcáçovas e a Igreja Matriz de Vila Nova da Baronia
ou a Igreja da Misericórdia e Igreja de S. Geraldo, em Alcáçovas) faz-nos pressupor a
aceitação e o contágio deste tipo de ornamentação de base geométrica que reveste as
abóbadas e a possibilidade de terem sido executadas pelo mesmo mestre/artista.
O esgrafito surge a partir dos finais do século XV no Alentejo associado, essencialmente à
ornamentação dos espaços interiores religiosos, com composições que revestem a
totalidade das abóbadas, fundindo-se com a arquitectura do espaço que os acolhe, com
excepção dos esgrafitos exteriores que surgem em Évora e sua região tanto versões
limitadas a um friso ou moldura, como cobrindo uma superfície arquitectónica. Só mais
tarde, é que o esgrafito se vulgariza nas fachadas dos edifícios habitacionais com expressão
urbana.

As primeiras manifestações e os revestimentos de imitação
Tentar definir a origem do esgrafito no Alentejo e traçar o quadro da sua evolução, não é
uma tarefa fácil. Fazendo um paralelo com Segóvia, colocamos a hipótese, de que o
esgrafito seja o resultado da evolução do trabalho de junta na alvenaria de pedra. Durante a
nossa pesquisa encontramos, nalgumas muralhas, como Moura, Mourão, Monsaraz, Portel,
Serpa e Amieira, vestígios de um tratamento de junta em relevo semelhante às primeiras
manifestações, do século XII, descobertas em Segóvia (Ruiz Alonso, 2000), onde é utilizada
uma técnica muito semelhante ao esgrafito.
No Castelo de Moura, um dos melhores exemplos deste tipo de revestimento em
fortificações, são visíveis tratamentos de junta saliente que envolve a alvenaria
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ordinária/irregular formando ora círculos, ora quadrados. Embora, a função desta argamassa
seja essencialmente funcional, isto é, de protecção da alvenaria, podemos, também, admitir
que a intencionalidade dos círculos dispostos em filas horizontais sobrepostas tem uma
função estética/ornamental.
Também na torre da Porta do Castelo de Mourão pudemos observar um tratamento de junta
saliente. Neste caso, a argamassa foi cobrindo a alvenaria, deixando zonas mais ou menos
circulares por rebocar que correspondem às pedras mais salientes. Houve, no entanto, uma
intenção estética / ornamental pois foram feitas umas incisões circulares (na técnica de
grafito) no reboco que cobriu as pedras. O facto de surgir, por vezes, uma outra
circunferência, concêntrica, com menor diâmetro, confirma, esta intenção ornamental, pois
se se tratasse de um trabalho inacabado, não haveria necessidade, de desenhar a segunda
circunferência.
A preocupação estética / ornamental que ultrapassa a função de protecção e a semelhança
visual entre esta técnica de tratamento de junta e o esgrafito fundamentam a hipótese de
que o esgrafito tenha tido a sua origem na evolução desta arte de tratamento de junta. É
fácil imaginar que a argamassa possa ter coberto a alvenaria por completo e que,
posteriormente, o reboco tenha sido raspado, parcialmente, para simular a alvenaria,
deixando lisas as zonas de junta (com contornos mais ou menos regulares), dando origem à
técnica esgrafitar de uma só camada. Por outro lado, também podemos supor que as
construções de alvenaria ordinária, ou até de taipa, tenham sido rebocadas na totalidade,
para cumprir uma função de protecção, à qual se associaram os revestimentos de imitação.

Figura 1: Castelo de Moura | Figura 2 a 4: Castelo de Mourão

Saber quando começou a ser utilizado este tipo de revestimento e/ou tratamento de junta é
difícil. O Alentejo é caracterizado por um grande apogeu construtivo nos séculos XV e XVI
que teve consequências também nas fortificações. André Teixeira (2007) limita a baliza
cronológica deste tipo de revestimento do século XV até meados do XVI.
Independentemente dos casos acima descritos no Alentejo, serem contemporâneos do
aparecimento do esgrafito nesta região, podemos pressupor que a técnica já era conhecida
anteriormente, como demostram os exemplos em Segóvia do século XII. De facto, o reboco
funciona como uma "camada de sacrifício", que protege a estrutura e como tal é,
frequentemente, reparada ou renovada, pelo que é difícil encontrar os revestimentos mais
antigos, nomeadamente se houve campanhas construtivas posteriores de alguma dimensão.
Num estudo sobre a pintura a fresco, Joaquim Inácio Caetano (2010) conclui que, tanto em
edifícios construídos em alvenaria regular (mesmo não rebocados e apenas com a junta
tratada), como em construções de alvenaria ordinária, houve uma preocupação de reforçar a
leitura da estereotomia do paramento, ora com o tratamento da junta saliente, ora com a
aplicação de rebocos ou revestimentos que simulam a alvenaria regular. O autor levanta a
hipótese de que esta preocupação, surgida com a construção dos edifícios românicos ou de
transição para o gótico, não corresponda a uma solução funcional, mas sim decorativa, cuja
prática era vulgar nos séculos XV e XVI.
De facto, encontramos, em castelos ou fortificações, inúmeros exemplos de vestígios de
revestimentos que simulam a alvenaria de pedra regular, como em Moura, Mourão,
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Monsaraz, Serpa, Amieira, Elvas e Belver. O mesmo acontece em edifícios religiosos, tanto
no interior, como no exterior, como na Sé de Évora, na Igreja de S. Francisco, em Évora, no
Convento do Espinheiro, na Igreja do Espirito Santo, em Arronches, na antiga Sé de Elvas
ou na Igreja do Convento de S. Francisco, em Portalegre, entre tantos outros. Esta “moda”
de exaltar a estereotomia da pedra, também é visível em edifícios civis, como na casa
Garcia de Resende, no palácio dos Duques de Cadaval, e na Torre das Águias, em Brotas.
Visualmente existem muitas semelhanças entre o tratamento de junta, os revestimentos que
simulam a pedra e a técnica de esgrafitar de uma só camada.
Estas primeiras experiências nas artes da cal de imitação poderão permitir traçar e justificar
o quadro evolutivo da técnica do encintado para a do esgrafitado. Estas duas técnicas
mantiveram percursos distintos, mantendo-se ao longo dos tempos a técnica, mais ou
menos elaborada, de tratamento de juntas e revestimentos de imitação de pedra a par da
técnica do esgrafito (também usada para imitar alvenaria).
O esgrafito no século XVI e XVII
Constituindo, de alguma forma, caso raro nos esgrafitos portugueses, surge um dos
testemunhos mais remotos, na ermida de S. Brás, em Évora, com dois motivos, o espinhado
e os círculos tangentes, ambos sob fundo acinzentado, cuja datação é atribuída, com
alguma segurança, aos finais do século XV, pelo historiador Paulo Pereira (1995). A partir
do século XVI são já numerosas as referências, assim como os testemunhos de
revestimentos esgrafitados, em Portugal. Na arquitectura civil, em meio rural, nos jardins da
Quinta da Amoreira da Torre (perto de Montemor-o-Novo), existe um curioso testemunho
arquitectónico designado por Fonte da Rainha atribuível ao mestre Francisco de Arruda. De
planta triangular, formando um templete de três colunelos, de estilo gótico-manuelino,
revestido por interessantes esgrafitos a branco e preto, onde são identificáveis duas
campanhas. Túlio Espanca (2000) data os mais antigos do século XVI. O programa
decorativo acompanha e valoriza a forma arquitectónica, e os motivos recorrem a elementos
geométricos e simbólicos nas superfícies exteriores da fonte e, no interior, a elementos
naturalistas.
No Convento de S. Bento de Castris, em Évora, no pátio dos tanques, pode ver-se uma
cúpula do pequeno templete, ornamentada com esgrafitos. A cúpula está dividida em
caixotões dispostos em círculo, decorados com esgrafitos de motivo geometrizado a branco
e negro. A hierarquização do espaço e a utilização dos motivos florais inscritos em
rectângulos, muito semelhantes aos da cúpula da Igreja do Convento de Jesus, em Viana de
Alentejo, permite-nos balizar esta obra entre o século XVI e a primeira metade do século
XVII.
Outro caso curioso são os esgrafitos da fachada posterior da casa da Sempre Noiva, em
Arraiolos/Évora. Construída na transição para o seculo XVI, aproveitando parte de uma
edificação mais antiga, talvez do século XIV, é um edifício notável da arquitectura civil desse
período. Na fachada posterior, caracterizada pela assimetria de linhas e volumes, sobressai
um pequeno torreão circular de aspecto rude e quatro chaminés. Nesta fachada é visível,
uma decoração em esgrafito em largas barras com motivo de folhagem estilizada, de fundo
de cor de areia e motivo branco. É, ainda, possível reconhecer outras técnicas de simulação
de alvenaria, nos cunhais, parcialmente realizados em alvenaria de pedra regular, assim
como uma significativa informação histórica da técnica e tecnologia da feitura de rebocos e
deste tipo de decorações com argamassas de cal. O motivo vegetalista deste esgrafito, não
tem características especiais que nos permitam datá-lo, mas podemos balizar
cronologicamente entre o século XVI e XVII.
Utilizando modelos figurativos e grotescos surgem alguns esgrafitos em espaços interiores
de templos religiosos, como na capela de Nossa Senhora da Redonda, em Alpalhão (de
1564), na Capela de Nossa Senhora do Rosário, em Idanha-a-Velha, (de 1593), na Igreja de
S. João Baptista, na Amieira e na Matriz do Crato. Com excepção da Capela de Nossa
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Senhora da Redonda, nestes casos predomina a técnica do esgrafito a branco e negro,
inspirada em modelos eruditos, embora na composição possam existir apontamentos
esgrafitados na cor de areia e branco.
Também na igreja do Convento de São Francisco em Portalegre, o arco de acesso a uma
das capelas laterais da nave está ornamentado com mascarões e lacarias. O esgrafito
renascentista de fundo acinzentado revela grande qualidade, destreza de traço e uma
composição complexa.
Nos exemplos acima mencionados, os tectos em abóbada, divididos em caixotões, estão
decorados por grotescos, figuras antropomórficas e animais, que se conjugam, por vezes,
em composições complexas, embora mantenham um certo aspecto ingénuo. Curiosamente,
pudemos encontrar semelhanças entre os esgrafitos da Amieira e os da Matriz do Crato.
Embora na Amieira se verifique “uma interpretação técnica e artisticamente mais pobre,
aparentemente resultante da apropriação, por parte de um artista local, dos processos e
elementos decorativos mais eruditos” (Margarida Donas Botto, 2007). Estas figuras híbridas
(meio humanas, meio vegetais) também estão presentes na capela de Nossa Senhora da
Redonda e na Capela de Nossa Senhora do Rosário, em Idanha-a-Velha, pelo que se
pressupõe que estas composições tenham recorrido às mesmas gravuras, “o que reforça a
teoria da circulação de desenhos entre os vários focos de produção artística” (Patrícia
Monteiro, 2006).

Figura 5: Igreja Matriz do Crato | Figura 6: Capela de S. João Baptista, Amieira do Tejo | Figura 7:
Paço Ducal de Vila Viçosa

O ambiente cultural e artístico difundido pelo Paço Ducal de Vila Viçosa, a partir do século
XVI, que tem o seu auge nos dois séculos seguintes, pode justificar a qualidade artística e
técnica dos esgrafitos que decoram um pequeno templete de planta circular, localizado nos
terrenos conhecidos pela «horta» do Paço. A cúpula esférica da pequena construção está
dividida em duas linhas de caixotões dispostos em círculo, com duas ordens de registo,
decorados com esgrafitos renascentistas a branco e negro. No primeiro registo, nos
caixotões situados no arranque da cúpula, surgem figuras aparentemente simétricas de
perfil, emolduradas num círculo. Os caixotões centrais mostram os putti com instrumentos
da Paixão de Cristo. Cromaticamente, toda a composição clássica tem uma
intencionalidade. Os esgrafitos no interior dos caixotões foram realizados a branco e preto: a
argamassa de fundo de cor escura e o motivo decorativo a branco. As molduras dos
caixotões apresentam dois tipos de acabamentos, um branco e outro de cor de marfim
ligeiramente rosado. As paredes rebocadas imitam alvenaria aparelhada de cor de areia e
na parede existe um pequeno altar embutido, rematado na parte superior por uma vieira. Um
esgrafito de motivo vegetalista de fundo avermelhado emoldura um óculo na parede. Esta
intencionalidade, associada à qualidade técnica de execução e ao programa iconográfico e
comunicacional, faz deste caso um exemplo de referência.
Joaquim Caetano (2010) salienta “que a importância deste exemplo prende-se, não só com
o valor da peça, mas também com o significado de tal encomenda”. Porque terá sido
utilizado um reboco imitando a pedra, existindo acesso a recursos financeiros e materiais?
Acreditamos, como Joaquim Caetano, que a utilização de determinados materiais e
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técnicas, considerados pobres, nesta época, foi determinada pelo gosto e não por qualquer
outro factor.
Um outro exemplo, muito curioso, são os esgrafitos da Matriz de Mértola. Embora,
contemporâneos dos exemplos acima descritos, ao contrário deles apresentam uma
composição fortemente geométrica: uma flor de quatro pétalas inscritas numa
circunferência, na cor de areia e branco. Entaipados durante séculos, é hoje visível na
parede que antecede a área poligonal do Mihrab a ornamentação esgrafitada com flores
cujas pétalas ao tocarem-se formam um x, que se estende pela superfície mural que
envolve o altar-mor e o sacrário, quinhentista, esculpido em baixo-relevo na pedra e
decorado com o mesmo motivo. Na parede oposta, é visível parte de uma decoração
esgrafitada em quadrícula a imitar a alvenaria regular, com o remate superior em forma de
vieira. Este esgrafito, executado no século XVI, (após 1535), esteve visível durante um curto
período de tempo e foi entaipado após a transferência do altar-mor para a parede nordeste
da igreja em meados do século XVI (Joaquim Manuel Ferreira Boiça et al. 2002). Mantevese emparedado, no interior da Igreja até 1953, altura em que foi posto a descoberto, durante
as obras de restauro promovidas pela DGEMN. Na década de 90 foi objecto de uma
intervenção urgente de conservação, promovida pelo IPPAR.
Um outro caso, pouco estudado, são os esgrafitos da Igreja de Santa Cruz em Almodôvar.
Não se conhece com exactidão a data de construção desta Igreja, erguida nos arredores da
povoação de Santa Cruz, na proximidade de outros locais de culto, mas será legítimo situar
a construção da obra no início do século XVI. Na parede da capela-mor, a par dos vestígios
de pintura mural, com faixas geométricas e vegetalista e um pequeno painel com a imagem
de Santa Luzia e de Santa Apolónia, encontrámos, no pano central da parede, a menos de
um metro do chão, um curioso esgrafito na cor de areia e branco. Nesta composição
simétrica inacabada, com o brasão de D. Violante Henriques ao centro e grotescos laterais,
aparece uma figura feminina semelhante a uma sereia. Demonstra uma composição
equilibrada e intrincada de enrolamentos e figuras, com grande qualidade de traço e de
pormenorização de detalhes, como os cabelos esvoaçantes da figura feminina e as suas
escamas.
Neste templo existem dois altares laterais, cujas pilastras e intradorsos dos arcos têm uma
decoração interessante em esgrafito. Contrariamente ao exemplo anterior, estes esgrafitos
são pretos e brancos, dispostos em quadrícula e com ornatos de carácter vegetalista e ou
carrancas/máscaras, de um aspecto mais ingénuo do que os anteriores. O facto do esgrafito
de cor de areia estar inacabado, assim como as diferentes cores da argamassa de fundo e,
mais que tudo, a qualidade do traço e o tipo de detalhes que envolvem a máscara e os
olhos, leva-nos a admitir que estes dois esgrafitos possam corresponder a campanhas
diferentes. De facto, nesta igreja, os esgrafitos, a par da pintura mural, fazem parte de um
programa mais extenso de ornamentação, que merecia ser estudado.
Os casos descritos permitem-nos identificar dois grupos: os esgrafitos com modelos
figurativos e os de composição geométrica. No grupo figurativo predomina a cor branca e
negra, com modelos mais eruditos, de inspiração italiana, embora por vezes demonstrem
alguma ingenuidade, devida a reinterpretações locais ou regionais desses modelos eruditos.
No outro grupo, o das composições geométricas, tanto surgem esgrafitos, na cor de areia
como na cor negra/cinza, tanto em composições simples como mais complexas.
Não existindo, na tratadística, referências sobre a execução do esgrafito, sem adição de
materiais colorantes na argamassa de fundo, por que razão surge, no Alentejo, o esgrafito
com o fundo cor de areia que assume grande protagonismo nas centúrias seguintes?
A preferência pela utilização da cor de areia no fundo pode, talvez, ser justificada pela
origem e evolução da técnica de encintado e de revestimentos de imitação e pela exaltação
do aparelho construtivo em pedra regular. A selecção cuidadosa dos agregados (areias) que
constituem a argamassa de revestimento, pode permite uma melhor simulação / imitação do
material que se pretende reproduzir. A utilização de agregados locais permite através da cor
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e da vibração da argamassa fingir a cantaria empregue nesse local. Poderá, também, ser
justificado pela simplificação da técnica. Esta variante permite reduzir umas das fases de
execução do esgrafito: a aplicação da argamassa pigmentada, que em última instância
possibilita a aplicação do barramento directamente sobre o emboço. Levanta-se, assim, a
hipótese de que esta variante seja uma evolução da técnica do esgrafito de uma só camada,
utilizada no século XIII em Itália e visível na antiga de Sé de Elvas, e/ou da técnica do
encitado.
Uma particularidade do esgrafito no século XVI, nas composições figurativas, é a aposta no
efeito de conjunto e não no pormenor do traço, por vezes de baixa qualidade. Esta ausência
de mestria técnica é compensada pela opção por composições com grande expressão e
indissociabilidade da arquitectura que revestem, muitas vezes na totalidade, os tectos abóbadas ou cúpulas.
Serão de influência islâmica os ornamentos do grupo que recorre aos motivos geométricos?
Os dados obtidos não nos permitem responder a esta questão de modo satisfatório. Tanto o
motivo das espinhas de peixe, como os axadrezados ou as composições geométricas são
motivos utilizado pela cultura ibero-muçulmana, embora nos traçados geométricos onde
predominam a divisão e intersecção de círculos sejam, também, muito comuns no período
gótico. Por outro lado, a aplicação e multiplicação, de um motivo geométrico para formar um
padrão ou uma superfície ornamental onde é introduzido o relevo, procedimento semelhante
à ornamentação que surge nos tectos de alfarge ou nos azulejos, é claramente mudéjar.
Nos casos inventariados, as operações geométricas a que o motivo é sujeito para criar um
padrão ou friso são reduzidas, contrariamente ao que encontramos em Alambra ou Aragão,
o que não permite justificar que quem executou estas ornamentações dominasse o
conhecimento da simetria. (Maria Ángeles, 2011)
É também, nesta época, que o tratamento plástico dos materiais, executado pelos mestres
de alvanel, adquire aspectos de um fenómeno de moda, que marca a arquitectura
portuguesa e que encontra nesta região um receptáculo conveniente ao aparecimento de
técnicas decorativas executadas com cal como o esgrafito.
Na centúria seguinte, presumimos uma grande divulgação desta técnica decorativa, que
assume protagonismo enquanto decoração mural e/ou de superfície, tanto em versões
eruditas como vernaculares, tanto nos espaços interiores, como também, com forte
presença no exterior dos edifícios, designadamente nas fachadas. Esta hipótese tem como
fundamento o número de casos inventariados em Conventos: da Saudação ou de S.
Francisco (com um apontamento datado de 1674 em esgrafito), em Montemor-o-novo, dos
Capuchos, em Vila Viçosa, de Nossa Senhora da Estrela, em Marvão, de São Francisco
(Igreja de Nossa Senhora da Esperança) em Castelo de Vide e de S. Bento de Castris, em
Évora, também com um apontamento em esgrafito datado de 1687, que surge juntamente
com uma pintura fresquista numa capela, no segundo piso do claustro. Também neste
período encontramos inúmeros esgrafitos noutros espaços religiosos como na igreja de
Benavila, também designada por capela de Nossa Senhora de entre Águas, em Avis,
(datado de 1696), na igreja paroquial de Vale de Vargos (também designada de S.
Sebastião), na igreja de S. Francisco de Assis, em Juromenha, na igreja de S. Maria, em
Marvão, igreja matriz de Vila Nova da Baronia, no Alvito, na ermida de Nossa Senhora do
Pilar, em Belver, na igreja matriz de Safara, em Moura, na igreja do Espirito Santo, em
Arronches, na igreja de S. Francisco (antiga de S. Sebastião), Misericórdia ou S. Geraldo,
em Alcáçovas.
Outros casos que merecem ser destacados são os esgrafitos seiscentistas que aparecem
em edifícios civis, como o esgrafito muito repintado, da residência dos Bispos Inquisidores,
em Évora, onde a datação de 1673 surge ao centro de um friso, também, esgrafitado sobre
uma janela. Todo o edifício é decorado com um friso esgrafitado, na cimalha, com o mesmo
motivo de rinceaux, que aparece no Palácio dos Condes de Bastos ou na Rua Fria, em
Évora.
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Outro aspecto que reforça a ideia de difusão desta técnica decorativa durante este período é
o facto de Filipe de Nunes (1615) no “tratado” de pintura portuguesa do século XVII,
descrever cuidadosamente a técnica de execução do esgrafito. Este tratado terá tido um
objectivo didáctico destinado à formação, uma vez que descreve elementos úteis para a arte
de bem pintar, e como tal terá sido, certamente, muito difundido na época.
O barroco e a valorização da ornamentação em contexto urbano
Com o barroco, os esgrafitos, entre outros tipos de decoração, como os estuques, estucos
ou azulejos, são intensamente utilizados quer no interior quer no exterior dos edifícios, tanto
religiosos como civis. O horror ao vazio, tão típico neste período, explora as capacidades
expressivas e de monumentalidade destas técnicas de ornamentação de superfícies,
multiplicando-se as hipóteses temáticas e de enquadramento arquitectónico.
Em muitos edifícios religiosos assistimos à utilização do esgrafito em fachadas associado
sempre a um programa estético, como o Convento de Rio Mourinho, em Montemor-o-novo,
o Convento de S. Francisco dos Capuchos da Piedade, em Portel, ou o Convento de S.
Francisco em Almodôvar.
Os exemplos que inventariámos de frisos, cimalhas, pilastras ou pequenos apontamentos
com datas realizados em esgrafito demonstram uma certa vulgarização desta prática em
superfícies arquitectónicas exteriores. Realçamos os casos datados que inventariámos no
Redondo, Alvito, Viana do Alentejo, Arraiolos, Mora, Monforte ou Évora.

Figura 8: Convento de S. Francisco dos Capuchos, Portel | Figura 9: Convento de Rio Mourinho,
Montemor-o-Novo | Figura 10 e 11: Évora | Figura 12: Moura

É durante os séculos XVIII, XIX e alvores da centúria seguinte, no auge do fenómeno
urbano, que o esgrafito é utilizado explorando todas as suas potencialidades expressivas e
comunicacionais, tendo como referências tanto os modelos eruditos como as apropriações
populares. Este fenómeno de ornamentação das fachadas encontra nas técnicas
decorativas com argamassas de cal, onde incluímos o esgrafito, um óptimo meio para
exprimir um gosto estético ecléctico-romântico e reafirmar posição social de quem promove
a ornamentação do edifício.
Os dados recolhidos permitiram-nos verificar que este fenómeno ultrapassa os limites da
cidade de Évora. Noutros núcleos urbanos como Montemor-o-Novo, Sousel, Avis, Mora,
Arraiolos, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Moura, Serpa e Vidigueira, a decoração das
fachadas, com esgrafitos, assume um protagonismo à escala urbana, semelhante ao de
Évora. O esgrafito, como outras técnicas ornamentais, foi muito utilizado, nesse período, na
renovação das fachadas, marcadas por um gosto ecléctico e romântico.
Num estudo exploratório anterior, (Sofia Salema, 2005), foram cartografadas todas as
fachadas da cidade intramuros de Évora, decoradas com ornatos realizados com argamassa
de cal, como esgrafitos, trabalhos de massa, fingidos, estuques e/ou estucos. O resultado foi
surpreendente porque havia poucos locais que não tivessem sido cartografados. Este
fenómeno decorativo era mais intenso nas praças e largos urbanos assim como nos eixos
principais da cidade. Este facto, associado à maioria dos esgrafitos inventariados serem do
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século XVIII e XIX, permitiu confirmar que esta técnica ornamental foi largamente utilizada
em Évora. O mesmo se verifica, ainda que numa escala mais reduzida, noutros
aglomerados urbanos, o que nos permite concluir que esta decoração ultrapassa o conceito
da ornamentação de um edifício e se transforma numa concepção urbana.
Traduzindo uma concepção típica dos modelos de composição clássica da arquitectura,
visível no emolduramento da fachada, a nova cultura urbana optou pela gramática e as
técnicas ornamentais utilizadas em épocas anteriores, (re)aplicando e (re)interpretando
desenhos já utilizados, como o motivo do cavalo alado no Palácio dos Condes de Soure e
na Rua Vítor Pereira do Monte, o peixe com enrolamentos na Rua dos Três Senhores, ou o
dragão na Rua Dona Dores Leal em Reguengos de Monsaraz. A ornamentação das
fachadas com fingidos, esgrafitos, estucos, pinturas e cor revela um gosto, tipicamente
romântico, de valorizar o espaço urbano, mas consequentemente, altera a imagem destas
cidades e aglomerados urbanos.
Se, por um lado, aparecem esgrafitos com alusão a modelos eruditos, por outro,
aparentemente diferente, as decorações em esgrafito de expressão popular revestem-se de
importância notável como testemunhos culturais. Algumas vezes são o resultado de
interpretações de temas comuns a outras formas expressivas.
Resumindo, pode concluir-se, face aos exemplos inventariados, que o uso desta técnica
decorativa permaneceu no Alentejo, ininterruptamente até aos inícios do século XX, apesar
das vicissitudes a que este tipo de revestimento está sujeito.

A pintura do esgrafito e a subversão da técnica
Uma das principais conclusões do nosso estudo traduz-se na dificuldade em encontrar um
esgrafito exterior que mantenha o seu aspecto original, isto é que não tenha sido pintado.
São inúmeros os exemplos de esgrafitos pintados, mantendo o seu motivo ou, totalmente
cobertos de tinta, só deixando perceptível o relevo. Na maioria dos casos os esgrafitos
exteriores foram sujeitos a tantas acções de pintura, que se torna quase imperceptível
compreender o contexto ornamental da sua utilização. Camadas exageradas de pintura
escondem a superfície mais ou menos ornamentada, alteram a textura e a cor original do
esgrafito, anulam as linhas de incisão e de corte do desenho e ocultam os pormenores e
detalhes do esquema compositivo.
A consequência imediata dessas acções de pintura acríticas é, para além da subversão da
técnica de esgrafiar com implicações directas na imagem do edifício e do conjunto urbano
onde este se insere, a deturpação artística do esgrafito, com alteração e/ou ocultação do
detalhe na ornamentação. Infelizmente a opção da pintura mantém-se, nos dias de hoje,
assumindo uma particular importância porque se tornou uma prática empírica de
improvisação, perdendo-se, progressivamente, os princípios de uma intervenção de
conservação do património.

Figura 13: Montemor-o- Novo | Figura 14 e 15: Redondo | Figura 16: Almôdovar

A frequência de casos semelhantes e a procura de uma solução que inverta esta moda levanos a colocar a seguinte questão: porque é que a opção de pintura dos esgrafitos é aceite,
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pelas pessoas em geral e até pelos responsáveis de algumas entidades que tutelam o
património? A resposta poderá estar por um lado na proximidade entre a técnica da pintura
mural e o esgrafito, na incisão do desenho sobre a argamassa fresca e no resultado
expressivo final designadamente com as pinturas monocromáticas em grisaille. Esta
proximidade é reconhecida e até identificada como uma variante do esgrafito por Rafael
Ruiz Alonso (2001), quando refere que depois de esgrafito acabado pode ser aplicado a
fresco ou a seco uma pintura colorida.
Por outro lado, o esquecimento das práticas da arte da cal, designadamente da técnica de
esgrafitar, teve consequências directas não só no não reconhecimento, como na sua não
conservação. Também, não nos podemos esquecer da facilidade em aplicar uma pintura e
dar um ar novo a algo, possivelmente, já degradado, assim como da facilidade de pintar um
motivo em relevo, que não requer uma mão firme.
É importante enfatizar, a este propósito, que os valores da autenticidade material adquirem
maior peso nas superfícies arquitectónicas com reboco à vista, como são os revestimentos
fingidos, as juntas de alvenaria aparente, os esgrafitos ou os estucos
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Resumo
No Alentejo, há muitos vestígios de locais onde, no passado, laboraram fornos tradicionais.
A sua localização associa-se a zonas onde existe pedra mármore ou calcária, matéria-prima
necessária para a produção da cal.
O processo de fabrico da cal poderá ter sido descoberto de forma ocasional quando, junto
ao fogo, foram colocadas pedras calcárias e se observou a sua transformação num material
que se tornava plástico com a água após o processo de cozedura. O processo primitivo de
obtenção da cal consistia na calcinação da rocha ao ar livre ou em medas (Guimarães,
2002). Este processo sofreu desenvolvimentos, existindo fornos do tipo contínuo onde o
produto obtido é retirado do fundo do forno quando se encontra transformado em óxido de
cálcio (Swallow et al., 1995). Os fornos do tipo intermitente são referidos pela primeira vez
na literatura pelos romanos (234-149 a.C.), (Adam, 1989). Este tipo de fornos terá sido o
primeiro idealizado pelo Homem para a cozedura da rocha de uma forma mais produtiva.
Inserem-se no tipo descontínuo ou intermitente porque as fornadas são efectuadas de forma
alternada. São constituídos por uma estrutura cilíndrica, a qual serve de suporte à rocha que
aí é colocada em forma de abóbada. No Alentejo, os fornos tradicionais que mantiveram a
produção durante mais tempo inserem-se no tipo descontínuo ou intermitente.
Inúmeros fornos da época dos romanos têm sido encontrados em França, Inglaterra e
Alemanha (Davey, 1965; Alarcão, 1978). Também em Portugal, há autores que têm
classificado estruturas de fornos tradicionais descobertas como provenientes da época dos
romanos (Oliveira, 1995, Beirante, 1995, Sintra et al., 2004, Miguel, 2014).
O desenho dos fornos, bem como o processo de cozedura, foram sendo ligeiramente
alterados, mas mantêm-se praticamente inalterados até ao início do século passado. Em
meados do século XX surgem as grandes alterações no desenho dos fornos de cal (Boyton,
1980). A cal passou a ser fabricada não só em fornos verticais como também em fornos
rotativos, com tecnologia semelhante à produção do cimento. A forte concorrência dos
produtos industriais tem levado ao desaparecimento da cal produzida nos fornos
tradicionais. As estruturas existentes constituem um património a preservar.
O presente artigo refere-se, essencialmente, à produção da cal em fornos do tipo
intermitente ou descontínua e a influência da temperatura de cozedura na qualidade da cal.

Palavras-chave:

Fornos tradicionais de cal, temperatura, cal
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A produção
A cal proveniente da calcinação da rocha ao ar livre ou em medas, sem qualquer estrutura
de apoio, colocando camadas alternadas de calcário de pequeno diâmetro e combustível,
deixando no centro um canal vertical para servir de chaminé, sendo posteriormente coberto
por uma camada de barro amassada com palha e areia, tem um custo de produção baixo,
mas a cal é de fraca qualidade porque é difícil de controlar a temperatura, que varia de
forma irregular (Ferrer, s/d; Segurado, s/d; Swallow et al., 1995).
Este antigo processo antecede a produção da cal em fornos do tipo contínuo. Em Portugal,
encontram-se fornos do tipo contínuo, já com uma estrutura de apoio, desde o Algarve até
Trás-os-Montes (Figuras 1 e 2).

Figura 1: Forno do tipo contínuo em Dine, Montesinho
(fotografia cedida pelo arquitecto José Aguiar)

Figura 2: Documentação do forno do
tipo contínuo em Dine, Montesinho

Uma das primeiras referências escritas ao fabrico de cal encontra-se num livro romano
sobre agricultura onde o seu autor, Marcus Pourcious Cato (234-149 a.C.), descreve o modo
de construir e usar um forno de cal (Swallow et al., 1995). O processo descrito não difere
muito dos fornos tradicionais do Alentejo que cozem de forma descontínua. Sobre o
processo de cozedura da cal, Vitrúvio dá a seguinte explicação:
«… se estas pedras forem lançadas na estrutura, desfeitas em bocados misturados com a areia,
antes de serem queimadas, elas não consolidam nem poderão manter coesa a construção. Quando
todavia, forem lançadas no forno e perderem a força da primitiva natureza, causticadas pelo
veemente ardor do fogo, então, estancadas e exauridas das suas forças, ficarão com os seus
interstícios expostos e vazios.»
Vitrúvio, Tratado de Arquitectura, livro II, cap. V (tradução Maciel, 2006)

Há países que mantêm os fornos tradicionais a laborar e cuja cal produzida tem grande
procura para obras de conservação e recuperação de edifícios antigos, como é o caso de
Espanha, Itália ou da Eslovénia (Figuras 3 e 4). Outros casos, como na Suécia, foi
construído um pequeno forno de produção descontínua para produzir cal para ser aplicada
na conservação do castelo de Lacko e, simultaneamente, se estudar o processo da
calcinação (Malinowski, 2005).
No âmbito do desenvolvimento de uma dissertação de mestrado (Margalha, 1997), foram
referenciados 7 fornos tradicionais ainda a laborar em Portugal, em várias regiões,
nomeadamente no centro e sul do país: Alcanede (1), Montes Claros (Barro-Branco) (2),
Moura (1), Trigaches (2), Santa-Rita (1) (Figura 5). Em 2010, constatou-se que dos 7 fornos
tradicionais identificados apenas dois se encontravam a funcionar na localidade de BarroBranco, Montes-Claros, na zona de Borba (Margalha, 1997). Actualmente, nenhum destes
fornos se encontra a produzir de forma regular.
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Figura 3: Forno tradicional do tipo descontínuo
localizado na povoação de Tocano, Itália
(fotografia cedida pela arquitecta Ewa
Malinowski)

Figura 4: Forno tradicional do tipo descontínuo
existente em Móron, Espanha

Os fornos referenciados são constituídos por uma câmara de pedra de granito ou diorito de
forma cilíndrica, rocha que não se decompõe pela acção da temperatura atingida com a
madeira e arbustos (ramos e troncos finos) utilizados na combustão (Figura 6). Os fornos
encontram-se habitualmente semi-enterrados para que a espessura das paredes não seja
tão elevada para suportar as altas temperaturas durante o processo de transformação da
rocha em cal. O combustível não entra em contacto com a rocha e as cinzas não se
misturam com a cal. Os fornos de Barro-Branco têm um diâmetro aproximado de 3 m e uma
altura de 4 m. No fundo do forno, onde existe um pequeno fosso escavado, coloca-se
previamente a palha e a lenha grada para aquecer bem o forno no início da combustão,
através de uma abertura na sua frente a que chamam os caleiros de “testeira” (Figura 7).
Nem toda a rocha calcária produz cal, já que o mármore mal formado na sua origem ou a
rocha calcária ou de mármore, já exposta ao calor, podem não permitir a transformação
química necessária para a obtenção de cal. Nos fornos tradicionais, a escolha das rochas é
feita pela experiência de anos de vida nesta profissão. As deposições da rocha são
frequentemente contaminadas por impurezas que, ao longo do tempo, vão fazendo parte da
sua composição química. A pedra calcária era escolhida sem veios escuros ou amarelos.

Figura 5: Localização dos fornos
tradicionais em Portugal que
ainda laboravam em 1997
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Figura 6: Corte do preenchimento
do forno do tipo descontínuo de
Trigaches

Figura 7: Vista frontal do
forno do tipo descontínuo
de Montes Claros, BarroBranco
231

O calcário ou mármore é disposto à volta do forno que tem uma saliência “cintel” que segura
as primeiras fiadas de rocha (Figura 8). Nos fornos de Barro-Branco é comum fazerem-se as
fornadas com dois tipos de rocha: castanha (dolomítica), que precisa de menos calor (400ºC
a 480ºC), e é colocada junto às paredes do forno; branca ou cinzenta (calcária), que se
transforma a uma temperatura superior (850ºC a 900ºC), e fica mais perto do fogo. Nos
fornos de Trigaches apenas se utilizava o mármore proveniente desta região. As pedras de
maior dimensão, “armadeiras”, são colocadas de modo a ficarem travadas e nas zonas mais
fortemente aquecidas. O resto do forno, onde a temperatura atingida é mais baixa, é
preenchido com pedras de menor dimensão até fechar a abóbada, o “carrego”,
aproximadamente a 1,5 m acima do nível do terreno (Figuras 9 e 10). O modo de colocar as
pedras no forno é fundamental para obter uma cozedura uniforme já que entre elas existem
pequenos espaços para que o calor circule facilmente.
Sobre a abóbada de rocha, é colocado mato ou palha, molhados, que têm a função de evitar
que o barro empregue na sua cobertura se cole à rocha não a deixando cozer pela absorção
que faz do calor (Figura 10). A esta zona do forno atribui-se o nome de “capelo” (Figura 11).
O barro evita as perdas de calor e são feitas umas pequenas aberturas, “olhais” junto à
base, “vigias” junto ao topo e “coroa” no topo, que permitem que o processo de combustão
se realize com a libertação do dióxido de carbono que se faz através desses orifícios.
O tempo que demora o processo da transformação do calcário em óxido de cálcio depende
das dimensões do forno, do tipo de pedra utilizada, da qualidade do combustível e das
próprias condições meteorológicas. Nos fornos de Barro-Branco, a cozedura da rocha
demora 2 a 3 dias. Nos fornos de Trigaches esta tarefa demorava cerca de 8 a 10 dias. A
combustão é permanente (noite e dia) o que exige um acompanhamento contínuo para que
a temperatura se mantenha. Quando a transformação química da rocha calcária se está a
processar, é visível um fumo negro a sair pela abertura da abóbada construída com barro
(Figura 12). O tipo de chama e a sua cor são indícios da fase do processo de transformação
da rocha em cal. A cor da pedra fica “cor de cereja- rubra”, a “cor do fogo fica branco” e o
“lume passa a fumo”. A cor do fogo também difere conforme a rocha que se está a cozer,
uma vez que a pedra da cal branca dá uma cor mais viva do que a da cal preta (Sintra, et
al., 2004). A conclusão deste processo é indicada pela saída do fogo nessas aberturas que
se traduz num espectáculo de grande beleza, mas também pela cor da cal “mais branquinha
a luzir”, de um “branco vivo” como dizem os caleiros (Figuras 13 e 14). Nesta altura, não é
adicionada mais lenha e aguarda-se o arrefecimento da cal viva.
O calor da combustão faz com que o barro coza formando uma armação estável. Desta
forma, a rocha que se transforma, com perda de volume, devido ao desprendimento da água
contida, separa-se da estrutura da argila cozida. A perda teórica de peso, durante o
processo de transformação do calcário (CaCO)3 em cal (CaO), é de 44% para o calcário
puro e 47,7% para a dolomite ((Ca(CO)3)2 (Rattazzi, 2007). A rocha ao perder volume abate
de forma contínua, caso esteja totalmente cozida. Se a transformação química do carbonato
de cálcio em óxido de cálcio não tiver ocorrido na totalidade, o abatimento da abóbada pode
não ocorrer de forma uniforme, perdendo-se a estabilidade. Neste caso, o material cai sobre
a zona onde é colocada a lenha e perde-se toda a fornada.
Para que a cal viva em pedra arrefeça rapidamente, são feitas umas aberturas maiores na
estrutura de argila cozida, que depois é demolida com o apoio de umas chapas de alumínio
para evitar a sua queda sobre a cal, evitando sujá-la (Figura 15). Também no fundo do forno
são colocadas umas chapas para que a cal seja retirada sem cair na cinza existente na zona
da combustão. A descarga do forno é realizada após algum arrefecimento da cal, mas não
total, para evitar que absorva o vapor de água da atmosfera, o que provocaria a sua
hidratação, seguida de alguma carbonatação superficial, que a faria perder parte das suas
características de ligante.
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Figura 8: Forno de Barro-Branco na fase inicial
da montagem onde são visíveis a lenha e dois
tipos de rocha utilizados (castanha-junto às
paredes e branca-mais perto da zona de
combustão)

Figura 9: Forno de Barro-Branco no início do
fecho da abóbada com pedras de maiores
dimensões

Figura 10: Preparação do barro para a
cobertura da abóbada no forno de Trigaches

Figura 11: Final do preenchimento do forno
com a colocação da palha e do barro no forno
de Barro-Branco

Figura 12: Libertação do dióxido de carbono
durante o processo de transformação do
carbonato de cálcio em óxido de cálcio no
forno de Trigaches

Figura 13: Fase final do processo de
combustão, detectada pela presença de fogo
em todas as aberturas no forno de Trigaches

Os fornos de Trigaches de maiores dimensões consumiam cerca de 90 toneladas de lenha
com 125 toneladas de mármore e produzia-se cerca de 60 toneladas de cal. Nos fornos de
Morón consome-se cerca de 100 toneladas de lenha com 150 toneladas de calcário e
produz-se cerca de 90 toneladas de cal.
A memória que existe sobre o acondicionamento da cal produzida nos fornos tradicionais é
que era armazenada a granel, coberta com a própria cal que se desfazia em pó ou, mais
tarde, com plásticos. A cal em pedra era essencialmente vendida para estuques e caiações.
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Alguns construtores empregavam a cal preta na construção, nomeadamente no
assentamento de telhas e obras de tosco. Dizem os antigos que “a preta é para construir, a
branca é para caiar” (Sintra et al., 2004).

Figura 14: Aspecto da cal incandescente após o
processo de transformação em óxido de cálcio
no forno de Trigaches

Figura 15: Desmonte do forno de Trigaches

Nos fornos tradicionais de Móron, do tipo descontínuo, que ainda se encontram a produzir a
cal viva é transformada em cal em pasta e vendida após alguns anos de extinção sendo
este o melhor processo de conservação da cal (Figuras 16 e 17).
Também em outros países, como a Itália ou a Áustria, existe a produção e comercialização
de cal em pasta, obtida pela transformação do calcário em fornos verticais, do tipo contínuo
que, embora tenham uma produção do tipo industrial, mantêm as características dos fornos
tradicionais ao nível do combustível, com a utilização da madeira, o que influi na
temperatura de calcinação, entre 900 ºC e 980 ºC (Figura 18). Os proprietários de alguns
destes fornos comercializam a cal em pasta só após algum tempo de maturação, de 6 a 8
meses (Figura 19). Num dos fornos semi-artesanais de fabrico de cal na Eslovénia, após ser
retirada a cal viva, esta é transportada para os tanques de extinção onde são adicionados 3
a 4 l de água por cada kg de cal viva. A cal mantém-se durante muito tempo nos tanques e,
quando é retirada, é passada num crivo fino para ser comercializada em sacos ou baldes.
O processo de extinção da cal para a conservar em pasta e o tempo de maturação
prolongado melhoram as características físicas da cal (Margalha, 2010).
Nos fornos do tipo descontínuo de Cantanhede e da Maxieira utiliza-se pedra calcária
proveniente da zona de Fátima e mantém-se o processo de cozedura tradicional embora
com algumas transformações: a estrutura do forno, semi-enterrada, deixou de ser em pedra
e passou a ser em tijolo refractário, o combustível deixou de ser a madeira e arbustos para
passar a ser a serradura ou o pó de cortiça, o que eleva a temperatura de cozedura muito
acima dos 900 ºC, tornando o processo de cozedura mais rápido (Figura 20). Segundo os
proprietários do forno, com este combustível, o processo de obtenção da cal é menos
trabalhoso, mas a cal fica “mais torrada” ou “mais queimada”.
A serradura utilizada no forno de Cantanhede não produz cinza, pelo que, para a
desmontagem do forno, é derrubada a abóbada, ficando a cal em monte, na base do forno.
Os fornos têm um diâmetro aproximado de 5 m com 5 m de altura. Quando são montados,
ficam cerca de 3 m de rocha acima do nível do terreno. Para a obtenção de 100 toneladas
de cal, são necessários três dias e três noites de fogo alimentado continuamente.
A cal dos fornos pertencentes à família Barreto, na zona de Cantanhede, é acondicionada
em sacos e é comercializada sob a forma de pedra, cal viva micronizada e cal em pó
hidratada. Na Maxieira, após a selecção, a pedra de cal viva é moída e triturada para ser
comercializada sob a forma de cal viva micronizada. A cal branca mantém-se em boas
condições durante um período de tempo mais alargado do que a cal preta. A cal preta, como
tem alguma hidraulicidade, devido à sílica existente na rocha que a produz, endurece
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rapidamente na presença da humidade por formação de silicatos e aluminatos de cálcio
hidratados, não permitindo a sua extinção sob a forma de pasta. A cal preta deve ser
consumida pouco tempo depois de ser produzida, caso contrário perde reactividade ao que
os mestres dizem que “a cal perdeu força”.

Figura 16: Processo de transformação da cal
viva em cal em pasta em Móron (Espanha)

Figura 17: Aspecto da cal em pasta de Móron
(Espanha)

.
Figura 18: Forno vertical
industrial em Itália (fotografia
cedida pela arquitecta Ewa
Malinowski)

Figura 19: Processo de
extinção da cal viva em cal em
pasta em Itália (fotografia
cedida pela arquitecta Ewa
Malinowski)

Figura 20: Forno descontínuo de
cal de Cantanhede em fase de
preenchimento

Habitualmente, a cal era feita no período do verão. A rocha para a armação dos fornos era
obtida pelos desperdícios da exploração nas pedreiras. Hoje, com o avanço da tecnologia, já
não existem tantas sobras, pelo que o material tem que ser adquirido e partido nas
dimensões necessárias para a montagem do forno. O processo é muito artesanal, exige um
enorme esforço humano e a sua rentabilidade económica é baixa, tendo uma forte
concorrência da indústria, o que desencoraja possíveis utilizadores. Acresce ainda que a
procura tem vindo a diminuir devido à preferência pela cal comercializada em sacos,
principalmente a cal hidratada, que é mais fácil de preparar e aplicar nas obras de
construção civil, mas que, segundo os próprios utilizadores, “tem menos qualidade” e “é
mais fraca”.

A influência da temperatura na qualidade da cal
De acordo com a recolha oral, a madeira deve ser utilizada de preferência verde e com
alguma rama para que a combustão se dê de uma forma lenta. Dizem os donos dos fornos
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tradicionais que, desta forma, a cal fica “mais macia”. Os tipos de madeira mais empregues
nos fornos tradicionais, em Portugal, eram o eucalipto e a oliveira. A temperatura de
cozedura obtida com o uso deste tipo de lenha não excede os 900 ºC. O sobro e o azinho,
não sendo tão aconselháveis por serem madeiras mais rijas e que produzem temperaturas
mais elevadas, eram utilizados porque tornavam o processo mais simples pela rapidez que
lhe induziam.
Esta preocupação com as temperaturas decorreu durante um longo período de um
conhecimento empírico. No séc. XVIII, iniciaram-se estudos sobre a temperatura e os
tempos de cozedura tendo-se concluído que as pedras convenientemente fragmentadas
deviam ser levadas gradualmente ao rubro e que o tempo de cozedura variava com o tipo
de rocha (Mateus, 2002). Nas cais provenientes de rochas mais impuras, que contêm
minerais de argila, com as temperaturas mais elevadas originam-se compostos hidráulicos,
que se notam na cal que forma pequenos nódulos de cor mais escura. Estes elementos
constituem impurezas na cal porque não se extinguem de forma idêntica à cal viva em
pedra. De acordo com Sousa Coutinho, os calcários com pequenas quantidades de argila
podem, por acção do calor mais forte em determinadas zonas, provocar elementos mais
escuros na cal que se podem considerar verdadeiros clínqueres de cimento pois são ricos
em silicato tricálcico, 3CaO.SiO2, que se forma acima de 1250 ºC (Sousa Coutinho, 1988).
Há quem considere que os compostos hidráulicos, 2CaO.SiO2, 4CaO.Al2O3.Fe2O3, que se
formam acima dos 800 ºC, e 3CaO.Al2O3, que se forma acima de 850 ºC, são prejudiciais às
argamassas e devem ser eliminados por não terem sido obtidos às temperaturas
necessárias para a obtenção de um composto quimicamente estável e, por isso, ao longo
dos anos, poderem vir a provocar expansões nos revestimentos (Rattazzi, 2007). Na cal em
pedra proveniente de um forno industrial, observaram-se pequenos grãos mais escuros que
foram analisados do ponto de vista mineralógico no Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (Margalha, 2010). Registou-se a presença de silicatos de cálcio, do tipo belite e de
cristobalite (Figuras 21 e 22). As temperaturas elevadas utilizadas nos fornos semiindustriais ou industriais, acima dos 900 ºC até os 1100 ºC, originam compostos hidráulicos
quer em resultado da presença de sílica como de minerais argilosos na rocha de origem da
cal, de acordo com a seguinte reacção:
5CaCO3 + SiO2 + Al2O3 → 3CaO.Al2O3. + 2CaO.SiO2. + 5CO2

FCS - silicatos de
cálcio (do tipo
belite.2CaO. SiO2)
Cr - cristobalite
(SiO2 de alta
temperatura)
Q - quartzo (SiO2)

Figura 21: Impurezas na
cal em pedra produzida em
forno industrial (zonas
escuras)

Figura 22: Composição mineralógica por DRX das impurezas na cal em
pedra utilizada (zonas escuras)

O processo de cozedura da cal influência as suas características microestruturais (Rattazzi,
2007). Da análise dos quadros 1 e 2, conclui-se que as cais obtidas em fornos com
temperaturas de cozedura mais baixas têm menor densidade aparente; menor dimensão
dos poros e maior volume de porosidade total e maior superfície específica.
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As cais provenientes de rochas calcinadas a baixas temperaturas apresentam uma
porosidade elevada, superior a 54%, comparativamente às cais provenientes de calcários
calcinados a altas temperaturas que podem apresentar porosidades de 8 a 12% (Boyton,
1980). A reactividade da cal é baixa quando proveniente de um calcário sujeito a
temperaturas elevadas, cerca de 1100 ºC e a reacção com a água ainda é mais lenta, se a
cal for proveniente de calcários sujeitos a temperaturas superiores a 1400 ºC (Swallow et al.,
1995).
Quadro 1 - Características microestruturais da cal viva em função da temperatura de cozedura
(Rattazzi, 2007, citando Schiele, 1976)
Propriedade
Massa volúmica (kg/dm3)
Porosidade total (%)
Superfície específica segundo BET (m2/g)

Cozedura
amena
1,5 - 1,8
46 - 55
>1

Cozedura
média
1,8 - 2,2
34 - 46
0,3 - 1

Cozedura forte
> 2,2
< 34
< 0,3

Quadro 0 - Distribuição granulométrica de cal hidratada em pasta proveniente de calcários
transformados a temperaturas diferentes (Rattazzi, 2007, citando Schiele, 1976)
Dimensão das
partículas
(µm)
0,001 - 1
1-2
2-6
6 - 10
10 - 20
> 20

900

95
5

Temperatura de cozedura (ºC)
1000
1100
1230

80
15
5

50
18
28
4

25
14
36
21
4

1400

20
6
26
21
25
2

Considerações finais
A produção de cal em fornos tradicionais é um processo já raro em Portugal, mantendo-se
alguns fornos com adaptações, nomeadamente em relação à estrutura e combustível
utilizado.
Todo o processo de recolha da rocha, armação do forno e processo de cozedura tem uma
ciência conhecida por quem opera nestes fornos, transmitida pelas gerações anteriores;
este importante património industrial merece ser conservado, no momento em que ainda se
encontra vivo porque rapidamente se poderá tornar em pura arqueologia.
A temperatura e o tempo de cozedura da rocha influenciam o produto final obtido;
nomeadamente, quando a temperatura é mais baixa e o tempo de cozedura mais elevado,
produzem-se cais com maior reactividade química.
Há diversas formas de extinguir a cal; o processo mais antigo para o apagamento da cal foi
com a junção de água em excesso até se obter uma pasta que ficava a maturar durante
longo tempo; este procedimento previne a perda de qualidades da cal porque a água em
excesso a protege dos efeitos da carbonatação e, por outro lado, altera, positivamente, as
suas características físicas.
É importante cultivar o interesse pelo uso deste produto milenar e pela produção tradicional.
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Resumo
O artigo, baseado no trabalho de dissertação, visa a exposição da documentação, a nível
métrico e através de questionário a antigos caleiros, dos fornos de cal legados por uma indústria
artesanal no território do baixo Guadiana.
Os fornos identificados, 33 de laboração intermitente e 5 de laboração contínua, foram
construídos em meados do século passado, entre as vilas de Castro Marim e Mértola, e terão
cessado a sua produção em meados da segunda metade do mesmo século. Em comum,
usufruíram da presença do rio, como via de comunicação para a receção/ escoamento de
matéria-prima/ produto final.
Os 33 fornos de laboração intermitente consistem em réplicas dos fornos do Algarve calcário,
cuja tipologia foi introduzida pelos romanos há aproximadamente 2000 anos.
Por outro lado, os 5 fornos de laboração contínua, foram introduzidos pela empresa mineira
inglesa Mason & Berry, que explorou a mina de São Domingos de1856 a 1966.
Palavras-chave: Fornos de cal; baixo Guadiana; património material e imaterial.
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Introdução
O artigo, baseado no trabalho de investigação desenvolvido para a obtenção do grau de mestre
na licenciatura (mestrado integrado) em Arquitetura da Universidade de Évora, foca-se
especificamente na documentação do processo de produção dos fornos de cal presentes no
território do baixo Guadiana, que consistem em estruturas de laboração intermitente e estruturas
de laboração contínua. Essa documentação assenta no trabalho de campo realizado aquando da
investigação, nomeadamente nos questionários realizados a quatro antigos mestres caleiros
(Barro Branco, Trigaches, Santa Rita e Laranjeiras); E também nos levantamentos métricos
(planta, alçado e secção) dos fornos estudados.
Relativamente à arquitetura dos fornos de cal, e segundo Jean-Pierre Adam, que observou
estruturas produtoras em diversos países mediterrâneos, tais como a Itália, a Grécia, a Tunísia
ou a Síria, pode referir-se que os métodos de produção de cal não mudaram desde a
antiguidade e ter-se-ão desenvolvido durante a ocupação romana destes territórios. Neste
sentido, o mesmo autor, refere dois processos diferentes para a produção da cal, o que implica
duas tipologias distintas de fornos. Nomeadamente, o forno com o lume na base ou forno de
laboração intermitente; e o forno por empilhamento ou forno de laboração contínua. Contudo, o
mesmo autor, refere posteriormente que a presença do segundo tipo de forno não está
comprovada na antiguidade clássica (Adam, 1996).
É composto por uma única câmara, de planta circular, que sofre um ligeiro estrangulamento ao
nível da soleira da porta do forno. À parte de baixo deste nível abre-se uma concavidade (a
caldeira) onde acontece a combustão da lenha e onde se acumula a cinza. Ou então, existe
somente um plano de nível onde acontece a combustão e de onde se tem de retirar a cinza. À
parte de cima do nível de soleira da porta, e sobre o estrangulamento (o cintel), constrói-se uma
abóbada ovalada com pedras carbonatadas de maiores dimensões, que depois, suporta o
restante carregamento de pedras carbonatadas de menor dimensão. A designação atribuída a
esta tipologia está relacionado com o seu processo de produção, isto é, após a calcinação de
todas as pedras é necessário retirá-las, uma a uma, de modo inverso à sua colocação, o que
implica um período de tempo considerável entre cada fornada (Adam, 1996).
O forno de cal de laboração contínua é composto por duas câmaras sobrepostas e separadas,
geralmente, por uma grelha de ferro. A câmara de ventilação ou inferior é onde se inicia a
combustão e onde posteriormente caem a cinza e as pedras de cal viva (calcinada). A grelha de
ferro tem como função a sustentação das camadas intercaladas e sucessivas de combustível,
geralmente carvão mineral, e pedra carbonatada de pequenas proporções. A câmara de
calcinação ou superior, em forma de cone invertido, serve como compartimento de receção e
condução das sucessivas camadas até à câmara inferior. A designação atribuída a esta tipologia
está também relacionada com o seu processo de produção, uma vez que após a calcinação de
todas as pedras e do seu rápido escoamento pela câmara inferior sem que o forno arrefeça, se
pode voltar a encher o forno e repetir o ciclo (Adam, 1996).
Atualmente, em território nacional, existem estruturas relativamente contemporâneas de fornos
de cal pertencentes a ambas as tipologias. No sul de Portugal, verificam-se as grandes
concentrações destes fornos junto dos afloramentos de rochas carbonatadas, nomeadamente,
dos mármores de Estremoz, dos calcários do barrocal algarvio, e dos mármores de Trigaches
(Estereofotogrametrias aéreas, 1976).
Todavia, por vezes surgem pequenas concentrações destas estruturas produtoras em lugares
aparentemente inusitados (Martins, 2012).
Os fornos de cal do Baixo Guadiana, cuja maioria está significativamente afastada dos
afloramentos de rochas carbonatadas, consistem portanto numa dessas situações invulgares.
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Atualmente e no sul do país, já não se produz cal nestes fornos, sendo a cal aí comercializada,
proveniente de fornos industriais localizados a norte do rio Tejo (Margalha, 1997).

Figura 1: Distribuição das rochas carbonatadas e fornos de cal no sul de Portugal, adaptado de
(Estereofotogrametrias aéreas, 1976).
Legenda: 1) Barro Branco (mármores de Estremoz); 2) Trigaches (mármores de Trigaches); 3) Santa Rita
(calcários do barrocal algarvio); 4) Laranjeiras (baixo Guadiana);
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O território
O território do baixo Guadiana, delimitado abstratamente, abrange parte dos concelhos de
Castro Marim, Alcoutim e Mértola. Os fornos de cal aí implantados, produziram cal preta e
branca para a construção/ conservação de arquiteturas, e numa fase posterior, complementaram
essa produção com cal branca, em grande quantidade, que era destinada a indústria metalúrgica
da mina de São Domingos. No centro de toda esta operação esteve sempre o rio Guadiana, que
assegurava a fácil comunicação entre as pedreiras no Algarve Calcário, com os fornos de
transformação nas margens do rio, e ainda, com os polos consumidores do produto final.

Figura 2: Distribuição dos fornos de cal no território do Baixo Guadiana, adaptado de
(Estereofotogrametrias aéreas, 1976).
Legenda: 1) Castro Marim; 2) Alcoutim; 3) Mértola;
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Os fornos de cal do baixo Guadiana
Tipologia intermitente
Os 33 fornos de laboração intermitente presentes no território do Baixo Guadiana estão
implantados entre Castro Marim e o Tamejoso (concelho de Mértola).
A arquitetura dos fornos é muito idêntica, variando mais a proporção de uns para os outros. São
compostos por uma única câmara, de planta circular ou oval, que sofre um ligeiro
estrangulamento (o cintel) num nível inferior, no qual se apoia a abóbada de pedra caliça, acima
do lume.
No que se refere à materialidade, todas as estruturas, são construídas em alvenaria de xisto e
grauvaque, com recurso a argamassa de barro
O enfornamento dum forno de laboração intermitente, neste caso o forno do posto do pontal
(Laranjeiras, Alcoutim), começa com a colocação de sucessivos anéis de pedra calcária sobre o
cintel do forno. Estes anéis, que se vão expandindo até formarem uma abóbada ovalada, são
aparelhados e travados de dentro para fora, colocando-se as pedras de maior dimensão (as
armadeiras) no limite interior, onde o calor é mais intenso, e as restantes pedras de menor
dimensão (o carrego), no intervalo entre as armadeiras e a parede lateral do forno.
Após terminar a cabeça do forno, é necessário cobri-la com uma camada de barro (o capelo). O
barro é colocado à mão sobre um forro de mato. Para os gases resultantes da combustão serem
expedidos do interior do forno são deixadas pequenas aberturas (10 ou 12 ouvidos) no limite
inferior do capelo (Ribeiro, 2015).

Figura 3: Início do enfornamento no forno de laboração intermitente do posto do Pontal, Laranjeiras.
Legenda: a) carrego (pedra carbonatada); b) armadeira (pedra carbonatada); c) cintel; d) caldeira;
Figura 4: Final do enfornamento no forno de laboração intermitente do posto do Pontal, Laranjeiras.
Legenda: a) capelo de barro; b) estevas de mato; c) cabeça do forno; d) ouvido;

A calcinação das cerca de 20 toneladas de pedra carbonatada prolonga-se por 3 dias e 3 noites
se for de cal branca e 3 dias e duas noites se for de cal preta. Durante este período de tempo,
um mestre caleiro, deve permanecer à porta do forno para o alimentar periodicamente.
O forno pode consumir até 300 feixes de lenha, cada um com um peso aproximado de 35
quilogramas (o que perfaz um total aproximado de 10 toneladas) (Ribeiro, 2015).
A lenha deve ser colocada na caldeira no momento correto, para manter a temperatura de
calcinação estável (450º C para a cal preta e 900º C para a cal branca) (Rojas, 1993).
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Após a calcinação, as pedras enfornadas perdem sensivelmente metade do peso, passando a
pesar aproximadamente 10 toneladas (Ribeiro, 2015).
Um aspeto curioso, que se revelou durante a realização do desenho que precede este texto
(figura 6), é que com o abatimento das pedras calcinadas, que estão em maior quantidade no
lado contrário à porta da caldeira (devido à morfologia do cintel), o alçado frontal que é o mais
frágil, suporta minimamente o peso e a pressão do carregamento. O que parece imensamente
vantajoso para a conservação da integridade física do forno durante o processo de calcinação.
O final do processo de calcinação é denunciado pela cor rubra das pedras, pelo cerramento dos
interstícios entre essas pedras (Brito, 2015), e também pelo fumo branco que começa a ser
expelido pelos ouvidos do forno (Figueira, 2014), (Brito, 2015).

Figura 5: Calcinação do carregamento no forno de laboração intermitente do posto do Pontal, Laranjeiras.
Figura 6: Fim da calcinação no forno de laboração intermitente do posto do Pontal, Laranjeiras.
Legenda: a) alçado frontal do forno em corte; b) capelo de barro cozido;

Após o final do abastecimento de lenha, o mestre caleiro, tem de esperar cerca de dois dias para
que as pedras de cal viva (óxido de cálcio) arrefeçam suficientemente até poderem ser
desenfornadas, à mão e uma a uma, de modo inverso à sua colocação inicial (Ribeiro, 2015).

Figura 7: Desenfornamento no forno de laboração intermitente do posto do Pontal, Laranjeiras.
Legenda: a) pedra de cal viva (óxido de cálcio); b) cinza acumulada no interior da caldeira;
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O processo de produção de aproximadamente 10 toneladas de cal viva (branca ou preta) neste
forno artesanal de laboração intermitente, que inclui o enfornamento, a calcinação e o
desenfornamento, pode demorar mais ou menos dias, conforme o número de homens a
trabalhar, mas 10 homens são capazes de o completar em cerca de duas semanas (Brito, 2015),
(Ribeiro, 2015).
Tipologia contínua
Os 5 fornos de laboração contínua presentes no território do Baixo Guadiana estão implantados
perto da povoação do Pomarão
Consistem num conjunto de 4 fornos, de pequena dimensão, adossados uns aos outros; e num
outro forno, de maior dimensão, isolado.
Ambas as estruturas produzem cal viva através da sobreposição de sucessivas camadas de
combustível (carvão mineral) e pedra. Estas camadas são sustentadas por uma grelha metálica
acima do nível do solo.
Os 4 fornos adossados são idênticos, tanto ao nível da arquitetura como ao nível da dimensão.
São compostos por duas câmaras sobrepostas e separadas por uma grelha metálica. A câmara
inferior é um prisma quadrangular, e a câmara superior é um prisma cónico, cuja superfície
inferior é quadrangular e a superfície superior é circular.
A totalidade da estrutura é construída em alvenaria de xisto e grauvaque, com recurso a
argamassa de barro, e alguns elementos metálicos, como as grelhas e os seus suportes.
O forno isolado que resulta numa versão vincadamente alongada dos quatro anteriores, também
é constituído por duas câmaras sobrepostas e separadas por uma grelha metálica, porém, a sua
câmara superior, de alimentação, é bem distinta das anteriores. Trata-se de uma chaminé de
secção quadrangular, que sofre duas ligeiras torções a fim de acompanhar a inclinação natural
da encosta.
Toda a estrutura é construída em alvenaria de xisto e grauvaque, consolidada e rebocada com
recurso a argamassa de cal e areia, e exteriormente, é ainda caiada. Para além destes
materiais, é utilizado também o metal, nomeadamente na grelha de separação das duas
câmaras do forno.
Antes de começar a enfornar o forno de laboração contínua, nomeadamente um do conjunto dos
quatro do Pomarão, é necessário britar as pedras carbonatadas em pedaços, mais ou menos, do
tamanho de um punho fechado.
O carvão mineral, que é importado de Inglaterra e utilizado como combustível, chega ao forno
logo partido em pequenos pedaços e em grandes quantidades (Lourenço, 2014).
Inicia-se o enfornamento com o cerramento, através da colocação de uma grelha, da passagem
entre a câmara superior e inferior do forno (Mestre, 2002). Esta grelha suporta as sucessivas
camadas de carvão mineral e pedra carbonatada, que são dispostas pelo mestre caleiro
segundo uma proporção previamente estipulada e rigorosa de modo a manter estável a
temperatura de calcinação (aproximadamente 900º C para a cal branca) (Upshal, 2010), (Rojas,
1993).
Quando o carregamento está completo, a câmara superior do forno, deve estar composta, até ao
topo, de sucessivas camadas de carvão mineral e de pedra carbonatada, em quantidades
volumétricas semelhantes (com uma ligeira superioridade da pedra face ao carvão). Contudo,
em termos de peso, as diferenças acentuam-se. A pedra perfaz um total aproximado de 6
toneladas, e o carvão, um total aproximado de 1,5 toneladas (a massa volúmica do carvão
mineral é bastante inferior à da pedra carbonatada).
Para iniciar o processo de calcinação, o mestre caleiro, necessita de acender uma pequena
fogueira na base da câmara inferior, que posteriormente, começa a atear o fogo à primeira
camada de carvão (Upshal, 2010).
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Figura 8: Enfornamento num dos 4 fornos de laboração contínua do Pomarão, Pomarão.
Legenda: a) câmara superior; b) pedra carbonatada; c) combustível; d) grelha metálica; e) câmara inferior;
Figura 9: Início da calcinação do carregamento num dos 4 fornos de laboração contínua do Pomarão,
Pomarão

Após 1 dia e uma noite desde o início da combustão, o carvão mineral, deve estar
completamente incinerado, e as pedras de cal branca viva (óxido de cálcio), devidamente
calcinadas. Neste sentido a pedra perde metade do peso original (de aproximadamente 6
toneladas passa a pesar cerca de 3 toneladas) (Upshal, 2010).
Durante este período de tempo, em que ocorre a calcinação, é conveniente que permaneça um
homem à porta do forno, apenas para supervisionar o processo, para o caso de ocorrer algum
imprevisto.

Figura 10: Fim da calcinação num dos 4 fornos de laboração contínua do Pomarão, Pomarão.

Com a conclusão do processo de calcinação e sem ter de esperar por o arrefecimento do forno,
o mestre caleiro, pode iniciar o desenfornamento. Para tal é necessário retirar os ferros que
formam a grelha de sustentação, um de cada vez, para que as pedras de cal viva (óxido de
cálcio) caiam compassadamente. Uma vez no chão, o mestre caleiro só necessita de as recolher
com o auxílio de um rodo e de uma tenaz (Mestre, 2002).
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Figura 11: Desenfornamento num dos 4 fornos de laboração contínua do Pomarão, Pomarão.
Legenda: a) pedra de cal viva (óxido de cálcio);

O processo de produção de aproximadamente 3 toneladas de cal viva (branca) neste forno
artesanal de laboração contínua, que inclui o enfornamento, a calcinação e o desenfornamento,
pode demorar mais ou menos dias. Mas, apenas três homens, são capazes de o completar em
menos de uma semana (Upshal, 2010).

Conclusão
Comparando os processos de produção das duas tipologias de fornos artesanais de produção
de cal (óxido de cálcio), pode dizer-se que ambas as tipologias apresentam aproximadamente os
mesmos índices de produção, segundo as mesmas disponibilidades humanas, materiais e de
tempo. Isto é, o forno de laboração intermitente, apesar de produzir o triplo da cal por fornada
que o forno de laboração contínua, também necessita do triplo dos homens a trabalhar, do triplo
do tempo e de mais do triplo do combustível (em termos de peso).
Apesar desta semelhança, o processo de produção do forno de laboração contínua, revela-se
menos imprevisível. Isto, porque não há o risco de se perder uma fornada, enquanto que no
forno de laboração intermitente, se houver um abatimento da abobada autoportante e se a rocha
não estiver devidamente calcinada, corre-se o risco de perder toda a cal. A par disto, a produção
de cal no forno de laboração contínua também se revela menos trabalhosa, pois não exige a
presença ininterrupta de trabalhadores.
Por outro lado, o forno de laboração intermitente, e dada a disponibilidade abundante de lenha,
adapta-se perfeitamente ao território do Baixo Guadiana. Já o forno de laboração contínua, dada
a carência local de minas de carvão, parece estar desajustado. A inexistência do combustível
mineral será a razão para que esta tipologia, à exceção dos fornos do Pomarão, não tenha
registo no sul de Portugal continental.
Contudo, apesar do carvão mineral ser o combustível de eleição do forno de laboração contínua,
em alguns territórios, este combustível mineral foi substituído por cepas (raízes) de alguns
arbustos específicos. Um exemplo desta situação é o caso dos fornos de laboração contínua da
aldeia de Dine, no Parque Natural de Montesinho, que utilizavam as cepas da urze, intercaladas
com a pedra carbonatada, para produzir a cal (Richard; Lima, 2015). Aliás, Armando Redentor
(2003), refere que a utilização destas cepas nos fornos de cal de laboração contínua
generalizou-se no noroeste de Portugal, nomeadamente nos concelhos de Vinhais e Bragança.
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A cal e as estruturas antigas: certezas e preconceitos
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Resumo
A cal aérea é hoje depreciativamente considerada pela generalidade dos projectistas e
construtores de estruturas que, desde meados do século XX, elegeram o aço e o betão
armado ou pré-esforçado, como materiais quase únicos na construção de novas estruturas e
mesmo na reabilitação das existentes.
Esta posição, quase universal não é baseada no conhecimento, antes deriva de
preconceitos injustificados que não têm em conta sequer o que a experiência dita.
Debater tais preconceitos, discutir o lugar que a cal pode ter no contexto da construção e
reabilitação de estruturas, contribuirá decerto para esclarecer o meio técnico nacional,
abrindo caminho a intervenções diferenciadas, ditadas pela análise objectiva das estruturas
e suas circunstâncias e não por ideias feitas, fruto da falta de vontade de aprofundar o
conhecimento da engenharia de estruturas.
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A cal e as estruturas antigas: certezas e preconceito
É sabido que a cal aérea é um material muito desconsiderado na área da engenharia de
estruturas, devido ao seu fraco desempenho enquanto ligante de argamassas, quando estas
integram a constituição de alvenarias estruturais.
De facto, quando se ensaiam argamassas de cal e areia e se comparam os resultados
obtidos, no que se refere a características mecânicas, com os que se alcançam com
argamassas de cimento e areia com os mesmos traços, verifica-se uma enorme diferença a
favor das argamassas cimentícias em grandezas como as resistências à compressão, à
tracção e ao corte, módulo de elasticidade, etc..
Do mesmo modo, quando se ensaiam alvenarias tradicionais de pedra ou de tijolo
argamassadas a cal e se comparam os resultados com os de betões de cimento, também se
verifica que as referidas alvenarias tradicionais são materiais estruturalmente "fracos", por
força das baixas resistências que apresentam.
Vista assim a questão, de uma forma isolada, parecem ter razão aqueles que menosprezam
o papel da cal na construção e reabilitação de estruturas.
Mas a realidade não é tão simples, não passa por analisar e comparar entre si somente
distintos materiais, é necessário entender que se tem que olhar para as estruturas como um
todo, para os sistemas estruturais segundo os quais se organiza a aplicação de cada
material.
Ou seja, a comparação directa entre cal e cimento não tem sentido, como o não tem a
comparação directa de argamassas ou de alvenarias, é necessário considerar a forma e as
circunstâncias em que distintos materiais simples e compostos se organizam e são
aplicados.
Estruturalmente, são muito diferentes os edifícios mais antigos, ditos de construção
tradicional, em que a cal aérea marca presença, e os mais recentes, diga-se modernos e
contemporâneos, onde dominam o cimento e o betão.
São muito diferentes na sua constituição e no seu comportamento face às acções a que são
submetidos.
Atente-se ao que se passa com a resposta das estruturas, antigas e modernas, em relação
à acção sísmica; recordem-se os dados de sismos recentes em diversos pontos do globo e
verifique-se se, em todos os casos, existe uma relação constante, unívoca, entre as
estruturas que colapsam e a sua constituição, designadamente no que se refere à utilização
da cal na constituição de elementos estruturais.
Voltemos atrás no tempo e relembre-se o grande terramoto de 1 de Novembro de 1755; não
importa muito, agora, discutir os impactos relativos do sismo, do tsunami e do grande
incêndio, na destruição de Lisboa e de outros lugares no País e fora dele.
Interessa mais, isso sim, constatar que no meio da destruição houve muitos edifícios que
sobreviveram, tantos deles com poucos danos, como se constata das descrições detalhadas
que foram deixadas por testemunhas directas dos acontecimentos e pela própria presença e
existência, ainda hoje, desses sobreviventes.
Esta constatação aplica-se a edifícios grandes e pequenos, prédios simples de habitação,
palácios e conventos; onde tantos soçobraram outros resistiram e, comum a todos eles a
estrutura de alvenaria e madeira, com a cal aérea praticamente omnipresente; isto quer
dizer que o uso da cal não é sinónimo de colapso sísmico e, se nós quisermos manter na
estrita observação de edifícios de vários andares habitacionais, recorde-se em Lisboa o
prédio do Almada à Madalena (que José Augusto França destaca especificamente como
fonte inspiradora do modelo para a reconstrução), como se poderia olhar para os prédios
"das varandas", à beira da Casa dos Bicos ou para o chamado palácio Ludovice a São
Pedro de Alcântara.
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Estes três edifícios lisboetas setecentistas, construídos em contextos geológicos distintos
têm certamente uma coisa em comum: foram construídos por quem sabia e podia construir
bem, prédios edificados de raiz com os melhores materiais e soluções técnicas e não
edificações atamancadas, acrescentadas e alteradas como era uso.
Isto só pode significar que não é o uso da cal na confecção de argamassas "estruturais",
para a construção das paredes resistentes e das abóbadas, tal como não é o recurso à
madeira que determinam o destino de um edifício quando da ocorrência de um sismo;
aqueles três exemplos que se podiam multiplicar evidenciam isso mesmo, pois é com esses
materiais que se encontram construídos e, no entanto, resistiram quase sem danos a um
evento extremo, dos mais violentos que a História conhece.
Isso só pode significar que, muito mais importante do que os materiais em si mesmos é a
forma como eles são usados e organizados, o modo como formam sistemas estruturais mais
ou menos resistentes.
Avançando no tempo, para a modernidade e, estruturalmente, para o aço e para o betão,
verifica-se que sismos de magnitude de cerca de 7 na escala de Richter, têm sido, em
alguns casos, devastadores para edifícios com estruturas de betão armado.
Confiando, quantas vezes excessivamente, nas capacidades mecânicas do cimento, do
betão e do aço, projectistas e construtores atrevem-se, com muita mediocridade à mistura e
revelando profunda ignorância em relação à princípios básicos, a soluções mal organizadas
e deficientemente construídas; e os edifícios, os modernos edifícios de betão armado, caem
com estrondo, espantando apenas os que ainda acreditam ingenuamente nos poderes
quase milagrosos desse material que muitos julgaram eterno.
Claro que esses edifícios colapsam durante a ocorrência de sismos, sem que se possa
assacar aos materiais, cimento, betão e aço, qualquer responsabilidade: a culpa não está
nesses materiais, cujas potencialidades são enormes mas, como no caso dos edifícios
antigos, o erro está na forma como foram usados e organizados os materiais.
Pode dizer-se, portanto, que desprezar a cal aérea e as estruturas que a partir dela, com a
sua colaboração, se erguem, é tão absurdo como endeusar o cimento e o betão que, além
do mais, não precisam desse absurdo para se imporem como materiais estruturais
dominantes na modernidade.
Mas, o lugar que se reconhece caber à cal, como material determinante na construção de
estruturas antigas, importa também para considerar de forma positiva o papel que essas
estruturas devem continuar a desempenhar em obras de reabilitação.
Independentemente de se reconhecer que há lugar à aplicação do betão, no reforço de
estruturas antigas de alvenaria, tal não significa que este uso seja feito de modo excessivo,
desproporcionado e com desprezo das capacidades estruturais presentes nas estruturas
antigas.
Isto significa que, ao contrário do que ainda sucede em projectos ditos de reabilitação, em
que novas estruturas de betão substituem integralmente o papel das velhas estruturas de
alvenaria, o conceito que deve ser aplicado é o de reforço destas, reforço esse que serve
estritamente para conferir às estruturas existentes a parcela de rigidez e de resistência de
que estas estão carecidas.
Tirar partido das estruturas antigas, em vez de o seu papel ser totalmente anulado (de modo
fictício e contrariando o que será o efectivo desempenho estrutural), é um princípio básico
de actuação em todas as fases do projecto e da obra, incluindo demolições, contenções
provisórias e o tempo de vida da estrutura, entre o início das demolições e o termo da
intervenção estrutural.
A cal tem assim um papel importante a desempenhar ainda, como a sua longa história
demonstra; a existência de estruturas onde interveio a cal, com centenas ou mesmo com
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milhares de anos de vida são o seu melhor bilhete de identidade, arma maior para combater
preconceitos gerados pela ignorância.
Desprezar a cal e a sua contribuição para a construção de estruturas é negar a própria
História, de milhares de anos, e de que existem tantos vestígios, apesar da vertigem
destruidora que quase continuamente acompanha o percurso do homem e das civilizações.
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Resumen
Se aborda en esta ponencia, en forma muy condensada, los oficios de los hornos de
colmena en el municipio de Vijes, Valle del Cauca (Colombia).
Inicialmente hablaremos de los propios hornos: de su procedencia, de cómo originalmente
fueron construidos, de su evolución en el tiempo, del paisaje de la industria artesanal de la
cal a que dieron lugar; a continuación, igualmente de manera muy rápida, se estudian los
oficios artesanales asociados a estos hornos, las culturas del trabajo y las prácticas sociales
que se dieron alrededor de estas estructuras y cómo esas culturas y esas prácticas se
vinieron a menos con la crisis económica social y ambiental por la que pasa hoy Vijes y su
industria artesanal de la cal, la cual involucra todos los estratos sociales y sectores de la
población y que, como crisis ética, implica a la clase política que controla el poder en el
municipio.
Finalmente, se propone una posible alternativa a esta profunda crisis, que pensamos puede
ser enfrentada a través de un proyecto de recuperación integral (económico, social,
ambiental, cultural), cuyo protagonista y beneficiario directos, deben ser la propia población
del municipio, y sus organizaciones sociales.
Palabras Claves: Patrimonio inmaterial; Industria artesanal de la cal; Hornos de colmena; Saberes
ancestrales; Culturas del trabajo
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Este artículo1 hace énfasis en el Patrimonio Inmaterial relacionado con una antigua
tradición de oficios desempeñados por artesanos caleros que operan algunos hornos
para la cocción de piedras calizas, conocidos como hornos de bóveda o de colmena,
que aún existen en Vijes, una población del Departamento del Valle del Cauca en
Colombia. Estos hornos y estos oficios, sin embargo, pasan por una aguda crisis;
quedan muy pocos funcionando y solo un escaso números de artesanos encuentran
trabajo en ellos. Las cantidades ingentes de cal para abastecer el mercado del
mencionado Departamento, que aproximadamente 30 de estas estructuras producían
en los años 70, hoy en su mayor parte la producen hornos semi-continuos o de capas
u hornos semi-industrializados que han venido desplazando los hornos de colmena; o
dicha cal proviene del vecino departamento de Antioquia.
Los hornos de colmena de Vijes, introducidos por los españoles en la colonia (antes de
1810), experimentaron dos modificaciones importantes con respecto a su tipo español
en los años 30 del siglo XX, cuando – cuentan los más viejos artesanos – un ingeniero
suizo invento el cárcamo y la parrilla, con los que se remplazó la caldera donde se
depositaban la leña que se usaba entonces como material de combustión,
innovaciones que redujeron considerablemente el tiempo de cocción y la cantidad de
madera usada, pero que, a cambio, demando del uso de carbón mineral.

capelo
paredón
Hoyo o pozo

cobertizo
canalón
parrilla
cárcamo

Figura 1: Sección de un horno de colmena de Vijes

El cárcamo es un conducto que corre bajo el piso y asegura un tiro permanente de aire
desde el exterior; este flujo penetra en el pozo u hoyo a través de un tendido de rieles
de ferrocarril: la parrilla donde se deposita simultáneamente leña y carbón (Fig.1).
Estos hornos se construyeron recostados a un barranco en el cual fue escavado, a
pico y pala, un pozo u hoyo que posteriormente es recubierto con un doble estrato de
ladrillo el primero de ladrillo común el segundo de ladrillo refractario, denominados
1

Este artículo se desprende de un proyecto de investigación titulado “Los hornos de cal de Vijes (Valle del
Cauca) y sus oficios: un patrimonio material e inmaterial por recuperar y salvaguardar” Código:
110660938036 ganador de la convocatoria de Colciencias 609-2013 “Arte, Cultura y Diálogo de Saberes”.
La totalidad de las fotografías y planos contenidos en el artículo son elaboración propia de la investigación
cuyos autores son: Arquitecto Ricardo Hincapié Aristizábal (Investigador Principal),Ing. Químico Silvio del
Basto Arjona, Biólogo Rafael Contreras Rengifo (Coinvestigadores)
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localmente respectivamente contra-falca y falca. Protege este hoyo, que tiene
aproximadamente 7 metros de altura por 4 de diámetro, una cortina hecha en sillares
de piedra de cantera, llamada el paredón; sobre este paredón se adosa un cobertizo
donde realizan sus labores los artesanos (Fig. 2).

Figura 2: Imagen característica de los hornos de colmena de Vijes

El paso que desde el paredón conduce al hoyo se reconoce como el canalón; sus
paredes están reforzadas en ladrillos cubiertos con arcos escalonados o archivoltas,
que dan lugar a una bóveda de cañón rampante. La diferencia de altura que tiene este
canalón entre el paredón y la boca del horno permite opera las largas herramientas
que se emplean en la quema (Fig. 1).
El elemento más destacado de estos hornos, que tiene un valor podríamos decir
iconográfico, es el capelo. Se trata de una cúpula en ladrillo de impecable factura, que
se desmonta en cada operación del horno, corona toda la estructura produciendo un
armonioso contraste con los muros en piedra de confinamiento y refuerzo, confiere a
estos hornos su imagen característica; a la que contribuyen igualmente la irregular
textura del paredón y el ambiente sobresaliente adosado a este último, con su cubierta
en lámina de zinc de escasa pendiente. Cada una uno de estos hornos posee una
“personalidad” propia, tienen una manera particular de implantarse en el entorno y
entre todos, cada uno aportando su propia singularidad y diferencia, conforman un
conjunto único contribuyendo a hacer del entorno donde se localizan un paisaje
característico (Fig. 2)
Dos oficios más importantes de la operación de estos hornos: el del cargador y el del
quemador. El cargador dispone las piedras calizas en el interior de hoyo y prepara el
horno para la quema. Las actividades que realiza son las siguientes (Fig.3 a 8):
El preparado de la piedra; que consiste en labrar los sillares con los que se realiza la
bóveda, que acoge el hogar, el corazón del horno. Aunque se trata de un trabajo tosco
no deja de ser una labor compleja que requiere un íntimo conocimiento del material y
un diestro manejo de herramientas (Sennett, 2009). Lo que más asombra es la rapidez
con la que el artesano realiza este trabajo: 500 sillares o cotes en tan solo tres días
(Fig. 3).
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Figuras 3-4-5-6-7-8: Secuencia de imágenes correspondientes a las labores del cargador

El montaje de la bóveda, llamada en la localidad bomba, la realiza en 5 días por un
maestro y un ayudante. El total de hiladas hasta su cierre es de 25, su altura interior es
de 4 metros por 2,80 de diámetro mayor de su base. Esta bóveda consta de una boca
por la que se une al canalón, que está enmarcada por una frágil estructura de ladrillo
conformada por dos patas o zancas y un arco de medio y tiene por función soportar las
últimas hiladas o vueltas completas que cierran la bóveda. Este arco junto con sus
patas se cae ya al 3er día de la quema cuando, por efecto de la perdida de agua de
los sillares, se pega la bóveda haciéndose más sólida y compacta (Fig. 4).
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Después de hecha la bóveda desde la parte superior del horno se llena el hoyo o el
pozo. El total estos hornos tienen una capacidad para aproximadamente 200
toneladas de piedra caliza que a final de cocción arrojan la mitad de este peso en cal
viva (Fig. 5).
Una vez completo hasta el pretil este llenado, con piedra menuda llamada laja se hace
un montículo que después se recubre con el capelo a que nos referimos más atrás:
una bóveda hemisférica ligeramente apuntada, hecha en ladrillo y pega de barro; a la
cual sirve de formaleta el montículo; este capelo queda en pie una vez terminada la
quema y se vacía el horno. La función de este capelo es la de impedir o retardar la
disipación del calor del hoyo durante la quema; posee unas aberturas llamadas ojadas
por donde escapan los humos de la combustión (Fig. 6-7).
Lo último que el cargador hace es la compuerta, la construye en escasas 2 o 3 horas
en ladrillo y pega de barro; consta de dos aberturas llamadas oídos, separadas por un
riel en el que apoyan las pesadas herramientas de la quema (Fig. 8).
La quema dura entre 9 y 10 días seguidos con sus noches, la realizan en tres turnos
diarios que se rotan dos artesanos c/u de los cuales labora en promedio 12 horas
diarias.
Como la labor del cargado del horno con piedra caliza, son varias las tareas que
demanda la quema, que suponen una estrecha relación entre el horno y el quemador,
quien debe reconocer las más sutiles manifestaciones de estas estructuras y proceder
en consecuencia. Suele afirmar el quemador: “el horno le dice a uno que le duele y
que no le duele; si le cayó bien o mal la carga; el horno lo manda a uno; uno
simplemente atiende sus órdenes”, palabras que hablan del intimo conocimiento que
tiene todos los artesanos de los materiales y los objetos con que trabajan (Sennett
2009). Durante el proceso de la quema los artesanos realizan diversas actividades las
cuales de manera resumida son:
El tubeado o palanqueado del horno, operación en la que por medio de un tubo de
hierro curvado se voltea el material de combustión, se lleva a cabo después de ser
cargado y tiene por fin avivar el fuego con lo que se intensifica la cocción y se eleva la
temperatura del horno (Fig. 9).
El barrido del horno y su desbrazado, consiste en la limpieza o retiro de los carbones
de la parrilla operación en la que se emplean el rastrillo y la pala de desbrazar; con el
primero, desde el oído superior, se recogen o amontonan los carbones junto a la
compuerta; con la segunda, por el oído inferior, se retiran con la pala de desbrazar
(Fig. 10-11).
El jalado del Cárcamo, labor en la que con la ayuda del rodillo se retiraran los residuos
de la combustión que caen en medio de las juntas de los rieles que conforman la
parrilla (Fig. 12).
El cebado del horno, consiste en echar dos paladas de carbón a la bomba sin leña
para avivar la temperatura, se ceba el horno cuando se barre.
El emparejado o regado del horno se lleva a cabo desde arriba por el capelo utilizando
el rastrillo de platina estrecha de hierro que se introduce por dos de las ojadas
inferiores cuando la calcinación ha llegado al nivel del pretil y la laja -que ha
descendido por la compactación de la piedra a ese nivel- ya ha empezado a ponerse
entre un olor rojo intenso o amarillo y tiene por fin distribuir uniformemente las piedras
en la superficie del hoyo y permitir que aquellas aún no bien cocidas se cuezan parejo
con las demás.
El tapado del horno con el que concluye la quema, para lo cual se procede primero a
barrer la parrilla y a jalar el cárcamo, a continuación se tumba la compuerta y se “tapa”
la parrilla poniendo sobre estas grandes laminas (hechas a partir de canecas
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metálicas), finalmente se retiran varios ladrillos de algunas ojadas del capelo para
ampliarlas y permitir que penetre de manera más abundante el aire y acelere el
enfriado de la piedra.

Figura 9-10-11-12: Secuencia de imágenes correspondientes a las labores del quemador

Finalmente dos asuntos importantes relacionados con estos oficios que abordamos la
investigación: las culturas del trabajo que se desarrollaron alrededor de los oficios que
desempeñaron los artesanos en estos hornos y una propuesta para la puesta en valor
de estas estructuras, la dignificación de estos oficios y la recuperación de la sociedad
y el territorio en el que están inmersas. Richard Sennett en su libro Juntos habla del
triángulo social de la civilidad que surge en las relaciones de trabajo y que es
especialmente fuerte en aquellos que realizan labores artesanales. Los tres
componentes de este triángulo hablan por sí solos de su importancia, a saber:
Autoridad ganada; Confianza y respeto mutuos y Colaboración (Sennett, 2012).
En la investigación acerca de las culturas del trabajo en los hornos se pudo verificar,
de manera reiterada, la existencia de este triángulo. Para ilustrarlo bastan unos pocos
ejemplos, tanto de las prácticas directamente relacionadas con el trabajo (la ayuda que
se prestan los trabajadores en las labores que realizan), como de las prácticas
asociadas con el trabajo y que tienen lugar en el sitio de trabajo o por fuera del mismo.
De las primeras bastara para ilustrarla el llamado por los artesanos “peladientes”, la
más peligrosa labor de toda la carga: cuando la bomba llega a cierta altura los cortes
deben ser izados y lanzados sobre la carga ya colocada; por su peso es recomendable
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realizar esta operación entre dos personas; esta práctica es un ejemplo de
coordinación que supone un acentuado compromiso con el trabajo (Fig. 13).

Figura13: El “peladientes” practica que revela la presencia del triángulo social de la civilidad en las labores
de los artesanos que operan los hornos de colmena en Vijes

De las prácticas asociadas son ejemplos el cotilleo o chismorreo en los hornos, común
entre trabajadores que realizan labores manuales; es una práctica en la que se
dramatizan los acontecimientos más vánales los cuales periódicamente introducen
trastornos de la rutina en el trabajo que demuestran ser acontecimientos vinculantes.
En este mismo sentido obra el compartir entre todos los alimentos que llevan los
trabajadores a los hornos, lo cual cobra aún más fuerza cuando lo que se comparte se
prepara en el mismo horno; son los casos del café y los asados hechos en el horno,
estos últimos una costumbre ya perdida. Practicas también desaparecidas que
reforzaban los vínculos entre los trabajadores y sus familias eran el jugar a hacer
hornos y los paseos dominicales; en la primera los niños, con la complicidad y la
ayuda de los adultos, recurriendo a piedras menudas, armaban un pequeña bóveda y
dependiendo del tiempo que le dedicasen al juego incluso la encendían y obtenían cal;
la segunda eran encuentros entre las familias de los trabajadores de la cal que tenían
lugar los domingos en alguno de los charcos que formaba el rio Vijes y sus afluentes y
que fueron un factor importante de cohesión social
Dada la proximidad geográfica entre el pueblo y los lugares de trabajo, estas prácticas,
en las que cobraba existencia el triángulo social de la civilidad mencionado por
Sennett, permearon y modelaron el conjunto de las relaciones y los intercambios
sociales y dieron lugar a un fuerte tejido social que se conformó en el tiempo, en
estrecha relación con las distintas actividades de la industria artesanal de la cal. Hoy
día debido a la crisis de esa industria ese tejido se ha desestructurado y desarticulado.
Pero de esta desarticulación no solo es responsable las graves tasas de desempleo
que padece el municipio y el hecho que el poco empleo que pueden acceder los
jóvenes lo encuentren fuera del pueblo y que ha convertido a Vijes en un pueblo
dormitorio; sino un fenómeno muy difundido en Colombia, del cual es responsable la
llamada clase política y que se denomina la cooptación del estado por parte de
privados, una de las vías más codiciadas en Colombia para el acceso a la riqueza. La
gravedad de este fenómeno en Vijes ha agudizado los efectos de la crisis de la
industria artesanal calera y ha generado entre la población indiferencia y apatía
profunda, un escepticismo y desmoralización generalizados.
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Sin embargo, en la investigación de la que se desprende este articulo (Hincapié,
Contreras, Delvasto, 2016) además de presentar un diagnóstico de esta compleja
problemática, también se ha formulado una propuesta cuyo principal propósito es el de
contribuir al rescate integral del patrimonio del municipio: material e inmaterial social y
ambiental, que no solo incluye estos oficios sino la totalidad del territorio y al conjunto
de su población vijeña. En este sentido se ha recibido importantes insumos por parte
de un Encuentro Ciudadano que fue convocado en Vijes el sábado 31 de octubre de
2015 titulado: “Pasado presente y futuro de Vijes La industria artesanal de la cal y la
crisis del agua. Alternativas y posibilidades” (Fig. 14). De las propuestas que se
adelantaron en este encuentro tres se destacan por su importancia:
•
La reconversión ecológica de la cuenca del rio Vijes y de sus afluentes
(alrededor de los cuales surgieron estas antiguas estructuras) basada en un programa
de reforestación a partir de semilleros gestionados por la comunidad.
•

La recuperación de la talla de la piedra, una tradición artesanal pérdida.

•
La realización de una ruta turística de la cal, complementaria a la de los hornos,
que comprenda todas las actividades relacionadas con esta actividad industrial
artesanal, desde las extractivas en las minas, hasta las de transformación en los
hornos de colmena y hornos de capas. Esta iniciativa, que intenta conservar la
memoria de los símbolos de identidad del pueblo (entre los cuales, sin duda, el más
relevante y autentico es el horno de colmena) incluiría la construcción de un museo de
la cal, justamente en uno o varios de los hornos de colmena existentes (en desuso o
aún en operación) que permita, a partir del diseño una oportuna museografía, recrear
tanto sus oficios como la tecnología de sus formas de operación.
El equipo de investigadores que ha llevado a cabo esta labor de puesta en valor de los
hornos de colmena y sus oficios ha recogido estas propuestas y espera seguir
contando con financiación de Colciencias, para darle continuidad a lo que sería una
segunda fase de este proyecto de investigación; la cual, construida con la participación
de la comunidad y con esta como su principal destinatario y protagonista, apunta a la
reapropiación en formas innovadoras de su patrimonio buscando contribuir con la
reconstrucción de su tejido social (Choay, 2006; Monje, Lijo, 2000; Condorelli, 2009).

Figura 14: Asistentes al Encuentro Ciudadano llevado a cabo en Vijes el sábado 31 de octubre de 2015
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(Medidas de mitigación y lineamientos para un PMA)1
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(2) U. del Valle, Cali, Colombia - ricardo.hincapie@correounivalle.edu.co
(3) U. del Valle, Cali, Colombia - silvio.delvasto@univalle.edu.co

Resumen
Se hace una aproximación a la identificación y evaluación de los impactos ambientales
generados en el área de influencia directa (AID) de la actividad calera (minas y hornos)
del municipio Vijes, Valle del Cauca, Colombia. Después de una breve introducción sobre
los impactos de la minería en Colombia nos referimos a la importancia de los estudios de
EIA como herramienta de planificación, se señalan los objetivos de este ejercicio y se
presenta un resumen de la normatividad relacionada la evaluación de los impactos en la
región y en Colombia.
Se muestra también la metodología empleada para la identificación de las actividades
generadoras de impacto y los componentes ambientales susceptibles de ser afectados y
se procede a la evaluación de los mismos usando una matriz de doble entrada
condicionada, en Excel.
Se hace un análisis de los resultados en el cual se identifican los impactos más
importantes y los componentes ambientales más afectados, aportando ideas para la
mitigación de los impactos negativos y dando algunos lineamientos generales para la
implementación de un Plan de Manejo Ambiental PMA, con miras a mejorar a través de
herramientas de PML la actividad calera y asegurar un futuro para esta práctica tradicional
tan valiosa y arraigada a la cultura e historia local.

1

Este artículo deriva de un proyecto de investigación titulado “Los hornos de cal de Vijes (Valle del Cauca) y
sus oficios: un patrimonio material e inmaterial por recuperar y salvaguardar” Código: 110660938036 ganador
de la convocatoria de Colciencias 609-2013 “Arte, Cultura y Diálogo de Saberes”. Los autores son: Biólogo,
Rafael Contreras Rengifo, Arquitecto Ricardo Hincapié Aristizábal, Ing. Químico Silvio del Basto Arjona.
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Finalmente se plantea la posibilidad de desarrollar un proyecto de Ecomuseo y una ruta
cultural para preservar el paisaje calero.
Palabras Claves: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Industria artesanal de la cal, hornos de
colmena, mitigación de impactos, Plan de Manejo Ambiental (PMA), Producción
más Limpia (PML), Ecomuseo del paisaje calero.

Introducción
La minería es uno de los sectores con mayor interés en Colombia; está en pleno auge y
se espera un considerable aumento en la producción de la mayoría de los minerales que
se explotan en el país. No obstante los aspectos ambientales mineros se han convertido
en un problema de gran magnitud para las entidades encargadas de su control.
Los impactos ambientales no gestionados que revisten riesgo para la población
constituyen Pasivos Ambientales, un tema que preocupa a instituciones responsables de
vigilar, gestionar y restaurar los ecosistemas afectados. Un estudio adelantado
recientemente por INNOVA Ambiental 2015, para el MADS, arroja la cifra preliminar de
1843 sitios con posibles Pasivos Ambientales, siendo más grave la situación en
Cundinamarca, Santanderes, Chocó, Putumayo, Boyacá, Cesar, Cauca, Valle, Antioquia y
Bolívar. Para muchas de las compañías mineras que operan en Colombia la
responsabilidad ambiental corporativa y la minería responsable no aparecen en sus
agendas deviniendo en efectos negativos cuya restauración superará los créditos
obtenidos por la explotación irracional del territorio. El reto es diseñar sistemas de
aprovechamiento que evalúen los proyectos extractivos, aplicando herramientas de
planificación ambiental para gestionar las consecuencias negativas, e incorporar
tecnologías innovadoras que hagan de la actividad una práctica más amigable. Hoy toma
fuerza la idea de que es posible desarrollar actividades económicas ambientalmente
sostenibles usando tecnologías limpias, cumpliendo la norma ambiental y generando
empleo y oportunidades que mejoren la calidad de vida de la población. Allí hay una
oportunidad para la actividad calera en Vijes.
Objetivos del ejercicio de eia en la actividad calera en vijes
•
•
•
•

Identificar los componentes Físicos, Biológicos, Paisajísticos y Socioeconómicos y
Culturales, impactados y las Actividades Susceptibles de Generar Impacto.
Identificar y evaluar los impactos ambientales, facilitando la identificación de las
medidas ambientales y sociales del PMA.
Proponer lineamientos para un mejor desempeño ambiental.
Apoyar a los propietarios de hornos en los procesos de gestión ambiental

Descripcion de la actividad calera
El aprovechamiento de la cal en Vijes es de vieja data con reportes de la existencia de
hornos antiguos de corte español desde 1810. La cal es parte de la vida cotidiana de la
población, y tiene aplicaciones en la industria avícola y azucarera, agua potable,
construcción de viviendas y edificios, agroindustria, producción de acero etc.
Para procesar artesanalmente la cal se construyeron en Vijes, medio centenar de hornos
algunos muy próximos al casco urbano. Por requerimientos de la autoridad ambiental, y la
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aparición de los hornos continuos, hoy solo quedan 5 hornos de colmena activos,
mientras aumentan los continuos que llegan a 12 unidades, se mantiene uno tecnificado y
en conjunto alcanzan una producción cercana a las 3000 ton/mes. De acuerdo a la
Fundación General de Apoyo a la Universidad del Valle, Vijes forma junto con San Marcos
y Yumbo el sector donde se reúne la mayor parte de la explotación de caliza en el
suroccidente colombiano, pero en Vijes se concentra la actividad artesanal objeto de este
ejercicio.
Para EOT (2000) la actividad calera en la periferia urbana se cataloga como “uso no
conforme” y para la autoridad ambiental se considera “el principal factor de contaminación
atmosférica” (CVC, 2008). Ante este diagnóstico entre 2009 y 2010, el Centro Regional de
Producción Más Limpia (CRPML) adelantó una serie de estudios para evaluar la eficiencia
energética de los hornos y buscar fuentes alternativas de combustible como el bagazo de
caña e incluso formuló un proyecto de siembra de bosques dendroenergéticos para
abastecer los hornos de cal (CVC–CRPML 2010), desafortunadamente estas iniciativas
no tuvieron eco y el centro desapareció en el 2012.
En Vijes hay 2 grupos de actores, uno organizado a nivel industrial, donde sobresalen
D’CALES S.A. y CALIZAS y DERIVADOS S.A., con mayor conocimiento del mercado,
procesos productivos y comercialización y otro conformado por pequeños y medianos
productores artesanales que emplean hornos de colmena. Algunos productores medianos
han realizado esfuerzos para mejorar su actividad atendiendo los requerimientos de la
autoridad ambiental, trasladándose hacia sitios más alejados, incorporando chimeneas
para procurar la difusión de humo y material particulado y usando carbones de mejor
calidad.
La actividad se concentra alrededor de las áreas de mina, integradas por 4 saques
denominados El Jagual, Portachuelo, Las Guacas y Manga Vieja, en un radio de 7 km,
más un polígono de unas 24 has donde se reúnen todos los hornos existentes en la
confluencia de la quebrada Potrerito y el rio Carbonero, que forma el río Vijes. Aunque en
este sector las gentes derivan parte de su sustento del comercio, la agricultura y la
apicultura, es sin duda la minería de cal la actividad más importante y forma parte del
paisaje en el área de influencia directa (AID).
Un aspecto importante en el análisis de la situación actual se refiere a la conversión de los
hornos antiguos o de colmena a continuos o por capas, que solo usan carbón mineral
como combustible, como respuesta a los requerimientos de autoridad ambiental, no
obstante esta medida parece no redundar en una mejora ostensible de la calidad de la cal
obtenida con el método antiguo, y la emisión de material particulado podría aumentar.
Por otra parte muchos de los operarios de estas empresas generalmente no disponen de
seguridad social ni están cubiertos para riesgos profesionales y frente a las tecnificadas
son menos competitivas. No obstante las limitantes descritas, la actividad calera es de
suma importancia para la población, que encuentran en ella su sustento económico.
En la figura 1 continuación se observa el polígono de unas 24 has (marcado con una línea
de color blanco) que contiene la totalidad de los hornos y la mina del Jagual, a la izquierda
de la foto.
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Identificación de componentes ambientales afectados (caa) y de
actividades susceptibles de generar impacto
Para la EIA se requiere identificar tanto los componentes ambientales susceptibles de ser
afectados por la actividad y como las actividades que causan impactos ambientales en el
área de influencia directa (AID).

Figura 1: Ubicación de los hornos de colmena y continuos (en el polígono blanco), la mina el
Jagual en las estribaciones orientales de la cordillera occidental y el casco urbano.

Componentes Ambientales Impactados (CAI)
a) Geología, Geomorfología y Suelos: Geoformas, Estabilidad, Calidad del suelo y
Uso del suelo
b) Aguas superficiales: Cantidad y Calidad
c) Calidad del aire: CO2, CO, SO2, NOx, PM 10, PM 2.5 y Turbiedad del aire
d) Nivel de ruido: Intensidad, Repetición, Duración
e) Flora: Cobertura Forestal, Especies singulares y Especies amenazadas
f) Fauna: Fauna terrestre, Fauna acuática, spp singulares y spp amenazadas
g) Hábitats y comunidades terrestres: correspondientes al Orobioma Azonal y al
Zonobioma Alternohígrico y al ecosistema de Arbustales y Matorrales Medio Muy
Seco en Montaña Fluvio Gravitacional (AMMMSMH)
h) Hábitats y comunidades acuáticas: Cauces principales, Drenajes secundarios,
Ribera de cauces
i) Paisaje: Naturalidad, Riqueza y Cualidades paisajísticas

266

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

j)

Socioeconómico y cultural: Economía y mano de obra, Empleo, Oportunidad de
Innovación tecnológica, Salud obreros (morbilidad/mortalidad), Salud población
(morbilidad/mortalidad), Estilo y Calidad de Vida, Saberes y prácticas tradicionales,
Recursos edilicios, Patrimonio Cultural - Memoria Histórica, Atractivo Turístico

Actividades Susceptibles de Generar Impacto (ASPI)
Mediante sendos recorridos de observación se identificaran 24 Actividades Susceptibles
de Producir Impacto, ASPI son ellas:
1. Construcción vías acceso a las minas
2. Emplazamiento de hornos de colmena y continuos
3. Tala y descapote en el sitio de la mina
4. Tala de árboles para obtener dendrocombustibles
5. Explosiones con (ANFO) en las minas
6. Uso de maquinaria pesada en las minas (uso de martillo neumáticos,
retroexcavadoras, buldóceres y camiones)
7. Uso de porras para fragmentar la caliza en la mina y rajar con cincel la madera
8. Cargue manual y con maquinaria de roca caliza en volquetas
9. Uso de camiones para el transporte de la roca caliza hacia los hornos
10. Descargue de piedra
11. Descargue y distribución de carbón mineral
12. Uso de porras para aparejar la roca en los hornos
13. Uso de motosierras, porras y cinceles para rajar la madera
14. Cargue de horno con piedra
15. Alimentación del horno con leña y carbón
16. Calcinación de la piedra
17. Emisión de humos, material particulado, vapor agua, etc.
18. Descargue del horno con cal
19. Disposición de escorias e inquemados
20. Derivación de agua superficial para diversos usos
21. Apagado de la cal viva
22. Empaque en bultos y cargue en camiones
23. Cargue de la cal en camiones (al granel)
24. Transporte del producto hacia los diversos consumidores

Calificacion de la matriz de doble entrada.
Con las 2 listas de chequeo, se elaboró una matriz sencilla de doble entrada en Excel
para facilitar la participación de los actores. Para la evaluación de las ASPI y de los CAI
se usan números y colores (tipo semáforo), rojo x (-3), naranja x (-2) y amarillo x (-1), para
los impactos negativos, mientras para los positivos se usan tres tonalidades de verde
oscuro x (3), verde medio x (2) y verde claro x (1). La matriz se elaboró en Excel usando
la opción de formato condicional.
Cuadro 1. Ponderación y colores para la matriz de doble entrada

COLOR
ROJO
NARANJA
AMARILLO

PONDERACION
x (-3)
x (-2)
x (-1)
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COLOR
VERDE OSCURO
VERDE MEDIO
VERDE CLARO

PONDERACION
x3
x2
x1
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El resultado del ejercicio agrupa en cinco (5) rangos a las ASPI: muy alto (41 a 50), medio
alto (31 y 40), medio (21 a 30), medio bajo (11 a 20) y bajo (1 a 10) puntos, mientras para
los CAI se genera tres (3) a saber: alto (21 y 30), medio (11 y 20) y bajo (1 y 10).
Para este resumen se incluirán solo las actividades que causan impacto muy alto, alto y
medio alto y los componentes impactados en un nivel alto.
Actividades más impactantes
Nivel Muy Alto: Tala del bosque para leña o dendrocombustibles (58), es la actividad
más impactante en el AID, pues los bosques locales han sido la fuente principal de
suministro de leña, no obstante el efecto no se puede atribuir solo a los hornos de cal
pues también se usa leña en cocinas urbanas y rurales y se han talado bosques para abrir
potreros para ganadería extensiva. Según el Plan de Gestión y Ordenamiento Forestal
para el Valle del Cauca, la cuenca de Vijes se encuentra deforestada con menos del 10 %
de su cobertura original (CVC & U del Tolima 2000)
Nivel Alto: Explosiones con ANFO en las minas (50), aunque se limita a las 4 canteras
y su AID, causa impactos negativos sobre el nivel de ruido cerca de las minas y sobre
todo por la emisión de humos, polvo fugitivo o material particulado con decenas de
elementos químicos que se pueden potenciar con la dirección de los vientos catabaticos
característicos de Vijes, conduciéndolos hacia las tierras bajas donde está la población.
Construcción vías acceso a minas (50), se trata de vías de acceso secundarias o
carreteables destapados y de bajas especificaciones, desde las cuales se accede a los
“saques” y que pueden desestabilizar el terreno y causar impactos paisajísticos. Como
estas vías facilitan el acceso a las áreas adyacentes a los lugares explotados, también
pueden aumentar la vulnerabilidad de algunas de estas zonas a la tala y los incendios
forestales que suelen ocurrir precisamente en las laderas próximas a las minas.
Nivel Medio Alto: Emisión de humos (39), La incineración de la roca caliza libera
aproximadamente el 50% del total de su peso como CO2, material particulado y vapor de
agua. Por otra parte el uso eventual de carbones de mala calidad da también lugar a la
emisión de óxidos de azufre (SO2) y contribuyen a la Emisión de material particulado,
PM10 y PM 2,5 entre otros.
Calcinación de la piedra (37), la quema de la caliza convierte la mitad de su peso en
CO2 coadyuvando al deterioro de la calidad del aire y que se puede relacionar junto con la
emisiones de material particulado y otros productos de la combustión, con la mayor
morbilidad detectada por infecciones respiratorias, entre la población asentada en al
casco urbano y documentada en el último informe de la Secretaria Departamental de
Salud Valle 2014 para el periodo comprendido entre el año 2009 y el 2012.
Uso de maquinaria pesada en las minas (34) finalmente aparece el uso de maquinaria
pesada en las diferentes labores en las minas y que incluyen el uso de taladros
neumáticos accionados por compresores, retroexcavadoras, buldóceres, cargadores y
camiones entre otros que impactan sobre varios componentes ambientales elevando los
niveles de ruido, contribuyendo a aumentar la emisión de polvo y material particulado que
pueden afectar ambos la salud del personal vinculado a la actividad o por el transporte de
la roca caliza hasta los hornos y descargue en los hornos para su calcinación.
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Componentes más impactados
Nivel Alto: Nivel de Ruido con sus indicadores: Intensidad, Repetición y Duración
todos con 30 puntos. Muchas de las actividades inmersas en el proceso de explotación y
transformación de la roca caliza ocasionan un impacto sonoro de alta Intensidad como
las explosiones con ANFO en las minas, o por Repetición como los ruidos producidos
durante el corte de madera que alimenta los hornos, con motosierras y el fraccionamiento
o aparejamiento de la roca caliza con porras de diversos tamaños. De igual manera
también hay impactos en la Duración del nivel de ruido, durante trituración de la roca en
los molinos ubicados en la periferia del casco urbano.
Con respecto a los componentes de la calidad del aire, los más relevantes son:
Generación de material particulado especialmente PM10 y PM 2,5 con -27 puntos cada
uno, seguidos por la Turbiedad del aire con una puntuación de -24. El material
particulado conlleva además de un impacto ambiental significativo, debido al patrón
predominante de vientos descendentes o catabáticos característicos de Vijes, que se da
entre las tres de la tarde y las doce de la noche.
Como el 75% del peso del material particulado emitido por un horno de cal corresponde a
PM 2,5 se deben adelantar los estudios de muestreo para este tamaño específico de
partícula pues esto no ha sido evaluado aun y porque estas partículas estarían
típicamente constituidas por núcleos de BC (black carbón por su siglas en ingles). Este
análisis tiene implicaciones importantes desde el punto de vista de salud pública, dado
que las partículas más pequeñas, penetran más profundamente en el sistema respiratorio,
son más tóxicas y las más abundantes en el penacho de emisiones (Jaramillo 2001).

Propuesta de algunas medidas de mitigacion
Según los resultados obtenidos para controlar la ASPI las medidas se deben centrar en:
Sustituir dendrocombustibles directos (madera del bosque) por dendrocombustibles
indirectos (subproductos madereros derivados de procesos como el aserrado o la
industria de pulpa y papel), o dendrocombustibles recuperados, (biomasa maderera
derivada de todas las actividades económicas y sociales que no se incluyen en el sector
forestal). En Vijes son promisorios por su disponibilidad los despuntes de pino de la
industria papelera, la madera de la renovación y soqueo de cafetales y el bagazo de caña.
Introducir mejoras a las explosiones mineras, capacitando al personal involucrado, por
Agencia Nacional Minera (ANM), la autoridad ambiental y la administración municipal.
Aplicar medidas y técnicas enumeradas en la MTD (Mejores Técnicas Disponibles) para
los «Sectores de fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio» Schorcht et al 2013,
para controlar la emisión de humos, gases y material particulado, controlando
minuciosamente las sustancias que se introducen en el horno reduciendo las emisiones y
supervisando y midiendo de forma regular emisiones y parámetros del proceso incluyendo
sustitución de combustible, instalación de chimeneas e implementación de estructuras de
control.
Reemplazar los carbones por antracitas con más carbono fijo y menos material volátil v.g.
Meta-antracitas con solo 2% y Antracitas con entre 2 y 8% de materia volátil.
Instalar chimeneas y dispositivos de control de emisiones, que permiten retener
contaminantes, evitando que salgan a la atmósfera incluyendo precipitadores
electrostáticos (PES). Debido a que se está migrando hacia hornos continuos, seria
indicado usar un PES sencillo en seco de tubo-alambre, en el cual una varilla metálica de
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cobre o de un metal distinto al del tubo de la chimenea, atraviesa a lo largo del eje del
tubo y sirve como electrodo recolector.

Figura 2: Dendrocombustibles directos usados
en la quema de la roca caliza

Figura: Explosiones con ANFO

Figura 4: Construcción de vias acceso a las
minas

Figura 5: Emisión de humos y material
particulado

Figura 6: Disposición de escorias e inquemados

Figura 7: Uso de maquinaria pesada
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Desarrollar buenas prácticas de almacenamiento de insumos evitando dejar a cielo
abierto los materiales del proceso, pues se pueden humedecer requiriéndose gastar más
combustibles.
A través de sus programas marco de investigación y desarrollo tecnológico, la CE está
iniciando y apoyando proyectos relacionados con las tecnologías limpias, tecnologías
emergentes de tratamiento y reciclado de efluentes y estrategias de gestión. Estos podría
representar una aportación útil a futuras revisiones de los BREF (Best Available
Techniques Reference document) (Schorcht et al op. cit.), programa en el que se invita a
los lectores a enviar a la Oficina Europea de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación información de los resultados de todas aquellas investigaciones que se
consideren relevantes para el ámbito de aplicación de esta problemática.

Lineamientos para un PMA
Para mejorar la actividad calera artesanal en Vijes se propone seguir principios de
Producción más Limpia (PML) mejorando la eficiencia de los procesos productivos,
generando la menor cantidad de subproductos o corrientes residuales que no se puedan
aprovechar internamente, con un consumo mínimo de materias primas y recursos,
apoyándose en Prevenir, Reducir y Reutilizar dentro del proceso productivo.
La prevención se orientaría al rediseño del sistema existente, para evitar la contaminación
evitando la generación de residuos o corrientes residuales. La valorización dentro de los
procesos productivos o valorización interna considera el uso de residuos como materia
prima dentro de cada empresa y del sistema de empresas, estrategia que puede
ampliarse a otras industrias distintas en el área de influencia que podrían demandar como
insumos algunos subproductos de descarte de la actividad calera. Algunos factores que
podrían facilitar la adopción de las estrategias de PML en la industria calera son:
•
•
•
•
•

Marco legal estricto y controlado, por parte de la autoridad ambiental.
Consumo elevado y desperdicio de energía que se degrada en forma de calor.
Incorporación de los costos ambientales en la gestión financiera.
Sensibilización ambiental creciente entre fabricantes, consumidores y clientes.
Mejora de la calidad por la aplicación de procesos de PML.

Las medidas de PML se pueden agrupar según las líneas de actuación que se muestran a
continuación:
•
•
•
•

Cambios en materias primas y combustibles, con la mejora por sustitución o
modificación por otras menos contaminantes.
Cambios tecnológicos que representen modificaciones en los procesos.
Medidas organizativas dando un correcto uso de los equipos y sistemas para
optimizar el funcionamiento de los hornos.
Reciclaje interno o entre los diferentes hornos o mediante la creación de demanda
de subproductos o residuos (Ecología Industrial), reutilizándolos en el propio
proceso y considerándolos como nuevas materias primas.

Aunque la extracción de materia prima de las minas genera impactos ambientales, la
mayoría se localiza en inmediaciones de la explotación. En contraste desde los hornos se
generan impactos que se extienden a un área mayor y que deben ser controlados con el
uso de mejores prácticas y tecnologías para reducir los efectos negativos.
El plan debe acompañarse de Sistema de Gestión Ambiental centrado en 4 objetivos:
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Reducción de la concentración de contaminantes atmosféricos, corrigiendo los
problemas generados por los gases y el material particulado, provenientes de la
combustión incompleta del carbón, al igual que las partículas emitidas desde la minas y
vías en el área de influencia directa (AID). Reducir las emisiones atmosféricas depende
de múltiples variables entre las cuales se puede mencionar el control de calidad del
combustible (carbón), eficiencia en la combustión, el sistema de alimentación del
combustible a los hornos, el sistema de inyección de aire, el mejoramiento de la
infraestructura de los hornos y su mantenimiento.
Gestión de los residuos sólidos generados, aprovechamiento de los residuos:
escorias, caliza inquemada etc., así como el funcionamiento del sistema de recolección de
residuos en la planta. La gestión de los residuos es menos compleja, requiere de mucha
atención y seguimiento. Control de calidad en el % de escorias generadas, en las
herramientas y manipulación de los materiales e insumos, y en la quema o cocción y por
último en el diseño del sistema de recolección y posterior uso de los R.S.
Seguridad Industrial y mejora de las condiciones laborales introduciendo los
correctivos necesarios para mejorar las condiciones de trabajo en los frentes de labor y
las condiciones de seguridad social. Para la implementación del sistema es indispensable
involucrar de manera participativa, activa y responsable, a los propietarios de los hornos y
a cada trabajador en su puesto de trabajo. De la interacción y proactividad de unos y otros
dependerá el éxito del cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental.
Mejoramiento Continuo, en un proceso de mejora y optimización de los procesos para
que pueda haber un futuro para esta actividad tan arraigada y que forma parte de la
historia de Vijes y el Departamento del Valle y que debe seguir siendo fuente de abasto
de derivados de cal y materias primas fundamentales para el desarrollo del país.

Bibliografía
Comisión Europea 2011. Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Documento de
referencia sobre las mejores técnicas disponibles en la industria de fabricación de cemento, cal y
óxido de magnesio. Dirección General CCI, Centro Común de Investigación, Instituto de
Prospectiva Tecnológica, Unidad de Consumo y Producción Sostenibles, Oficina Europea de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación. FS/EIPPCB/CLM_FINAL 12 pp.
CRPML 2009. Evaluación del uso bagazo como combustible alternativo en un horno tipo colmena
para la producción de cal en Vijes,- Valle - Colombia Informe técnico 7 pp.
CVC 2008.Sintesis Ambiental Urbana Municipio de Vijes. SOS por el Valle del Cauca No. 39, 17 pp
+ 1 plano. Estado del ambiente urbano de Vijes.
CVC–CRPML 2010. Estudio diagnóstico para establecer bosques dendroenergéticos mixtos como
alternativa de mejoramiento ambiental para los hornos de beneficio de material calcáreo en Vijes,
CONVENIO 098/07, RESULTADO No. 6, Cali 45 pp.
CVC-U del Tolima 2000. Caracterización de los bosques naturales y zonificación de las tierras
forestales de las cuencas hidrográficas de ríos Departamento del Valle del Cauca. Convenios 0722005 y 083-2007, U. del Tolima- CVC.
EOT 2000. Esquema de Ordenamiento Territorial para el municipio de Vijes, Valle del Cauca
Fundación General de Apoyo a la Universidad del Valle. (2007). Agenda para la productividad y
competitividad del distrito minero del Valle: Informe final 14 de diciembre de 2007. Valle del Cauca.
Obtenido de http://www.simco.gov.co/Simco/Portals/0/Informe_%20final_valle.pdf
INNOVA Ambiental 2015. Diseño de una estrategia integral para la gestión de los Pasivos
Ambientales en Colombia. Contrato de Consultoría 374 de 2015.

272

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

Jaramillo, F. (2001). Bases para la investigación de la contaminación atmosférica en el Valle de
Sogamoso: El caso del material particulado generado en la fabricación artesanal de ladrillo y cal.
Lauzana Suiza.
Oficina Europea de Prevención y Control Integrados. (Mayo de 2010). Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes. Obtenido de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación: http://www.prtr-es.es/data/images/Sumario-Ejecutivo-Cemento-final-CIRCA.pdf
Secretaria Departamental de Salud Valle 2014. Análisis de Situación de Salud en Vijes con el
Modelo de los Determinantes Sociales de Salud. Secretaria Dirección Local de Salud Municipio de
Yotoco, Grupo ASIS. 97 pp.
Schorcht F., I. Kourti, B. M. Scalet, S. Roudier, L. Delgado Sancho 2013 Best Available Techniques
(BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide Industrial
Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control.

Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

273

274

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

A CAL

como material ecológico e saudável

LA CAL
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Argamassas de terra e cal - características e campos de aplicação
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Resumo
As argamassas mistas de cal e terra devem ter resultado da prática profissional quando as
condições económicas foram possibilitando a adição de cais aérea às argamassas
vernaculares só de terra.
Baixas adições de cal aérea a argamassas de terra têm conduzido a drásticas alterações da
cor e das resistências mecânicas das argamassas de terra. No entanto, a substituição
parcial de massa de cal por terra em argamassas de cal ao traço volumétrico 1:2
(correspondendo a argamassas com traço em massa de 1:8, com substituições de 10% a
50%) resulta em argamassas mais ecológicas e que tecnicamente indiciam ser adequadas
para aplicação em rebocos de edifícios antigos e mesmo em construção nova com
características compatíveis.
Os resultados obtidos foram particularmente interessantes para uma substituição de 10%
mas muito há ainda a fazer para um conhecimento aprofundado deste tipo de argamassas
mistas de cal e terra, muito utilizadas no passado, com vista à otimização de formulações
que possam vir a ser aplicadas correntemente.
Palavras-chave:

Cal; Terra argilosa; Argamassa; Alvenaria; Revestimento
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Introdução
Uma argamassa é efetuada a partir de uma mistura de agregados relativamente finos com
um ligante e água. No entanto, podem ser incluídos outros materiais na sua formulação,
para otimização face ao tipo de aplicação em causa. Para utilização no assentamento de
alvenarias, para o tratamento de juntas e em rebocos interiores e exteriores devem utilizarse argamassas que possuam características que sejam compatíveis com as dos materiais
sobre os quais vão ser aplicadas, com as solicitações a que vão estar sujeitas (Veiga et al.
2010) e com os requisitos que são função do tipo de aplicação.
Em paredes realizadas usando a terra como material de construção, nas técnicas
construtivas da taipa, em alvenarias de adobe ou em paredes de tabique, e mesmo em
alvenarias de pedra aparelhada era corrente utilizarem-se antigamente argamassas só de
terra (em rebocos interiores, no enchimento de paredes de tabique e no assentamento de
alvenarias), argamassas mistas de terra e cal aérea ou argamassas só de cal aérea (em
rebocos principalmente exteriores e no assentamento e tratamento de juntas de alvenarias).
Na atualidade as argamassas de terra são muito utilizadas em alguns países desenvolvidos,
como é o caso de vários países da Europa, tais como a Alemanha, a Itália ou a França, em
rebocos interiores de construções novas ou na reabilitação de construções existentes. O
incremento da sua utilização deve-se particularmente a aspetos de eco-eficiência e
qualidade do ar ambiente (Darling et al. 2012; Mèlia et al. 2014; Faria et al. 2015; Lima e
Faria 2016). As argamassas de terra têm voltado também a ser usadas para o refechamento
de juntas de assentamento de alvenarias históricas (Morton 2004, Morton & Litle 2013), para
a reparação das superfícies das paredes de terra (Gomes et al. 2016a) e para o seu reboco
(Hamard et al. 2013).
Nas argamassas só de terra, são as partículas argilosas da terra que funcionam como
aglutinante, tendo o papel de ligante natural. Em função das características observadas,
verifica-se que a sua utilização não tem de restringir-se à aplicação em paredes realizadas
com base em terra, mas pode estender-se a outros suportes. São disso exemplo paredes de
alvenaria com materiais correntes, como o tijolo furado, blocos de betão, adobes, blocos de
terra comprimidos ou extrudidos, fardos de palha, e a paredes de alvenaria de pedra
argamassada antigas, tão frequentes também no património arquitetónico e, na maioria dos
casos, com necessidades de intervenção com vista à sua conservação e manutenção
prementes (Faria et al. 2014).
Mas estas argamassas só de terra têm como principal desvantagem a sua suscetibilidade à
água, que pode conduzir à “lavagem” do ligante (Gomes et al. 2016b), e suscetibilidade
biológica, principalmente se contêm fibras naturais (Santos et al. s.d.). Para a sua
estabilização podem ser aplicados tratamentos de superfície ou adicionados à formulação
produtos distintos, tal como um ligante corrente. O ligante que era tradicionalmente
adicionado era a cal aérea.
As argamassas mistas, de terra e cal aérea, podiam resultar de formulação específica em
que a cal era misturada com uma terra (mais ou menos arenosa) em vez de areia. É muito
provável que, partindo de argamassas vernaculares de terra, e quando as condições
económicas o permitiam, adições sucessivamente mais elevadas de cal a estas argamassas
tenham resultado nas argamassas de cal aérea vernaculares que existem em muitos
edifícios antigos, que se identificam como tendo agregado muito argiloso, mesmo após
“lavagem” parcial destas partículas.
Atualmente, as argamassas mistas de terra e cal aérea, comparativamente a argamassas só
de cal aérea, podem apresentar vantagens económicas, ambientais e técnicas. São
vantagens ambientais e económicas poderem utilizar-se na formulação das argamassas
menores teores de ligante produzido especificamente, substituindo-o parcialmente por terra
argilosa (idealmente de escavações para trabalhos de construção, classificada como
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resíduo de construção e demolição (RCD) inerte, reduzindo dessa forma o volume de RCD a
gerir), ou menores teores de areia explorada e transportada, substituindo-a parcialmente
pela terra argilosa. São vantagens técnicas a obtenção de uma boa trabalhabilidade, uma
retração controlada, resistências mecânicas relativamente baixas, que lhes propiciam
compatibilidade com uma grande gama de suportes. Mas estas argamassas apresentam
ainda a vantagem de se apresentarem naturalmente pigmentadas, o que pode ser muito
interessante para determinados tipos de aplicações, nomeadamente em rebocos e no
tratamento de juntas.
Embora argamassas mistas de terra e cal aérea sejam diversas vezes referidas em
bibliografia genérica, não têm sido objeto frequente de caracterização sistemática. Para
além disso, cada terra apresenta as suas particularidades específicas, o que multiplica a
diversidade das características obtidas (Cardoso et al. 2013). Para contribuir para um maior
conhecimento das características destas argamassas têm-se vindo a desenvolver duas
linhas de investigação, nas quais se partiu de dois extremos: argamassas só de terra e
argamassas só de cal aérea. Nas argamassas só de terra tem-se vindo a avaliar a influência
da adição de baixas percentagens de cal aérea a uma terra caulinítica (Gomes et al. 2016a)
e a uma terra ilítica (Santos e Faria 2016). Nas argamassas só de cal aérea tem-se vindo a
avaliar a influência de substituições parciais de cal pela mesma terra caulinítica utilizada na
linha de investigação anteriormente referida (Faria et al. 2013). Foi já apresentada a
caracterização efetuada de forma não destrutiva em rebocos efetuados sobre um murete de
taipa (Faria et al. 2015ª). Vão apresentar-se agora os resultados da caracterização destas
últimas argamassas, de cal com substituições por terra no estado endurecido, a partir de
provetes em laboratório.

Materiais utilizados, argamassas e provetes
A cal aérea (CL) foi disponibilizada pela empresa Lusical (Grupo Lhoist) e foi caracterizada
quimicamente por difração de raios X (DRX) e análise térmica diferencial (DTG) por Pimenta
et al. (2014). A areia utilizada nestas argamassas (Ar) é siliciosa lavada, foi utilizada
correntemente no âmbito dos projetos LIMECONTECH e METACAL, e a sua curva
granulométrica foi apresentada em Pimenta et al. (2014). A terra utilizada (t) foi selecionada
por Gomes (2013) de entre várias disponibilizadas pela empresa Sorgila - Sociedade de
Argilas, por apresentar baixa retração. É proveniente de Rendinha, Pombal, Portugal e foi
desterroada após remoção das partículas grossas. A sua caracterização por DRX e DTG foi
apresentada por Gomes et al. (2012) e Pimenta et al. (2014), sendo uma terra com argila
caulinítica. A curva granulométrica resultante de peneiração a húmido e a seco foi
apresentada por Pimenta et al. (2014).
A baridade de todos os constituintes secos das argamassas, determinada com base na EN
1015-1, é apresentada no Quadro 1.
Quadro 1: Baridades da cal aérea, terra desterroada e areia das argamassas
Baridade
kg/dm

3

Cal aérea

Terra

Areia

0,362

1,084

1,463

Realizaram-se como referência duas argamassas só de cal aérea, com traços volumétricos
1:2 de cal:areia (argamassa CL2) e 1:3 (argamassa CL3). Com base na formulação da
argamassa ao traço 1:2, realizaram-se substituições parciais da massa de cal por terra: 5%,
10%, 25% e 50% (argamassas CL2_5t a CL2_50t) – Quadro 2.
Para a amassadura das argamassas, e através da baridade, determinaram-se as massas
dos constituintes secos de cada formulação, que foram homogeneizados manualmente. A
amassadura mecânica iniciou-se em simultâneo com a adição da água de amassadura,
durante os 20 segundos iniciais. A água de amassadura foi adicionada de forma a obter-se
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uma consistência por espalhamento, determinada com base na EN 1015-3 mas com mesa
de espalhamento de acordo com a versão anterior desta norma, de 150 ± 5 mm (Quadro 2).
A amassadura mecânica foi interrompida ao fim de 150 segundos, foi integrado
manualmente na argamassa o material junto aos bordos e realizada amassadura mecânica
por mais 30 segundos.
Quadro 2: Traços em massa e em volume, razões água/(cal e terra) e água/terra e consistência por
espalhamento das argamassas
Argamassa
CL2

CL:terra:Areia
Traço em
Traço em
massa
volume
1:0:7,7
1:0:2

Água/(CL+t)
[-]

Água/t
[-]

0,17

-

Consist.
espalh.
[mm]
147

0,18

35,4

150

CL2_5t

1:0,05:8,1

1:0,02;2,1

CL2_10t

1:0,1:8,6

1:0,04:2,2

0,18

17,7

155

CL2_25t

1:0,3:10,3

1:0,1:2,7

0,18

7,1

150

CL2_50t

1:1:15,5

1:0,3:4

0,18

3,5

149

CL3

1:0:11,6

1:0:3

0,25

-

151

Os resultados da caracterização complementar
anteriormente apresentados (Faria et al. 2015a).

das

argamassas

frescas

foram

Com cada argamassa foram produzidos provetes prismáticos com dimensões de 40 mm x
40 mm x 160 mm, com compactação mecânica em duas camadas, e provetes constituídos
por uma camada de argamassa com cerca de 2 cm de espessura aplicada, após aspersão
prévia com água, sobre uma superfície de tijolo furado com área de cerca de 20 cm x 30 cm.
Para a execução destes provetes de argamassa sobre tijolo, esta foi deixada cair por ação
da gravidade de uma altura constante de 70 cm, e depois talochada para aperto e
regularização.
Todos provetes foram colocados numa sala condicionada, a temperatura de 20±2ºC e
humidade relativa (HR) de 65±5%, sendo aspergidos com água diariamente durante os
primeiros 4 dias. Os provetes prismáticos foram desmoldados e permaneceram na sala de
cura até aos 90 dias, juntamente com os provetes sobre tijolo. Foram ensaiados aos 90 dias
de idade.

Procedimentos de ensaio utilizados
Características mecânicas
O módulo de elasticidade dinâmico (Ed) foi determinado, de forma não destrutiva, com base
na NP EN 14146, utilizando o equipamento Zeus Resonance Meter. Cada provete
prismático é colocado com um topo em contacto com o recetor e outro com o emissor e
atravessado por onda ultrassónica. Com base na massa e na dimensão do provete, o
equipamento calcula diretamente o valor de Ed a partir da frequência de ressonância
determinada. Com cada provete, alterando a sua posição no equipamento, realizam-se 4
ensaios. Os mesmos provetes foram utilizados para a determinação da resistência à tração
por flexão por 3 pontos, com base na EN 1015-11, num equipamento Zwick Rowell Z050.
Uma metade resultante de cada provete foi ensaiada de acordo com a mesma norma à
compressão.
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Características microestruturais
Um topo íntegro de cada provete submetido ao ensaio de compressãp foi utilizado para a
determinação da porosidade aberta e da massa volúmica, com base na NP EN 1936 . É
aferida a massa seca dos provetes e estes são inseridos num excicador sob vácuo. Ao fim
de 24 h é introduzida água lentamente, sob vácuo, até imersão completa dos provetes. Após
24h a pressão é libertada e, após novas 24 h, a massa dos provetes é aferida em imersão
(pesagem hidrostática) e saturada em água.
Apenas uma amostra de cada argamassa foi preparada de forma a preencher o mais
possível o recipiente do penetrómetro de vidro a ensaiar por porosimetria de mercúrio. Foi
utilizado um equipamento Micrometritics Autopore II, com pressões baixas de 0,014-0,207
MPa e altas de 0,276-206,843 MPa. O resultado apresenta-se na forma de curvas de
intrusão incremental de mercúrio, função do diâmetro dos poros.
Características físicas
A condutibilidade térmica (λ) foi determinada aos 90 dias de idade das argamassas, através
do equipamento ISOMET 2104 Heat Transfer Analyzer, com uma sonda de contacto API
210412 com área circular com 60mm de diâmetro, aplicada nos provetes de argamassa
sobre tijolo furado, colocados sobre uma placa de isolamento térmico.
A metade dos provetes prismáticos resultante do ensaio de resistência à flexão, não
utilizada para a compressão, foi utilizada para determinação da capilaridade e secagem.
O ensaio de capilaridade foi realizado com base na EN 1015-18 e na EN 15801. As faces
laterais de cada provete foram envoltas em filme de polietileno, de forma a bloquear a
evaporação de água por essas superfícies e garantir ascensão capilar unidirecional. Foi
aplicado uma gaze, mantida por um elástico, na base do provete, sobre o polietileno. A
massa constante seca dos provetes foi aferida e a sua base foi colocada em contacto com
uma lâmina de água de 5 mm, no instante de tempo 0 segundos. Foram aferidas as massas
dos provetes a intervalos de tempo definidos após contacto com a água. O ensaio foi
considerado concluído quando a variação de massa estabilizou. A variação de massa por
unidade de área em contacto com a água possibilita a elaboração da curva de capilaridade
de cada provete e a curva média de cada argamassa. O coeficiente de capilaridade resulta
do declive do troço inicial mais representativo dessa curva e traduz a velocidade com que
ocorre a absorção capilar, enquanto o valor assintótico traduz a absorção total de água por
capilaridade (massa saturada).
O ensaio de secagem iniciou-se com a aferição da massa saturada de cada provete, com a
remoção do respetivo provete do contacto com a água e remoção da gaze da base dos
provetes, com base na EN 16322. A massa dos provetes continuou a ser aferida a intervalos
definidos a partir do instante 0 s, com o topo dos provetes colocado em contacto com uma
superfície metálica e impermeável, na sala condicionada. Determinou-se a curva de
secagem de cada provete e de cada argamassa, com base no tempo (em abcissa) e
variação de massa em ordenada. O declive com a horizontal do troço inicial de cada curva
define a taxa de secagem da fase de inicial de secagem. Essa curva possibilita também a
determinação do índice de secagem, que diminui com a facilidade de secagem global.
Resistência ao ataque por sulfatos
Foram dissolvidos 329 g de sulfato de sódio anidro em 10 litros de água potável,
correspondendo a 3,09% - metade da dosagem indicada na EN 12370. Foi seguido o
procedimento descrito por Faria (2009) e utilizados os provetes resultantes dos ensaios de
capilaridade e secagem. Foi removido o filme de polietileno dos provetes previamente
submetidos aos ensaios de capilaridade e secagem e os provetes foram secos em estufa a
105ºC até massa constante. Após pesagem, os provetes foram imersos na solução durante
2h, escorridos e secos de novo em estufa, durante um mínimo de 21h e a massa avaliada
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de novo. Após cerca de 35-40 minutos de arrefecimento, o ciclo foi repetido. Realizaram-se
25 ciclos. Os resultados são expressos graficamente pela curva que apresenta a variação
de massa em função do número de ciclos.

Resultados e discussão
Exceto quando indicado em contrário, todos os ensaios foram realizados num mínimo de 3
provetes e os resultados são a média (e desvio-padrão) dos valores obtidos.
Características mecânicas
Apresentam-se no Quadro 3 as características mecânicas das argamassas. O módulo de
elasticidade dinâmico (Ed) e a resistência à compresão são directamente proporcionais,
apresentando as mesmas tendências entre as argamassas. A tendência é de uma
estabilidade dos valores de Ed e Rc com percentagens de substituição de cal por terra até
10% e com traço 1:3, e uma diminuição de cerca de ??% com as substituições de 25% e
50%. Embora apenas ensaiadas aos 90 dias, e não aos 28, de acordo com a norma NP EN
998-1 para rebocos, todas as argamassas aparentam poder classificar-se como CS I
relativamente à resistência compressão. No entanto, de acordo com a EN 998-2 as
argamassas não são classificaveis como argamassas de assentamento do ponto de vista da
resistência à compressão.
Quadro 3: Módulo de elasticidade dinâmico, resistências à flexão e à compressão, massa volúmica
aparente, porosidade aberta e condutibilidade térmica das argamassas

Arg.
CL2
CL2_5t
CL2_10t
CL2_25t
CL2_50t
CL3

Ed [N/mm2]
Med Dp
2902 48
2880 53
2914 42
2662 34
2229 90
3243 56

Rt [N/mm2] Rc [N/mm2]
Med Dp Med Dp
0,33 0,02 0,70 0,14
0,31 0,02 0,64 0,06
0,35 0,02 0,72 0,02
0,31 0,02 0,57 0,03
0,24 0,01 0,51 0,04
0,30 0,03 0,66 0,04

MV [kg/m3]
Med
Dp
1594
9
1552
7
1560
4
1576
11
1579
3
1596
6

Pab [%]
Med Dp
29,4 0,4
31,0 0,3
30,9 0,2
30,3 0,3
29,7 0,1
28,6 0,2

λ [W/(m.K)]
Med Dp
0,74 0,01
0,73 0,03
0,77 0,10
0,73 0,01
0,69 0,04
0,77 0,03

Quanto à resistência à flexão, ocorre um acréscimo positivo com a substituição de cal por
10% de terra. A razão Rt/Ed é assim bastante elevada para esta argamassa, indiciando um
bom comportamento. A argamassa com substituição de 25% de cal por terra ainda
apresenta uma resistência ligeiramente superior à argamassa de referência ao traço 1:3.
Comparando os resultados de caracterização mecânica obtidos com os de argamassas
caracterizadas por Gomes et al. (2016) realizadas com a mesma terra, com outra areia e
aos traços em volume de 1:3 e em massa de 1:3,8 (terra: areia), sem ou com adições em
massa de 5%. 10% e 15% da mesma cal aérea, verifica-se que enquanto as argamassas de
cal não são prejudicadas com a substituição por até 25% de cal por terra, já nas
argamassas de terra a adição de 5% de cal baixa drasticamente todas as caracteristicas
mecânicas, sendo essa redução um pouco menor para adições de 10% e 15% de cal.
Pimenta et al. (2014) verificou, por análise de DRX e DTG, que não houve qualquer
formação de compostos por reacção entre os minerais de argila da terra e a cal aérea, pelo
que o efeito da substituição de cal por terra será apenas físico.
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Características microestruturais
Apresentam-se no Quadro 3 a massa volúmica e a porosidade aberta das argamassas.
Verifica-se, tal como expectável, que a porosidade aberta é inversamente proporcional à
massa volúmica. No entanto, entre as argamassas de referência aos traços 1:2 e 1:3
esperava-se maior variação, com base na argamassa CL3, com menor teor de ligante, ser
potencialmente menos compacta (mais porosa), o que não é demonstrado pelo resultado
destes ensaios. Aparentemente, e admitindo que o processo de ensaio impediu a lavagem
de finos da terra, há uma redução drástica de massa volúmica com a substituição de 5% de
cal por terra, redução essa que se vai diluindo gradualmente com o aumento da substituição
de cal por terra.
A Figura 1 apresenta os resultados da porosimetria de mercúrio, em termos de intrusão
incremental função do diâmetro dos poros. Verifica-se que a microestrutura das argamassas
de referência também aqui surge muito semelhante, validando os resultados antes
apresentados da massa volúmica e porosidade aberta. O comportamento mais diferenciado
é apresentado pelas argamassas com 50% e 5% de terra em substituição da cal, cuja
intrusão principal não ocorre na gama dos 0,8 µm, tal como nas restantes argamassas,
apresentando-se numa gama um pouco inferior. De entre as argamassas com intrusão
incremental maioritaria na gama dos 0,8 µm salienta-se ligeiramente a argamassa com 10%
de terra com um maior pico nessa gama. Ressalva-se, no entanto, o facto destes resultados
terem sido obtidos apenas com análise de uma amostra por argamassa e não traduzirem,
assim, um valor médio.
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Figura 1: Curvas de intrusão incremental de mercúrio função do diâmetro dos poros das argamassas

Condutibilidade térmica, capilaridade e secagem
A conditubilidade térmica das argamassas é apresentada no Quadro 3. Como seria
expectável, verifica-se uma muito reduzida variação entre as argamassas, todas elas com
valores de 0,73±0,04 W/(m.K).
Apresentam-se na Figura 2 as curvas de capilaridade das argamassas e no Quadro 4 os
correspondentes coeficientes de capilaridade e valores assintóticos. Verifica-se que a
substituição de cal por percentagens de terra até 10% diminui o coeficiente de capilaridade e
que mesmo 25% de terra apresenta um CC ligeiramente inferior ao da argamassa de
referência CL2. Já a substituição por 50% de terra produz um aumento do CC. O valor
assintótico de absorção capilar quase não sofre alteração entre as várias argamassas com
traço base 1:2. No entanto, a argamassa de referência CL3 apresenta um CC e um VA
inferior a todas as CL2, devido a muito provável redução de capilares.
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Figura 2: Curvas de capilaridade das argamassas
Quadro 4: Coeficiente de capilaridade, valor assintótico de absorção capilar, taxa de secagem na 1ª
fase, índice de secagem e perda de massa após 25 ciclos de ataque por sulfatos das argamassas

Arg.
CL2
CL2_5t
CL2_10t
CL2_25t
CL2_50t
CL3

CC [kg/(m2.min1/2)]
Med
Dp
3,78
0,18
3,53
0,18
3,24
0,17
3,70
0,17
4,42
0,01
2,76
0,23

VA [kg/m2] TS [kg/(m2.h)]
Med Dp Med
Dp
19,7 0,6 0,26 0,01
20,0 0,3 0,26 0,01
20,2 0,6 0,24 0,01
20,9 0,3 0,23 0,04
19,5 0,3 0,28 0,02
17,4 0,5 0,30 0,02

IS [-]
Med
Dp
0,19 0,02
0,17 0,01
0,16 0,00
0,18 0,03
0,15 0,01
0,10 0,01

∆Massa Sulf. [%]
Med
Dp
48,4
2,7
50,0
1,8
43,6
4,5
59,1
0,4
64,9
0,9
42,3
2,5

Apresentam-se na Figura 3 as curvas de secagem das argamassas e no Quadro 4 os
correspondentes taxas da 1ª fase de secagem e índice de secagem. Verifica-se que a taxa
de secagem da 1ª fase de secagem reduz com a substituição de cal até 25% de terra,
aumentando para percentagem de substituição de 50% e para a argamassa de referência
ao traço 1:3. Já o índice de secagem, que traduz a dificuldade de secagem total, é
particularmente positivo para esta argamassa CL3, o que supostamente encontraria
justificação na menor compacidade desta argamassa, com uma estrutura mais porosa
comparativamente à argamassa CL2. Tal é sugerido pela análise microestrutural uma vez
que a gama principal de poros da argamassa CL3 encontra-se nos 0,8 µm enquanto a da
CL2 é um pouco menor. Entre as argamassas com base ao traço 1:2, o comportamento
traduzido pelo índice de secagem é mais negativo para as argamassas CL2
comparativamente às argamassas com terra.
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Figura 3: Curvas de secagem das argamassas
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Resistência ao ataque por sulfatos
Apresentam-se na Figura 4 as variações de massa por ação de sulfatos ao longo dos ciclos
e no Quadro 4 a perda de massa ao fim de 25 ciclos. Verificou ainda que, ao longo do
ensaio, a degradação ocorreu sempre superficialmente, por falência mecânica; daí haver
uma correspondência inversa entre a resistência à compressão das argamassas e a
correspondente perda de massa por ação dos sulfatos. Como seria expectável, não se
desenvolveu nenhum composto químico expansivo, que provocasse rotura no seio das
argamassas, do tipo que ocorre por vezes em argamassas cimentícias (Faria 2009).
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Figura 4: Variação de massa das argamassas ao longo dos ciclos de ataque por sulfatos

Conclusões
Uma vez que os valores mínimos de resistências à flexão e à compressão de todas as
argamassas com terra analisadas são superiores aos mínimos definidos por Veiga et al.
(2010) para aplicação em rebocos de alvenarias antigas ou com característics similares,
considera-se que, do ponto de vista mecânico, constituem argamassas adequadas para
essas aplicações. De entre as argamassas com terra analisadas, a com 10% de substituição
de cal por terra demonstra ser bastante eco-eficiente, não só em termos mecânicos mas
também em termos de comportamento face à água, e também para refechamento de juntas.
O seu comportamento tem demonstrado ser eficiente, sem ocorrência de fendilhação e boa
durabilidade, mesmo quando aplicada em sistema de reboco de murete experimental (Faria
et al. 2013), avaliado até à data. Para além dos aspectos técnicos analisados, estas
argmassas apresentam ainda uma pigmentação natural interessante.
Corroborando a prática tradicional, o uso da terra como constituinte parcial de argamassas
de cal aérea mostra ser uma medida que tecnicamente pode ser eficiente, o que justifica a
continuidade do seu estudo, com vista a uma mais aprofundada caracterização e otimização
de potenciais formulações.
Nas argamassas com terra analisadas efetuou-se uma substituição em massa de cal aérea
por terra. A terra apresenta uma baridade muito superior à da cal. Isto significa que, na
substituição, um determinado volume de cal foi substituído por um volume muito inferior de
terra. Assim, interessa aferir se argamassas em cujas formulações se mantenham os
volumes (em vez de as massas) nas substituições de cal por terra, os resultados poderão vir
a ser ainda otimizados.
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Resumo
A cal aérea foi o meio natural para revestimento e decoração de espaços habitacionais, quer
interiores quer exteriores, durante séculos. Esta prática generalizada teve um papel
determinante na preservação da higiene ao longo dos tempos e foi utilizada amiúde como
fator fundamental de desinfeção em momentos de crise sanitária ou pós-catástrofe, tais
como a peste ou cheias (Blancou, 1995; Jackson, 2010). Para além desta função, o inegável
contributo de argamassas de cal e a caiação de paredes em termos da regulação
termohigrométrica dos edifícios (Ramos et al, 2010) deve ser alvo de discussão, tendo em
conta fatores como a higroscopicidade e a permeabilidade ao vapor de água.
Num momento em que a discussão sobre a qualidade do ar interior e os seus efeitos na
saúde está na ordem do dia, é relevante pensar sobre o papel dos revestimentos enquanto
elemento que contribui/pode contribuir para a sua regulação. Sendo indiscutível o papel dos
ambientes interiores dos edifícios na saúde dos seus ocupantes e utilizadores, a influência
positiva da utilização da cal aérea no revestimento de paredes deve ser analisada com base
em dados científicos e comparada com soluções correntes e alternativas.
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Introdução
É indubitável o papel da cal aérea como ligante primordial na construção desde tempos
remotos até meados do século XX, quando a utilização do cimento Portland, de
endurecimento rápido, suplantou a utilização deste ligante. A cal aérea foi utilizada em todo
o tipo de construções, tanto em vias de comunicação como em estruturas marítimas ou no
interior e exterior de edifícios. Com a evolução dos materiais e a necessidade de imprimir
ritmos de construção mais rápidos, as soluções tradicionais de construção e de revestimento
sofreram uma mudança significativa. Neste contexto verifica-se uma clara influência dos
materiais utilizados em parâmetros fundamentais para a saúde - fatores como a humidade
relativa, concentração de compostos orgânicos voláteis e/ou partículas em suspensão
(PM10) influenciam a qualidade de vida dos ocupantes ou utilizadores de espaços fechados.
Sendo incontestável o papel da ventilação, é também relevante considerar o impacto dos
materiais utilizados, tanto no conforto diário, como na influência que têm como promotores
de alergias ou outros estados de patologia.

A cal e a saúde – contextualização histórica
A cal aérea teve um uso alargado, contemplando utilizações adicionais para além do setor
da construção. No edificado, foi e é utilizada como material de construção, tendo também
um papel fundamental como revestimento, quer interior, quer exterior. O sistema de
revestimento tem características variáveis, interligadas com a época e local de construção,
mas também com o tipo de edifício. O tipo e a quantidade de cal empregue estão
relacionados com a disponibilidade local e fatores económicos (Figura 1).

Figura 1: Utilização da cal (Oliveira e Galhano, 2003)

Como material alcalino, foi aplicada para higienização em diversas situações, sendo a cal
usada amiúde como desinfetante (Blancou, 2010). A sua utilização em rituais fúnebres é
sobejamente conhecida e vários exemplos de uso da cal no sentido de proporcionar a
higienização de edifícios são conhecidos da história, como por exemplo o decreto do
Imperador Carlos VI em 1730, no sentido do revestimento de todos os estábulos com
cavalos contaminados, usando cal viva para o efeito (Blancou, 2010). Jackson (Jackson,
2010) relata a determinação no sentido de impor a utilização da cal aérea após as cheias
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ocorridas em Paris, bem mais tarde – em 1910 – como meio de desinfeção urbana e
garantia de salubridade.
Para além das características associadas à desinfeção e o evidente papel na saúde das
populações que está associado ao uso da cal aérea, este material tem também, na sua
utilização como revestimento interior, uma influência nas características higrométricas do
interior dos espaços habitacionais e na qualidade do ar interior.

O papel dos revestimentos no conforto
Os revestimentos interiores têm um papel fundamental na regulação higrométrica e na
qualidade do ar interior. No entanto, sendo usualmente uma camada de poucos centímetros,
a sua influência na qualidade térmica é usualmente reduzida. É clara a interligação entre
conforto térmico, ventilação e qualidade do ar interior. Recentemente tem sido focado como
primordial a questão do conforto térmico, também no sentido de cumprir requisitos
legislativos. É atualmente relevante interligar o conforto térmico com a ventilação natural e a
qualidade do ar interior de forma a estabelecer estratégias ponderadas que permitam que o
conforto a atingir incorpore as suas várias facetas, contribuindo para o bem-estar e saúde de
ocupantes e utilizadores.
Os revestimentos e a qualidade do ar interior
Segundo relatório recente realizado pela Agência Portuguesa do Ambiente em parceria com
a Direção-Geral da Saúde aplicável a grandes edifícios de comércio e serviços, é
preconizada a medição de poluentes físico-químicos no ar interior - partículas em suspensão
(frações PM10 e PM2,5), compostos orgânicos voláteis totais (COVs Totais), monóxido de
carbono (CO), formaldeído (CH2O) e dióxido de carbono (CO2); poluentes microbiológicos
no ar interior - bactérias e fungos; legionella na água dos sistemas de climatização e radão.
Esta monitorização é efetuada de forma a cumprir a Portaria 353- A/2013, de 4 de
dezembro. Para além destes requisitos base, o documento salienta a importância da
medição dos seguintes parâmetros: temperatura do ar; temperatura média de radiação das
superfícies; humidade relativa do ar; pressão atmosférica; velocidade do ar (à saída dos
difusores de ar e/ou ao nível dos ocupantes). A saúde dos utilizadores de espaços fechados
que não cumpram requisitos mínimos relativos à qualidade do ar interior é afetada através
de sintomas tais como dores de cabeça, problemas respiratórios e sitomas de alergia, entre
outros. O Síndroma do Edifício Doente relatado pela Agência Portuguesa do Ambiente
contempla a reação negativa dos ocupantes/utilizadores face a fatores ligados ao conforto;
neste contexto, a presença simultânea de vários poluentes em baixas concentrações, uma
humidade relativa inadequada e/ou a falta de circulação de ar são fatores que contribuem
para a perceção do indivíduo em relação ao meio que habita/utiliza.
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Figura 2: Emissão de poluentes nos edifícios (Hayasi et al, 2012)

As medições da qualidade do ar, interior e exterior, e a relação da concentração de
poluentes com efeitos nefastos para a saúde tem sido amplamente estudada (Brunsgaard et
al, 2011; Ginja et al, 2012; Hou et al, 2016). No entanto é raro o estabelecimento duma
relação causa-efeito em relação aos parâmetros utilizados para controle da qualidade do ar
no interior dos edifícios. Alguns autores (Brown et al, 2015; Viegas e Prista, 2011) procuram
interligar o nível de poluentes no interior das habitações com os materiais de construção
utilizados (Figura 2) e os resultados do projeto BUMA – Priorization of Building Materials as
Indoor Polluting Sources – fornecem dados quantitativos sobre a utilização de certos
materiais
de
revestimento
e
quantidades
medidas
de
formaldeído
(http://mech.uowm.gr/bumaproject/docs/guidance_site.pdf).
Neste contexto, o uso de materiais distintos como revestimento interior carece dum estudo
aprofundado. É necessário comparar o impacto de materiais utilizados na atualidade com os
materiais tradicionais, tais como a cal aérea e a terra, sendo claro que a ausência de
elementos orgânicos na composição destes últimos influenciará de forma positiva a
diminuição da concentração de compostos orgânicos voláteis (COV) no ar do interior dos
edifícios (Tittarelli et al, 2015).
Os revestimentos e as caracteritícas termo-higrométricas
Apesar da baixa influência que as camadas de revestimento interior tradicionalmente têm no
funcionamento térmico das paredes devido à sua espessura reduzida, existem atualmente
revestimentos que interferem de forma significativa na regulação da temperatura (Figura 3)
através da incorporação de materiais de mudança de fase (PCM) (Akeiber et al, 2016;
Kheradmand et al, 2016) ou de materiais porosos como a cortiça (Brás et al, 2014) ou o
poliestireno expandido (Brás et al, 2013). As argamassas que utilizam cal aérea como
ligante podem incorporar estes materiais, possibilitando o incremento da sua influência
sobre a regulação da temperatura interior de forma eficaz (Ventolà et al, 2013).
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Figura 3: Efeito de PCM na regulação da temperatura interior (Vaz Sá et al, 2012)

Sendo primordial atingir níveis de conforto satisfatórios, é também relevante garantir
condições termo-higrométricas que não influenciem negativamente o estado de conservação
do edificado (Varas Muriel et al, 2014). Estudos efetuados tendo em conta as características
higroscópicas da cal em comparação direta com o cimento concluíram que o ligante aéreo
tem três vezes mais capacidade de absorção/dessorção em relação ao ligante hidráulico
(Tittarelli et al, 2015) contribuindo para um efeito de regulação superior do ambiente interior.
Para argamassas de cal aérea, o coeficiente de resistência à difusão do vapor de água (µ) é
de cerca de 10, menor do que o valor preconizado para argamassas de cal e cimento (µ=20)
ou argamassas apenas de cimento (µ entre 15 e 41) (Colen e Brito, 2013), evidenciando a
“respirabilidade” superior dos revestimentos com ligante aéreo. Da mesma forma, o
coeficiente de capilaridade de argamassas de cal tradicionais com a proporção 1:3 é de 1,14
a 1,58 kg/m2.m0,5, superior à gama de valores apresentada para argamassas de cal
hidráulica (Colen e Brito, 2013). Embora outros fatores, como por exemplo a mudança de
agregado, influenciem o comportamento dos revestimentos, os resultados apresentados
pelos vários trabalhos citados evidenciam o papel relevante do ligante cal aérea na
regulação higrométrica.

Que características devem ter os revestimentos?
Como é indubitável que os revestimentos podem influenciar positiva ou negativamente a
qualidade do ar interior e ter um papel na regulação da humidade relativa no interior dos
espaços, coloca-se a questão sobre as características que estes revestimentos devem ter.
Sendo evidente que os revestimentos per si não terão capacidade para responder a todas
as exigências de conforto, será importante que os requisitos a exigir aos revestimentos
estejam interligados com as restantes características do edifício (comportamento térmico da
envolvente, existência de ventilação natural, entre outros). Neste contexto é exigível que os
revestimentos desempenhem um papel na regulação da qualidade do ar interior e que
possam desempenhar uma função mais ampla de intervenção no comportamento térmico.
A capacidade que os revestimentos de cal aérea têm no campo da regulação higrométrica e
o potencial de desempenho no que toca à influência na qualidade do ar interior são fatores
positivos para a sua utilização no interior dos espaços edificados. Da mesma forma que
foram estabelecidos requisitos de desempenho para revestimentos a utilizar na reabilitação
de edifícios antigos (Veiga e Carvalho, 1998; Veiga e Tavares, 2002), é necessário avaliar a
influência dos materiais de revestimento tradicionais e correntes na qualidade do ar interior,
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incluindo neste campo as características termo-higrométricas. Esta avaliação permitirá uma
adequação dos revestimentos aos diversos espaços, tendo em conta as necessidades de
conforto a atingir. De forma a cumprir certos requisitos, como por exemplo uma melhor
capacidade de isolamento térmico, é possível utilizar agregados e/ou adições específicas
em argamassas cujo ligante é a cal aérea. A análise a efetuar deverá incidir sobre o
coeficiente de transmissão térmica, o coeficiente de resistência à difusão do vapor de água,
a absorção/dessorção e a sua influência na concentração de COV, CO2 e PM10.

Conclusões
A saúde dos ocupantes e utilizadores dos edifícios é influenciada pelos materiais que
constituem e revestem o edificado. Para além de fatores como a ventilação e o isolamento
térmico da envolvente, os revestimentos podem desempenhar um papel significativo na
regulação da qualidade do ar interior, contribuindo para o conforto e para a saúde.
Neste campo, a cal aérea, utilizada desde a antiguidade para efeitos de higienização, pode
ser alvo duma utilização alargada devido à sua base inorgânica e às suas características de
regulação higrométrica. O desenvolvimento de materiais com características térmicas
melhoradas é possível utilizando a cal aérea como ligante.
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Resumo
Desde a década de 70 que os sistemas de isolamento térmico aplicados nas fachadas são
utilizados na reabilitação de edifícios com o objetivo de corrigir pontes térmicas, minimizar
as condensações no interior e melhorar o desempenho térmico de inverno e também de
verão. Estes sistemas, também designados pela sigla anglo-saxónica ETICS, são
constituídos, de uma forma geral, por uma camada de isolante térmico, por uma camada de
base (constituída por duas ou mais subcamadas de argamassa) aplicada sobre as placas de
isolante térmico, com incorporação de armadura (uma ou duas redes de fibra de vidro) e
acabamentos com produtos que podem ser muito diversificados. Com a crescente
preocupação em selecionar componentes com menor consumo de energia, materiais
ecológicos e sustentáveis, diversas empresas portuguesas têm vindo a desenvolver
sistemas com argamassas e acabamentos com base em cal e com isolantes térmicos de
cortiça. Como os sistemas com estes materiais foram introduzidos recentemente no
mercado e aplicados em obras há relativamente pouco tempo, existe a necessidade de
identificar e otimizar alguns aspetos de forma a minimizar eventuais vulnerabilidades que
possam surgir em relação aos ETICS correntemente utilizados (com poliestireno moldado e
com a aplicação de argamassas com base em cimento com adição de resinas).
Esta comunicação apresenta uma campanha experimental com análise de argamassas com
base em cal utilizadas em sistemas ETICS e comparação das suas características com as
de argamassas com base em cimento mais correntemente utilizadas nesse tipo de sistemas.
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Introdução
Uma das possíveis soluções para a reabilitação de fachadas de edifícios recentes são os
sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior, designados pela sigla anglosaxónica ETICS. Estes sistemas permitem reduzir as pontes térmicas e o problema das
condensações no interior, melhorar o desempenho térmico de Inverno e de Verão [Simões I.
et al., 2012] e proteger a parte estrutural e a alvenaria dos choques térmicos.
Os ETICS são constituídos por diversos componentes, tais como: camada de isolante
térmico – placas com uma espessura mínima de 40 mm, fixadas ao suporte por um produto
de colagem e/ou por fixações mecânicas; camada de base – execução de uma ou duas
subcamadas com rede de fibra de vidro incorporada, e por fim é aplicado o acabamento
(com a utilização de produtos muito diversificados) [EOTA, 2013]. No quadro 1 são
enumeradas algumas características e funções de cada componente dos ETICS.
Todos os componentes, apesar de terem características diferentes, devem ser compatíveis
entre si e em conjunto funcionam como um kit; assim, a troca de um dos componentes do
sistema já testado, pode pôr em causa o bom desempenho global do sistema [Collina e
Lignola, 2010]. Para a aplicação é necessária a utilização de mão-de-obra especializada.
Quadro 1: Características e funções gerais dos componentes dos ETICS [Malanho e Veiga, 2014]
Componentes
Produto de colagem

Cavilhas plásticas

Isolante térmico

Camada de base
armada

Rede de fibra de
vidro

Acabamento

Funções e características
Argamassa utilizada na colagem das placas de isolante térmico ao suporte
(que pode ser ou não rebocado); este produto é aplicado sobre as respetivas
placas sob a forma de uma camada contínua ou através de um cordão
perimetral e dois ou mais pontos centrais ou só através de pontos (figura 1).
Reforçam a ligação das placas de isolante térmico ao suporte. O seu
comprimento depende da espessura do isolante. Podem também evitar o
empenamento das placas, quando o suporte não está completamente
regularizado.
Aplicado sob a forma de placas (figura 2); a sua principal função é melhorar
o conforto térmico; no o caso do aglomerado de cortiça expandida (ICB) e da
lã mineral (MW) contribuem para a melhoria do isolamento a sons aéreos.
Normalmente a argamassa utilizada para colagem das placas pode também
ser utilizada na execução da camada de base.
A camada de base pode ser aplicada em uma ou duas sub-camadas, sendo
incorporada em cada uma delas uma rede de fibra de vidro.
A camada de base ainda pode incluir uma terceira subcamada para
proporcionar uma boa aderência à camada seguinte – o acabamento. Para
receber o acabamento, a superficie deve apresentar alguma rugosidade, que
pode ser executada durante o processo de aplicação ou ser posteriormente
obtida por raspagem ou riscagem do paramento (figura 2).
Armadura que é incorporada nas sub-camadas da camada de base, com o
objetivo de melhorar o comportamento face à fendilhação e ao choque; nas
zonas mais baixas expostas poderá ser incorporada uma rede reforçada
(figura 2).
Os acabamentos por pintura devem possuir alguma resistência a agentes
externos e reduzida permeabilidade à água, não devendo no entanto impedir
a capacidade de secagem; a permeabilidade ao vapor de água, pelo
contrário, deve ser relativamente elevada, para permitir a fácil difusão de
vapor de água proveniente da argamassa e do interior do edifício; deve
também ter uma aderência adequada à camada de base.

Os ETICS com isolante de poliestireno expandido moldado (EPS) e argamassas com base
em cimento são os sistemas mais conhecidos; apesar de apresentarem um bom
desempenho, os fabricantes deste tipo de sistemas têm procurado diminuir o consumo de
energia e de recursos não-renováveis na produção dos seus componentes. No mercado têm
sido introduzidos recentemente sistemas com componentes mais ecológicos, tais como:
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isolante térmico de aglomerado de cortiça expandida (ICB) que é uma matéria-prima
renovável e dá a possibilidade de reutilização e reciclagem após a sua vida útil; e, camada
de base executada com uma argamassa com base em cal, que apresenta menor impacte
ambiental e menor consumo de energia em relação aos sistemas mais comuns [Malanho e
Veiga, 2010]. Como estes sistemas mais ecológicos só foram aplicados recentemente em
obras, há necessidade de perceber o seu comportamento ao longo do tempo e possíveis
problemas que possam vir a surgir.
Este estudo pretende analisar o desempenho mecânico de quatro tipo de argamassas
(provetes prismáticos) utilizadas na execução da camada de base de ETICS, através da
execução de uma campanha experimental com a determinação de diversas características,
não previstas no ETAG 004, tais como: resistência à tração por flexão, resistência à
compressão, módulo de elasticidade dinâmico, massa volúmica aparente, teor de resina e
ductilidade; Estabeleceram-se correlações dessas características com os ensaios
mecânicos efetuados sobre os sistemas ETICS previstos no ETAG 004 [EOTA, 2013]
(ensaio higrotérmico, ensaio de aderência e ensaios de choque de 3 J e 10 J).

Figura 1: Colagem das placas ao suporte

Figura 2: Incorporação da rede de fibra de vidro

Figura 3: Ensaio higrotérmico sobre sistema ETICS

Figura 4: Ensaio mecânico sobre provete
prismático da argamassa
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Campanha experimental
Objetivos e exigências
Em estudos já efetuados a diversos ETICS, verificou-se que a camada de base tem um
papel fundamental no comportamento mecânico e à água dos sistemas quando sujeitos ao
ensaio higrotérmico [Veiga e Malanho, 2010; Malanho e Veiga 2014, 2015 a) e b)].
Para analisar a resistência à fissuração e a aderência foram ensaiados quatro sistemas de
ETICS (aplicados sobre murete de grandes dimensões), cada um com diferentes
argamassas (para a execução da camada de base), de acordo com as exigências previstas
no ETAG 004 [EOTA, 2013] (quadro 2).
Para tentar compreender a influência das características das argamassas no desempenho
global dos sistemas aplicados nos muretes, foi desenvolvida uma campanha experimental
que envolveu ensaios não previstos no ETAG 004. Estes ensaios foram efetuados em
provetes prismáticos de diferentes argamassas para determinação da massa volúmica
aparente, resistência à compressão, resistência à tração por flexão, ductilidade, módulo de
elasticidade dinâmico e teor de resina.
Quadro 2: Ensaios previstos no ETAG 004 [EOTA, 2013] para análise do desempenho mecânico
Ensaios

Objetivos

Exigências [EOTA, 2013]

Ensaio de ciclos
higrotérmicos

Análise do comportamento global do
sistema aplicado numa parede de
2
alvenaria com 6 m após conjunto de
ciclos calor-chuva e calor-frio
Envelhecimento artificial.

Choque de esfera
de 3 J e 10 J

Avaliar a resistência mecânica do
revestimento.

Ensaio de aderência

Análise da aderência entre a camada de
base e o isolante térmico.

Resultados satisfatórios:
ausência de anomalias
relevantes no sistema,
nomeadamente dos seguintes
tipos: empolamentos,
destacamentos, fendilhação ou
perda de aderência.
É medido o diâmetro da mossa e
analisada a presença ou não de
fissuração.
Valor da tensão de aderência ≥
2
0,08 N/mm ou padrão de rotura
coesivo no seio do isolante.

Argamassas analisadas
Foram analisados quatro sistemas ETICS constituídos por uma camada de isolante térmico
fixada diretamente ao suporte por um produto de colagem e revestida por uma camada de
base armada e um acabamento. Após 28 dias de secagem das argamassas os sistemas
foram submetidos ao ensaio higrotérmico. Foram ensaiados também provetes prismáticos
com dimensões de 160 mm x 40 mm x 40 mm das referidas argamassas: 2 – cal hidráulica
natural (NHL); 3 – cal aérea (CL); 4 e 5 – cimento (C). No quadro 3 apresentam-se os
sistemas analisados e as principais características das argamassas das camadas de base
dos diversos sistemas.
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Quadro 3: Características gerais das argamassas e sistemas aplicados
Argamassas* (provetes
prismáticos)
160 mm x 40 mm x 40 mm

Sistemas ETICS (sem acabamento)
2
6m
2:NHL+S+ICB
Sistema constituído pela argamassa 2:NHL, uma rede de
fibra de vidro normal (S) e por um isolante aglomerado de
cortiça expandida (ICB).
3:CL+S+ICB
Sistema constituído pela argamassa 2:CL, uma rede de fibra
de vidro normal (S) e por um isolante aglomerado de cortiça
expandida (ICB)..
4:C+S+EPS
Sistema constituído pela argamassa 4:C, uma rede de fibra
de vidro normal (S) e por um isolante poliestireno expandido
moldado.
5:C+S+EPS
Sistema constituído pela argamassa 5:C, uma rede de fibra
de vidro normal (S) e por um isolante poliestireno expandido
moldado.
* composição retirada das fichas técnicas.

2:NHL
Argamassa com base em cal
hidraulica natural.
3:CL
Argamassa com base em cal
hidráulica natural, cimento e
resinas.
4:C
Argamassa com base em cimento
resinas sintéticas.
5:C
Argamassa com base em cimento e
resinas sinteticas.

Apresentação e análise dos resultados
Nos quadros 3 e 4 são apresentados os resultados obtidos na campanha experimental
efetuada sobre os sistemas (sem acabamento) e sobre os provetes prismáticos das
argamassas utilizadas na execução da camada de base de cada sistema. Foram analisadas
quatro argamassas, uma delas com base em cal hidráulica natural (2:NHL),uma de cal
aérea e cimento (3: CL) e as restantes com base em cimento (4 e 5:C).
Os sistemas aplicados sobre os muretes não apresentaram qualquer tipo de anomalia
(empolamentos, destacamentos, fendilhação ou perda de aderência) após o ensaio
higrotérmico [EOTA, 2013].
Os resultados dos ensaios são apresentados nos quadros 4 e 5.
Quadro 4: Características mecânicas dos sistemas sem acabamento (camada de base reforçada com
rede normal – S, aplicada sobre isolante térmico – ICB e EPS) submetidos a ciclos higrotérmicos

Designação
dos sistemas
(sem
acabamento)
2:NHL+S+ICB
3:CL+S+ICB
4:C+S+EPS
5:C+S+EPS

Aderência da camada de base
ao isolante

Resistência ao choque

Tensão de
aderência
2
(N/mm )

Padrão de
rotura*

3 J – Ømossa (mm) e
fissuração

10 J – Ømossa (mm)

0,10
0,09
0,17
0,21

C
C
C/A
C

21 (sem fissuração)
21 (sem fissuração)
31 (com fissuração)
32 (com fissuração)

43 (sem fissuração)
27 (com fissuração)
31 (com fissuração)
65 (com fissuração)

*Padrão de rotura: PR: A – rotura adesiva no plano camada de base-isolante e PR: B – rotura coesiva
no seio do camada de base.
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Quadro 5: Características mecânicas das argamassas (provetes prismáticos)
Designação
das
argamassas
(provetes
prismáticos)
2:NHL
3:CL
4:C
5:C

Map
3
(kg/m )

Rtf
2
(N/mm )

Rc
2
(N/mm )

Rtf/Rc

Efr(MPa)

Teor de
resina

1160
1110
1400
1160

1,30
0,70
3,90
1,20

4,80
2,20
8,70
2,20

0,27
0,32
0,45
0,55

3769
2493
7470
2596

2,9
4,3
2,7
2,9

Map - Massa volúmica aparente; Rtf - Resistência à tração por flexão; Edin – Módulo de elasticidade
dinâmico determinado por frequência de ressonância.

Os ensaios de resistência ao choque permitiram, em geral, observar maiores diâmetros de
mossas, delimitados com fissuração, em sistemas com camada de base de cimento
(sistemas 4:C+S+EPS e 5:C+S+EPS) (quadro 4). A presença de fissuração condiciona a
possibilidade de aplicação do sistema em zonas acessíveis ao público e expostas a choques
fortes. O sistema 2:NHL+S+ICB com cal hidráulica natural foi o que apresentou uma melhor
resistência à fissuração, verificando portanto os requisitos para ser aplicado também nas
zonas mais baixas dos edifícios e mais expostas a choques.
Os quatro sistemas analisados obtiveram tensões de aderência superiores a 0,08 N/mm2 ou
tipologia de rotura coesiva no isolante, cumprindo portanto o requisito previsto no ETAG 004
[EOTA, 2013]. Os valores mais elevados foram obtidos nos sistemas com argamassa de
cimento (sistemas 4 e 5), mas como os resultados de uma forma geral deram rotura coesiva
no seio do isolante, estes valores poderão depender da resistência à tração e do módulo de
elasticidade transversal de cada isolante.
Nos ensaios sobre os provetes prismáticos, o maior valor de resistência à tração por flexão
foi obtido numa das argamassas de cimento (4:C), que correspondeu a um elevado de valor
de tensão de aderência no respetivo sistema (4:C+S+EPS).
O sistema 2:NHL+S+ICB não obteve qualquer tipo de fissuração após choque de 3 J e 10 J;
os provetes prismáticos da argamassa correspondentes também obtiveram um valor
elevado de resistência à compressão (2: NHL).
Correlações entre os resultados
Foram efetuadas as possíveis correlações entre os diversos ensaios. As correlações mais
elevadas são apresentadas nas figuras 5 a 10, com um valor de R2 próximo de 1.
Comparando as diferentes características físicas das argamassas concluiu-se que existe
uma boa correlação entre as duas resistências (tração por flexão e compressão) e a massa
volúmica aparente e módulos de elasticidade dinâmico por frequência de ressonância; assim
conseguiu-se comprovar através dos ensaios que as argamassas que apresentam uma
maior coesão interna e maior compacidade, também obtiveram valores mais elevados de
resistência aos esforços.
O gráfico da figura 10 mostra uma boa correlação entre o diâmetro de mossa de 3 J e a
relação entre Rtf/Rc, que reflete a ductilidade; assim, as argamassas com maior ductilidade,
quando aplicadas no sistema, apresentam maior capacidade de deformação e maior
diâmetro de mossa após o impacto de uma esfera de 3 J.
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Figura 5: Correlação entre os valores da
resistência à tração por flexão e os valores de
resistência à compressão

Figura 6: Correlação entre os valores da
resistência à tração por flexão e os valores do
massa volúmica aparente

Figura 7: Correlação entre os valores da
resistência à tração por flexão e os valores do
módulo de elasticidade dinâmico por frequência de
ressonância

Figura 8: Correlação entre os valores obtidos da
resistência à compressão e os valores do massa
volúmica aparente
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Figura 9: Correlação entre os valores obtidos da
resistência à compressão e do módulo de
elasticidade dinâmico por frequência de
ressonância

Figura 10: Correlação entre os valores dos
diâmetros das mossas após ensaio de choque de 3
J e da relação entre Rtf/Rc

Conclusões
A utilização de sistemas com materiais sustentáveis – isolante de aglomerado de cortiça
expandida (ICB) e argamassa com base em cal, tem diversas vantagens em relação a
outros sistemas correntemente utilizados, tais como na redução de energia de produção, de
matérias-primas não renováveis e de resíduos na sua produção.
A campanha experimental envolveu quatro sistemas ETICS com 2 com argamassas com
base em cal e ICB e outros dois com EPS e argamassas com base em cimento. Os
resultados obtidos mostram valores muito semelhantes na avaliação da capacidade de
resistência a esforços e à fissuração; os resultados dos dois tipos de sistemas verificaram os
requisitos (ensaios higrotérmicos e mecânicos sobre os muretes de grande dimensões)
estabelecidos no Guia da EOTA ETAG 004.
É importante que os sistemas obtenham boa resistência ao choque com impacto de esfera
de 3 J e 10 J para não condicionar a altura da sua aplicação nos edifícios.
As correlações possíveis entre os diversos ensaios permitiram concluir que os valores mais
elevados foram obtidos entre as resistências, a massa volúmica aparente e o módulo de
elasticidade dinâmico por frequência de ressonância; a coesão e compacidade nas
argamassas poderá contribuir para um aumento de resistência a esforços; assim como uma
boa correlação entre a relação resistência à tração por flexão e resistência à compressão e
o diâmetro resultante do ensaio de choque de 3 J, pode significar que quanto maior a
ductilidade maior a capacidade do sistema absorver o impacto da esfera de 3 J.
Não se conseguiram estabelecer outras correlações entre os resultados dos ensaios das
argamassas preparadas em laboratório e os dos sistemas aplicados sobre muretes, talvez
devido às diferentes espessuras de aplicação: enquanto os provetes prismáticos
apresentam aproximadamente 40 mm, as argamassas para a execução da camada de base
são aplicadas em subcamadas muito finas e armadas com rede de fibra de vidro, aplicadas
sobre diferentes isolantes térmicos e sujeitas a ciclos higrotérmicos, podendo já ter sofrido
alterações significativas em relação aos produtos iniciais.
Os ensaios sobre provetes prismáticos de argamassa, apesar de não serem exigidos no
ETAG 004 para análise do desempenho podem ajudar a tentar interpretar as diferenças de
resultados no desempenho global dos sistemas.
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Resumo
Verifica-se um crescimento no interesse do uso de materiais de construção amigos do
ambiente, tais como o betão de cânhamo, devido à necessidade de minimizar o impacto
ambiental do sector da construção nas mudanças climáticas. O betão de cânhamo possui
reduzida energia incorporada durante o processo de fabrico devido à sua composição:
elevado teor de fibras de cânhamo, um ligante e água que formam uma pasta que aglutina
as fibras. Este material de construção pode ser utilizado em elementos de alvenaria leves
ou, geralmente, em placas de revestimento e isolamento. É muito higroscópico, podendo
trazer vantagens a nível de economia energética, bem como da saúde e conforto térmico
dos habitantes do espaço onde é aplicado.
Apresenta-se um estudo experimental que teve como objetivo comparar a higroscopicidade
de três tipos de betões de cânhamo e a correspondente capacidade de contribuírem para a
regulação da humidade relativa (HR) no interior dos edifícios. Os betões diferem
fundamentalmente no tipo de ligante utilizado nas suas formulações: cal aérea (PF70), cal
hidráulica (Calco) e um ligante não identificado produzido pelo Grupo Parex (NL).
Pretendeu-se ainda avaliar a contribuição da espessura de material nessa função de
regulação passiva da HR.
Provetes com distintas espessuras dos três betões foram sujeitos ao ensaio de
determinação do Moiture Buffering Value (MBV), com ciclos diários de variação de HR: 8h a
75% de HR e 16h a 33% de HR em condições isotérmicas (23°C).
Registou-se um bom MBV e não foi detetada uma diferença significativa na capacidade
higroscópica dos diferentes betões, formulados com os distintos ligantes. A análise dos
resultados, feita com o auxílio de modelos teóricos, permitiu destacar que a espessura
envolvida na regulação da HR se mantém, na generalidade, limitada a 5cm em todas as
formulações em estudo. Contudo, algumas irregularidades da superfície podem ter um forte
impacto sobre a espessura ativa.
Palavras-chave:

Betão de cânhamo; Humidade relativa; Moisture Buffering Value; Espessura de
penetração
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1. Introdução
De acordo com Dixit et al. (2010) o sector da construção é responsável por
aproximadamente 40% das emissões globais de gazes de efeitos de estufa. Nos últimos
vinte anos, especialmente a Europa e os EUA (Melià et al. 2014) têm demonstrado um
crescente interesse no uso de materiais de construção com baixa energia incorporada.
O betão de cânhamo, produzido com o recurso a fibras de cânhamo, um ligante e água,
constitui material com baixa energia incorporada e com reduzida pegada ecológica, devido
ao facto de ter reduzido processamento industrial e armazenamento de carbono (Dubois
2014; Sassoni et al. 2014). É geralmente usado na construção como material de enchimento
de estruturas de madeira, como placas de revestimento pré-fabricadas e na forma de blocos
de alvenaria (Evrard 2006; Collet et al. 2013). Devido à sua elevada capacidade
higroscópica pode ser utilizado como um regulador passivo da HR, trazendo benefícios para
os habitantes a nível de saúde e conforto, e ainda podendo contribuir para a redução do
consumo energético do edifício (Melià et al. 2014; Lima & Faria 2016; Mcgregor 2014).
Contudo, estes benefícios dependem do clima da região e condições interiores do edifício,
uma vez que a exposição do material a HR alta durante um longo período de tempo poderá
levar ao desenvolvimento de fungos.
Este estudo experimental assenta na avaliação do comportamento de três formulações
distintas de betão de cânhamo. Estes materiais diferem, fundamentalmente, no tipo de
ligante utilizado. Tem como objetivo a comparação das suas higroscopicidade e capacidade
de regulação passiva da HR no interior dos edifícios. A caracterização baseia-se na
determinação das curvas de adsorção, da permeabilidade ao vapor de água e do moisture
buffering value (MBV).

2. Materiais e Métodos
2.1. Betões de cânhamo
As condições de produção e proporções utilizadas nas misturas das três formulações em
estudo estão apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1: Proporções das formulações de betão de cânhamo, massa volúmica húmida, preparação
dos provetes e condições de cura
Material

PF70

Calco

Ligante

Ligante à base de cal
aérea (Tradical 70)

Ligante à base de cal
hidraúlica

Cânhamo/ Ligante (-)
Água/Ligante (-)
Massa volúmica a
fresco (kg/m3)

0.33
0.81

0.33
0.88

NL
Formulação
devenvolvida por
Groupo Parex
0.42
-

780

700

-

Produção

Apiloado (no molde)

Apiloado (no molde)

Por projeção
(no molde)

Os ligantes utilizados em cada betão são os seguintes:
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Tradical 70 (PF70) - É um ligante pré formulado à base de cal aérea (75%), com ligante
hidráulico (15%) e pozolanas (10%).
Calco - É um ligante pré formulado cuja composição é cal hidráulica, cargas calcárias,
adjuvantes hidrófugos e adjuvantes reológicos.
NL - Relativamente a este ligante pouco é conhecido relativamente à sua composição;
apenas que é uma formulação desenvolvida pelo Grupo Parex.
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Quanto ao modo de preparação dos betões, Calco e PF70 seguiram o mesmo protocolo
experimental. A primeira etapa consistiu na mistura do ligante com aproximadamente 90%
da água durante 5mins. Seguidamente, a fibra de cânhamo e a restante água foram
adicionados progressivamente à pasta formada pelo ligante, durante aproximadamente
10mins. O betão foi vazado para moldes cilíndricos (16cm de diâmetro e 32cm de altura) e
apiloado em cinco etapas até obter a massa volúmica húmida de 800 ±30kg/m3.
O betão obtido com a formulação NL foi diretamente projetado a húmido nos moldes
cilíndricos. Esta técnica consiste em três etapas. Após a mistura do ligante com água,
injetam-se as fibras de cânhamo na pasta e então projeta-se o betão de cânhamo fresco
utilizando um pulverizador. Todos os provetes foram curados a 50% de HR no respetivo
molde. Exceto no que se refere à forma de colocação nos moldes (apiloado ou por
projeção), a preparação das três formulações é relativamente semelhante.
2.2. Propriedades em regime estacionário
2.2.1. Adsorção isotérmica
As curvas de adsorção isotérmica descrevem as características de armazenamento de
moléculas de água no regime higroscópico. Para a determinação desta propriedade foi
utilizado o método do exsicador, que usa soluções salinas de modo a criar determinadas
condições higrométricas. A vantagem do uso deste método é o número de amostras que
podem ser ensaiadas ao mesmo tempo; contudo a baixa precisão e o período de tempo de
ensaio necessário são desvantagens.
O procedimento experimental utilizado foi o preconizado pela EN ISO 12571 (CEN 2013).
Três amostras representativas de cada betão, com mais de 10g de massa, foram colocadas
num recipiente de alumínio, de modo a não sofrerem perdas de material durante o processo
(Figura 1). As amostras foram secas numa estufa a 50ºC (temperatura inferior à que
conduziria à degradação do cânhamo contido nas amostras).

a

b

c

Figura 1: Exemplo de amostras dos betões utilizadas no ensaio de adsorção isotérmica (a - Calco; b PF70; c - NL)

As amostras foram expostas a seis níveis diferentes de HR (23, 43, 59, 75, 85 e 97%), em
caixas herméticas com ambiente estabilizado com soluções salinas. Cada solução salina foi
produzida com um tipo diferente de sal, que fornecia determinadas condições higrométricas
(Quadro 2). Estas soluções salinas foram preparadas seguindo o Anexo B na EN ISO 12571
(CEN 2013). Devido às dimensões elevadas das caixas utilizadas foi necessária a instalação
de sistemas de ventilação, de modo a homogeneizar as condições higrométricas do ar no
seu interior. Estas foram acondicionadas numa sala climática a 23±2°C. A HR e a
temperatura nas caixas foram monitorizadas por um sensor portátil (Rotronic HygroLog HLNT). As amostras foram pesadas periodicamente (≈5 dias em 5 dias) utilizando uma balança
com a precisão de 0.01g. Considerou-se atingido o teor de água de equilíbrio para cada
nível de HR quando a mudança de massa entre três medições consecutivas foi menor que
0.1% da massa total. Todos os níveis de HR da curva de adsorção foram ensaiados ao
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mesmo tempo. Em cada nível de HR foram necessárias no mínimo três amostras de cada
betão para que aumentasse a precisão do ensaio.
Quadro 2: Sais utilizados para cada nível de HR pretendido
HR (%)
23
43
59
75
85
97

Substância
Potássio de acetato (KC2H3O2)
Carbonato de potássio (K2CO3)
Brometo de sódio (NaBr)
Cloreto de sódio (NaCl)
Cloreto de potássio (KCl)
Sulfato de potássio (K2SO4)

O teor de água foi calculado utilizando a eq. 1, onde w é o teor de água (kg/m3), ρ0 é a
massa volúmica seca (kg/m 3), m a mass (kg) e m0 a massa seca (kg). Este cálculo foi
realizado para todos os níveis de HR, possibilitando a construção da curva de adsorção
experimental para todas as amostras em todas as condições de fronteira.
(1)
2.2.2. Permeabilidade ao vapor de água
A permeabilidade ao vapor de água é a propriedade que caracteriza a capacidade de dado
material transportar vapor de água sob um gradiente de pressão quando o regime
estacionário é alcançado (Rahim et al. 2015). Esta propriedade foi medida de acordo com a
EN ISO 12572 (CEN 2001) utilizando o método da “cápsula húmida”.
As amostras de cada betão com 5cm de espessura e 16cm de diâmetro foram colocadas
sobre uma cápsula (recipiente de plástico) que continha uma solução salina de cloreto de
potássio, e seladas para que no interior se alcançasse 85% de HR. A preparação foi
realizada segundo o procedimento utilizado por Mcgregor (2014). Foi aplicada uma pequena
camada de silicone de modo a selar a amostra à cápsula e ainda foi colocada uma fita de
alumínio, tornando o conjunto lateralmente estanque ao vapor. O uso da fita de alumínio é
justificado pelas suas propriedades: completamente impermeável ao vapor de água e sem
absorver quantidade significativa de humidade (Svennberg 2006).
As amostras na cápsula foram colocadas numa câmara climática que as manteve a um nível
de HR de 50% e 23ºC. Estas condições ambientes foram constantemente controladas pela
câmara climática. As medições foram realizadas periodicamente, numa balança fora da
câmara, até cada uma das amostras alcançar um decréscimo de massa constante.
2.3. Propriedades dinâmicas - Ensaio de MBV
O ensaio de MBV fornece a informação relativa às trocas dinâmicas entre o ar e a amostra,
e ainda, caracteriza o contributo do material para o equilíbrio da HR em dado ambiente. Foi
realizado seguindo o protocolo Nordtest (Rode et al. 2005).
Os provetes cilíndricos de betão anteriormente referidos foram cortados com diferentes
espessuras (5, 10 e 15cm). Em cada amostra foi colocada fita de alumínio em todas as
superfícies, exceto uma, para que apenas essa superfície estivesse diretamente sujeita às
condições de ambiente. Essas condições foram de 23ºC em ciclos de 16 horas a 33% de
HR seguidas de 8h a 75% de HR. A massa das amostras foi medida às 0h, 1h, 3h, 5h, 7h,
8h, 9h e 24h, utilizando uma balança com precisão de 0.01g colocada fora da câmara
climática.
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Após a colocação das amostras na câmara climática foi necessário esperar até que estas
estabilizassem nos ciclos de HR consecutivos, o que significa que a amplitude das
pesagens não deveria ultrapassar os 5% em ciclos sucessivos. As condições ambientes (HR
e temperatura) promovidas pela câmara climática foram automaticamente registadas.
Segundo o método Nordtest (Rode et al. 2007), o MBV quantifica a humidade absorvida (ou
libertada) pelo material quando uma área deste está exposta a sucessivos ciclos diários a
dois dados níveis de HR. O valor experimental (MBV prático) é calculado de acordo com a eq.
2, onde
é a variação de massa (g), A é a área exposta (m2) e ΔHR a amplitude entre
humidades relativas (%).
(2)
2.4. Relação entre as propriedades dinâmicas e estacionárias
O modelo teórico da capacidade moisture buffer do material, chamado de MBVideal, é
baseado na analogia entre transferência de massa e de calor. A capacidade do material
absorver e libertar humidade através da sua superfície, bm, apesar de ser uma propriedade
dinâmica poderá ser obtida através de propriedades em estado estacionário e em condições
de equilíbrio (eq.3).
(3)
Nesta equação
(kg/(m.s.Pa)) é a permeabilidade ao vapor de água,
(kg/m3) é a
(Pa) é a pressão de saturação de vapor de
capacidade de retenção de humidade e
água, a 23ºC. Tanto a permeabilidade ao vapor de água como a capacidade de retenção de
humidade são obtidas através dos resultados experimentais. A capacidade de retenção de
humidade é obtida através da eq.4.
(4)
Nesta equação
é massa volúmica seca e
é o declive médio da curva de adsorção
isotérmica, tendo em consideração o intervalo de HR em estudo. É um declive médio,
porque a curva de adsorção não é linear e daí o declive poder mudar. O modelo teórico
(MBVideal) desenvolvido por Rode et al. (2005) é simplificado para condições isotérmicas.
Contudo, a temperatura influencia a capacidade de armazenamento de água no material
que, por sua vez, afeta a HR. De acordo com Roels & Janssen (2006) e Peuhkuri (2003) a
permeabilidade ao vapor de água varia de acordo com a HR. Então assumir que a
permeabilidade ao vapor de água é constante é uma limitação deste modelo teórico.
Contudo, é possível ser usado para uma estimativa aplicando a eq. 5, onde
é o tempo de
um ciclo (24horas).
(5)
Outra informação que se pretende aferir está relacionada com a espessura de material que
está ativa durante os ciclos diários de moisture buffering. Esta espessura é designada por
profundidade de penetração de humidade e pode ser avaliada através de um modelo
analítico assumindo algumas simplificações: o material pode ser considerado um meio semiinfinito unidimensional; a sua superfície é submetida a um ciclo diário sinusoidal de
humidade entre 33% e 75% de HR; a relação entre o teor de água e a HR é linear (Rode et
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al. 2005). Se for admitido 1% na variação do teor de água, a profundidade de penetração
resulta na eq. 6.
[m]

(6)

Contudo, alguns estudos detetaram que esta expressão não foi consistente com os
resultados experimentais. Portanto, outra expressão foi proposta, baseada numa variação
de 1/e≈37%, e que está em maior conformidade com os valores experimentais. Este valor,
denominado por d1/e é obtido pela eq. 7 (Mcgregor 2014), sendo Dw obtida através da eq.8.
(7)

(8)

3. Resultados e discussão
3.1. Propriedades em regime estacionário
3.1.1. Adsorção isotérmica
O teor de água foi determinado utilizando a eq.1 quando a massa húmida das amostras
alcançou o seu equilíbrio. Todos os betões em estudo demoraram, aproximadamente, dois
meses para estabilizar em cada nível de HR, exceto a 97% de HR. Para esta HR as
amostras estiveram um período de tempo ainda mais prolongado a estabilizar, o que levou
ao desenvolvimento de fungos, inviabilizando o equilíbrio destas amostras. Contudo, este
facto não é considerado um problema, pois num edifício não é comum a existência de HR
tão elevadas durante tão longos períodos de tempo.
As curvas de adsorção dos três betões apresentam a mesma tendência (Figura 2). Contudo,
o Calco apresenta teor em água superior para HR superior a 60%. Apesar das diferenças a
nível da sua composição, todos os betões em estudo apresentaram maior higroscopicidade
comparado com outros betões de cânhamo (Evrard 2006; Collet et al. 2013; Rahim et al.
2015).

Figura 2: Curvas de adsorsão dos betões Calco, PF70 e NL

Embora os três betões caracterizados apresentem grande histerese (Simões 2015), para
efeitos de cálculo neste artigo considerou-se unicamente a capacidade de retenção de
humidade (eq. 4) calculada através das curvas de adsorção para HR entre 23% e 75%.
Portanto, a capacidade de retenção de humidade do Calco, PF70 e NL foi de 110.2kg/m3,
56.5kg/m3 e 70.3kg/m3, respetivamente.
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3.1.2. Permeabilidade ao vapor de água
Devido ao facto dos betões de cânhamo absorverem uma grande quantidade de vapor de
água das soluções salinas, o procedimento foi feito em duas fases, com injeção de água no
fim da primeira fase. O procedimento continuou até à estabilização da variação de massa.
O método preconizado na EN ISO 12572 (CEN 2001) não considera o impacto da camada
de ar dentro da cápsula. Por isso foi utilizado o método de correção do valor de
permeabilidade ao vapor de água sugerido na norma, mesmo com sd superiores a 0.20, de
modo a obter resultados considerados mais realistas (Quadro 3).
Os betões PF70 e NL tiveram comportamento semelhante, enquanto que o Calco foi
ligeiramente mais permeável ao vapor de água. Collet et al. (2013) obteve resultados de,
aproximadamente, 2.5x10-11kg/(s.m.Pa) de permeabilidade ao vapor de água para betão de
cânhamo composto por Tradical 70 e uma maior quantidade de fibras, medido pelo método
da “cápsula seca”. Este valor foi semelhante aos obtidos para os betões PF70 e NL.
Quadro 3: Valores médios de permeabilidade ao vapor de água e factor de resistência ao vapor de
água dos betões de cânhamo

Calco
PF70
NL

3.2.

δ
(kg/s.m.Pa)
3.09E-11
2.36E-11
2.38E-11

Valor médio
6.15
8.07
7.98

µ (-)
Desvio padrão
0.15
0.50
0.36

Propriedades dinâmicas - Ensaio de MBV

Na Figura 3 apresentam-se os resultados de captação e libertação de humidade durante
três dias/ciclos para as amostras de Calco, PF70 e NL, respetivamente, com espessuras
diferentes (5, 10 e 15cm). NL apresenta uma ligeira diferença entre a amostra de 15cm e as
restantes. Contudo, a diferença máxima ocorre no último ciclo entre 15cm e 10cm (≈ 8%).
Nos resultados do ensaio de MBV para PF70 a máxima diferença ocorre no último ciclo e foi
13%, aproximadamente, entre 5cm e 15cm. Será importante observar que os resultados
obtidos para todas as espessuras ensaiadas de Calco obtiveram valores de captação de
humidade distintos. Como se poderá observar no Quadro 4 o MBV (eq.2) obtido para o
Calco foi superior em relação às restantes formulações. A espessura que obteve maior MBV
foi a maior e este foi diminuindo com a redução das espessuras. O Quadro 4 faz o resumo
dos MBV obtidos para todas as formulações com diferentes espessuras e pode observar-se
que a espessura não tem impacto significativo nos betões PF70 e NL.
Em publicações anteriores foram observados os seguintes resultados: 2.15g/(m 2%HR)
(Collet & Pretot 2012) e 1.46g/(m2%HR) (Mazhoud et al. 2015) com relação cânhamo/
ligante igual a 0.5 e 0.15, respetivamente. Uma vez que a relação cânhamo/ligante é igual a
0.42 e 0.33 para NL e PF70, respetivamente, estes resultados poderão sugerir que maior
quantidade de cânhamo poderá levar a um MBV prático mais elevado. No entanto, mais
ensaios seriam necessários para comprovar tal relação.
No Quadro 5 são comparados o MBV ideal (eq.5) com o MBVprático para todas as formulações.
Os valores de MBVprático apresentados no Quadro 5 são uma média entre os valores obtidos
nas várias espessuras, podendo apenas ser tomados como um valor de referência para o
Calco uma vez ter resultados tão distintos. Pode ser observado que o MBV ideal foi
sobrestimado quando comparado com o MBV prático em todas as formulações. Todavia, o
MBVideal é um valor aproximado e depende do valor obtido da capacidade de retenção de
humidade e permeabilidade ao vapor de água de cada betão. E ainda pode existir uma fonte
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de erro ligada aos ensaios de que esta aproximação depende, bem como um problema de
modelação associado ao material.
a

b

c

Figura 3: Resultados do ensaio de Moisture Buffering para os betões Calco (a), PF70 (b) e NL (c)
Quadro 4: MBV para cada espessura de betão
MBV (g/(m².%RH))
Formulações
Calco

PF70

NL

Espessuras
(cm)
15
10
5
15
10
5
15
10
5

Valor médio

Desvio padrão

3.21
2.23
1.98
1.75
1.71
1.56
1.65
1.53
1.60

0.34
0.18
0.09
0.02
0.05
0.05
0.07
0.04
0.07

Quadro 5: MBVideal vs MBVprático
MBVideal (g/m²/%)
MBVprático (g/m²/%)
Diferença relativa (%)

Calco
5.16
2.53
103.82

PF70
3.23
1.66
94.96

NL
3.62
1.59
127.09

A espessura de penetração é a espessura necessária de um material sem revestimento
para otimizar a sua capacidade de regulação passiva da HR. Simões (2015) desenvolveu
um método inovador, nas amostras em estudo, que consta na colocação higrómetros no
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interior das amostras durante os ciclos de MBV. Conclui-se que a espessura de penetração
experimental foi entre 4cm e 8cm para Calco e inferior a 5cm para as restantes formulações.
O valor experimental da espessura de penetração no Calco (Simões 2015) poderá ser
explicado pela presença de dois orifícios verticais nas amostras, que resultaram de ensaios
anteriormente realizados. Estes orifícios poderão ser responsáveis por maior espessura de
penetração e, consequentemente, proporcionar valores díspares observados na capacidade
de MBV.
Para o cálculo da espessura de penetração foram utilizados os dois modelos teóricos dp,1%
(eq. 6) e d1/e (eq. 7). Os resultados são apresentados no Quadro 6. Nenhuma das
aproximações teóricas conduziu a resultados coerentes com os valores experimentais
anteriormente referidos. De acordo com Collet & Pretot (2012) a aproximação da espessura
de penetração no betão de cânhamo foi 5.8cm utilizando dp,1%, mas em betão com maior
quantidade de fibras comparativamente aos betões em estudo. No entanto, o valor teórico
da espessura de penetração é estimado assumindo uma variação sinusoidal da HR à
superfície das amostras, que não é o que acontece nas condições do ensaio Nordtest. Outra
explicação poderá estar relacionada com as condições assumidas para estimar o valor
teórico da espessura de penetração (existência de migração de água, sem histerese nas
curvas de adsorção-desadsorção, equilíbrio entre água em estado líquido e gasoso, etc…) o
que pode não ser válido para o material em estudo. Contudo, mais estudos são necessários
para se poderem confirmar tais tendências.
Quadro 6: Espessura de penetração teórica obtida para os modelos d1/e e dp,1%
PF70
NL
Calco

d(1/e) (cm)
0.57
0.51
0.47

dp,1% (cm)
2.62
2.36
2.14

4. Conclusão
Neste estudo três formulações de betão de cânhamo, variando o tipo de ligante, foram
ensaiadas de modo a observar as suas propriedades hígricas. Foram avaliadas as suas
propriedades em regime estacionário (curva de adsorção e permeabilidade ao vapor de
água) e propriedades dinâmicas quando expostos a ciclos diários de HR (ensaio de moisture
buffering). Foram preparadas amostras de cada betão com três espessuras distintas (5, 10 e
15cm) de modo a verificar qual a espessura de penetração, ou seja, qual a espessura
mínima necessária para usufruir da regulação passiva da HR proporcionada pelo material.
Os resultados obtidos para as curvas de adsorção são muito próximos para dois dos três
betões em estudo: PF70 e NL. A curva de adsorção do Calco obteve maior teor de água que
as dos restantes betões, fundamentalmente para HR elevadas (>60%). Independentemente
do valor do teor de água alcançado, decorreu um longo período de tempo até o teor de água
estabilizar para todos os betões. A permeabilidade ao vapor de água de todos os betões foi
elevada (entre 2.36x10-11 e 3.09x10-11kg/(s.m.Pa)).
O MBVprático do PF70 e NL apresenta resultados semelhantes para todas as espessuras
(entre 1.53 e 1.75g/(m²%RH) a 23ºC), o que a nível de regulação passiva da HR está
classificado como bom (Rode et al. 2005). O MBVideal, que é calculado através das
propriedades em regime estacionário, apresenta valores sobrestimados para todos os
betões comparando com o MBVprático. Considera-se ser necessário mais investigação
relativamente a este modelo teórico neste tipo de materiais.
De forma a beneficiar da capacidade de regulação passiva da HR em pleno a espessura
mínima de PF70 e NL será de 5cm; quanto ao Calco nada se pode concluir devido a um
problema nas amostras em estudo. Relativamente aos modelos teóricos adotados para o
cálculo da espessura de penetração, também aqui será necessária mais investigação, bem
como em relação aos ensaios de que estes dependem.
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Argamassas de revestimento formuladas com regranulados de
cortiça expandida
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Resumo
A cortiça está associada à capacidade regenerativa das florestas de sobreiros, constituindo
um terço da área da distribuição mundial da espécie nos montados do território nacional,
resultando em 49 por cento da produção mundial de cortiça, com 9 000 empregos diretos e
14 milhões de toneladas de CO₂ fixados por ano no montado, um dos 14 santuários
mundiais da biodiversidade [APCOR, 2015].
Da transformação industrial da cortiça destacam-se neste artigo os regranulados de cortiça
expandida (RCE) integrados em argamassas de revestimento, assentamento de alvenaria e
betão leve, aqui referenciadas como ‘argamassas suberosas’ para se diferenciarem de
outras argamassas formuladas com outro tipo de materiais.
O princípio destas formulações, com base no conhecido potencial das argamassas
correntes, assenta na substituição dos agregados minerais, areias ou britas, por
regranulados de cortiça expandida, como medida básica e intenção prioritária de melhorar o
desempenho térmico e acústico dos edifícios em novos projetos de arquitetura, projetos de
reabilitação urbana e no setor específico de reabilitação e conservação de edifícios antigos.
Palavras-chave: Pontes térmicas; Argamassas Suberosas; Sistema construtivo.
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Introdução
No exercício da atividade da construção, do ponto de vista das condições de
habitabilidade e de cultura de projeto, é frequente sentirmos um desconforto térmico e
acústico no interior de um número significativo de edifícios de diversas épocas e tipologias.
Constata-se uma excessiva dependência dos sistemas de aquecimento e arrefecimento,
não tanto pela quantidade de energia necessária para se atingir a temperatura de conforto
[RCCTE, 2006], mas sobretudo pela incapacidade de conservação dessa mesma energia no
interior destes edifícios. Acresce que grande parte dos sistemas de climatização assentam
em fontes de consumo de energia não renovável e aparelhagens com baixo custo de
instalação mas de elevado custo operacional, tornando a manutenção do conforto térmico
um encargo insustentável, de forma transversal a toda a sociedade.
Muitas vezes o excesso de informação e a proliferação de produtos e sistemas tende a
desviar-nos a atenção de pensar o design de forma simples e intuitiva. Neste breve
apontamento, trata-se tão-somente de olhar para as argamassas de revestimento como uma
potencial oportunidade de se melhorar a qualidade térmica e acústica dos edifícios e
simultaneamente o uso racional de energia, através do design de formulações com
regranulado de cortiça expandida (RCE).

Pontes térmicas
Como é sabido, a transferência de energia em forma de calor, resultante de diferenças de
temperatura, tende a fluir espontaneamente de um ambiente com temperatura mais elevada
para outro com temperatura mais baixa [Atkins, 2010] através de falhas ou descontinuidades
de isolamento térmico da envolvente, designadas por ‘pontes térmicas’. Todavia, a
espontaneidade deste processo pode perfeitamente ser interrompida através do design de
um sistema de isolamento térmico mais atento e coerente com as especificidades dos
projetos.
Há casos de estudo nesta matéria que apontam para 20% de perdas térmicas globais
através das pontes térmicas [Valério, 2007]. No entanto, há um campo de situações
variáveis por analisar, relacionadas com a época de construção, com as zonas climáticas e
duração da estações de aquecimento (Inverno) e de arrefecimento (Verão), estimando-se
que haverá muitos edifícios com uma percentagem de perdas significativamente mais
elevadas. O fenómeno das pontes térmicas pode ainda influenciar a ocorrência de
condensações e uma série de anomalias em cascata, já devidamente identificadas.

Breve apontamento acerca das propriedades da cortiça
A par da abundância regenerativa da matéria prima, a cortiça detém uma notável
combinação de caraterísticas mecânicas, químicas, físicas e morfológicas, [Silva, et al.
2005] demonstradas em extenso trabalho de investigação. Contudo, no campo das
argamassas de revestimento com regranulados ou pó de cortiça, os estudos são ainda
escassos [Branco, et al, 2006; Pinheiro, 2009; Coutinho, et al. 2015; Branco, et al, 2008] e
ainda mais escassos relativamente a rebocos formulados com regranulado de cortiça
expandida, sendo de salientar as raras dissertações do Miguel Martins (2010) e do Tiago
Silva (2014) [Martins, 2010; Silva, 2014] que finalmente trouxeram alguma intelectualidade
para o terreno.
A combinação simultânea de propriedades de isolamento térmico, de capacidade de
absorção de energia [Silva, et al. 2005], absorção acústica, isolamento a sons de
percussão [Branco, et al. 2008], elevado coeficiente de fricção, resiliência, resistência à
fendilhação, aderência e trabalhabilidade; são aspectos familiares às argamassas
suberosas que se verificam no terreno.
Por via da caracterização morfológica e da estrutura, a cortiça é um material estável
com variações muito limitadas, tem a vantagem importante de resistir aos agentes
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químicos e biológicos, mantém as características físicas numa escala de -180º a 110º C,
e em condições de incêndio não liberta, porque não contém, substâncias tóxicas, e é um
material reutilizável [Silva, et al. 2005].
Verifica-se no terreno que os regranulados de cortiça, para além de demonstrarem uma
excelente familiaridade com ligantes e areias, tornam estas formulações mais leves e
por conseguinte com melhor aderência aos suportes quer sejam em pedra, tijolo, betão
ou taipa.

Argamassas suberosas
As ‘argamassas suberosas’ assentam no mesmo princípio das argamassas correntes
obtidas por mistura de ligantes com areia e água [Coutinho, 2014], substituindo-se apenas a
quantidade em volume de areia, ou parte desta, por regranulados de cortiça expandida,
mantendo-se os mesmos procedimentos no que diz respeito à combinação de ligantes
(cimento, cal aérea e cal hidráulica), areias e quantidades de água [Veiga, 2009; Veiga, et al.
2010; Veiga, et al.2011]. As diferentes granulometrias disponíveis pelas corticeiras permitem
desenhar uma série de formulações bem estruturadas, com destaque para as argamassas
de revestimento (rebocos, enchimentos e betonilhas), assentamento de alvenarias e várias
classes de betão.
As formulações com RCE adaptam-se facilmente ao sistema tradicional de construção e
apresentam uma excelente familiaridade na ligação das misturas e adesão aos suportes
antigos. Em situações complexas de degradação profunda de rebocos, relacionada com os
efeitos do excesso de humidade com permanência prolongada no interior de paredes [Veiga,
2009] e tabiques, têm revelado um significativo abrandamento dos indícios patológicos, cuja
influência no comportamento higrotérmico neste tipo de ambientes, poderá justificar maior
investigação. No entanto, no campo do tratamento destas patologias, sabe-se [Veiga, 2009]
que as soluções mais favoráveis resultam de projectos de drenagem das fundações da
envolvente exterior, ou da envolvente interior, numa eventual renovação de pavimentos em
que é possível criar espaço no solo para bolsas de ar integradas num novo enrocamento.
Por convergência de informação fragmentada, baseada em estudos e práticas
implementadas no terreno e em relevantes trabalhos de investigação, as formulações com
RCE têm integrado de forma cada vez mais abrangente o sistema construtivo dos projectos
em todo o tipo de argamassas de revestimento.

Análise provisória ao consumo de argamassas com potencial para
serem formuladas com regranulado de cortiça expandida (RCE)
Em recentes estatísticas da APFAC, relativas a 2015, o consumo de argamassas fabris, com
potencial para serem formuladas com RCE, em assentamento de alvenarias, rebocos,
enchimentos e betonilhas, foi calculado em 292 239 toneladas. E numa estimativa da
mesma fonte, com base na quantidade de cimento em saco consumido no mercado,
presume-se um consumo de 920 000 toneladas de argamassas fabricadas em obra
destinadas ao mesmo tipo de aplicações.
‘Grosso modo’, a quantidade de argamassas fabris (24%) mais a quantidade de argamassas
fabricadas em obra (76%) consumidas em 2015, poderá estimar-se provisoriamente num
total de 1 212 239 toneladas de argamassas com potencial para serem formuladas com
regranulado de cortiça expandida. Importa sobretudo destacar a importância em se
quantificar a influência destas argamassas na melhoria do comportamento higrotérmico e
acústico dos edifícios e os impactos sociais, económicos e ambientais que estas aplicações
poderiam ter à escala nacional.

Intervenções in situ num edifício anterior a 1910
Renovação de açoteia
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Destaque para a renovação de uma açoteia, cujas obras de renovação ocorreram em 1992.
A laje encontrava-se em risco de derrocada devido a infiltrações de água e à elevada massa
volúmica do betão antigo, composto por cal, areia e detritos de barro, assente em madeira
de castanho e tijoleira tradicional. Optou-se por uma argamassa de betão leve formulado
com regranulado de cortiça expandida, assente da mesma forma numa nova estrutura de
madeira de castanho e tijoleira, sendo de salientar o excelente desempenho desta aplicação
ao longo de mais de 20 anos, figuras 1 e 2, imagens registadas em 2014.
Figura 2: MOD1/ZXV

Figura 1: Pavimento sobre laje de betão leve com RCE.

Figura 2: Teto de açoteia.

Renovação de rebocos
Esta intervenção decorreu no ano de 2014 e constou de obras de substituição de reboco
em paredes da envolvente interior e tabiques do mesmo edifício de construção anterior a
1910, numa faixa com cerca de 1 metro de altura acima do nível do pavimento e com
cerca de 45 metros de comprimento total conforme o desenho esquemático da Figura 3.
Porém, antes da operação de substituição de rebocos, a montante, com o objetivo de se
criarem cortes de capilaridade, foi construída uma vala de drenagem, Figura 5, ao longo
do caminho existente, encostada ao alçado mais sujeito a infiltrações de água, também
representada no desenho da Figura 3.
Posteriormente ao trabalho de drenagem foram aplicadas três camadas sucessivas de
argamassa de reboco no sistema ‘fresco sobre fresco’, formuladas com diferentes
granulometrias de regranulados de cortiça expandida descritas no Quadro 1,
substituindo-se parte da quantidade em volume de areia, conforme traço exemplificativo
representado na Figura 4, mantendo-se os procedimentos habituais das argamassas
correntes.
Em observações pontuais efetuadas durante os últimos dois anos verificou-se a persistência
de algumas eflorescências e desagregação da camada fina de barramento formulada
apenas com cais e areia de estuque, zonas onde mais tarde se veio a verificar maior
desagregação, tendo-se prescindido dessa camada ainda no decorrer da operação e optado
pela aplicação de três camadas de argamassa como estratégia geral de revestimento.
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Vala de drenagem
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Figura 3: Planta de r/ch, com destaque das zonas de renovação de reboco em
paredes da envolvente interior e tabiques a vermelho e vala de drenagem construída
antecipadamente à operação de rebocos.

Figura 4: Traço exemplificativo, 1:1:4 (cal aérea, areia, RCE).
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Interior
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Caminho
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sem corte de capilaridade
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Corte tipo da parede exterior MOD1/X; MOD2/U e MOD3/J

Figura 5: Vala de drenagem, 2013.
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Figura 6: Pormenor P1, representação esquemática das camadas sucessivas aplicadas no sistema
‘fresco sobre fresco’, cujas formulações estão referenciadas no Quadro 1.
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Figura 7: MOD3/AB

Figura 8: MOD3/AB

Figura 11: MOD3/CD

Figura 9: MOD3/CD

Figura 12: MOD3/CD

Figura 14: MOD3/DE

Figura 15: MOD3/JCD

Figura 10: MOD3/CD

Figura 13: MOD3/CD

Figura 16: MOD3/CD

Figura 17: MOD3/DE

Figuras 7,8,9,10,11,12,13,14,15 (2014). Figuras 16,17 (2016): Renovação de reboco com
regranulado de cortiça expandida (ver formulações no Quadro 1). Esta intervenção teve
início em Fevereiro de 2014 e tem sido acompanhada no terreno para avaliação do
desempenho. Observação centrada na zona MOD3/CD, por se ter verificado alguma
desagregação (figuras 16 e 17, em Abril de 2016). Numa área de intervenção com cerca de
45,18 m², ao fim de 2 anos, subsistem ainda algumas eflorescências dispersas em cerca
de 2,5 m². De realçar na Figura 11 o comportamento estável de um pequeno maciço
preenchido com argamassa RCE. Neste momento pode-se admitir que se resolveram os
problemas em mais de 40 m² de parede, veremos a evolução do comportamento em 2017.
Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

323

Figura 18: Camada C1.

Figura 19: Camada C2.

Figura 20: Camadas C2/C3.

Figura 21: Camada C3.

Nas Figuras 18,19,20 e 21, estão representadas as camadas C1, C2 e C3 (formulações
descritas no Quadro 1). Na terceira camada C3, são visíveis alguns grãos de cortiça que
deixaram de o ser depois da caiação. Outro aspecto importante, relacionado com a
aplicação de camadas em fresco sobre fresco, facilitada pela baixa massa volúmica
destas argamassas, é a ausência de fendilhação que se verifica ao fim de 2 anos.
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Quadro 1: Formulações de argamassas de revestimento com RCE fabricadas em obra. Na camada
C1 de encasque, nos casos em que as paredes se apresentavam sem fendas ou cavidades
profundas, a granulometria do RCE com 5-15 mm foi substituída por 3-12 mm.

Argamassas de
revestimento
com
regranulado de
cortiça
expandida RCE
Traço em volume
fabricado em
obra, medido em
baldes de 10 L

C1

C2

C3

LIGANTES

AGREGADOS

Areia
amarela
ÁGUA
crivada
Cal
Areia
Cal Hidráulica grão fino
fina
de
Aérea
+ areia
HL5
estuqu
e
lavada
grão
médio

RCE
3-5mm

RCE
3-12mm

RCE
5-15mm

2

Reboco
1ª Camada

<1

1

½

1+½

1

2

Reboco
2ª Camada

<1

1

½

1+½

3

2

<1

1

½

Encasque
(2-4 cm)

Emboço
(2-3 cm)

Reboco
3ª Camada
Acabamento
(1-2 cm)

2

4

Conclusões
Com este breve apontamento pretende-se relevar o potencial das argamassas de
revestimento formuladas com regranulado de cortiça expandida como base preliminar de
isolamento térmico e acústico, integrado num sistema construtivo (eventualmente) mais
abrangente. Todavia, é importante continuarmos a retirar as ‘pontes térmicas’ dos edifícios e
transformá-las em vias de comunicação entre conhecimento, designers, indústria e
praticantes.
Ficam ainda por desenvolver as ferramentas de apoio a tomada de decisões, a saber:
(1) gestão de projetos, cujo conceito, ao invés do tradicional foco nos aspectos da
execução e cumprimento de orçamentos, assenta na cooperação interdisciplinar desde a
fase inicial do processo de design, influenciando a qualidade do sistema construtivo,
antes da fase de implementação no terreno [Morris, 2013]; (2) sistema construtivo, como
manual de instruções de execução de projeto, numa estratégia de cooperação e
aprendizagem; (3) economia circular, com base no design de um sistema industrial
restaurativo e regenerativo [MCDonough, Braungart, 2009; Ellen MacArthur Foundation,
2016].
A avaliação do desempenho das argamassas suberosas é uma tarefa eminentemente
interdisciplinar, particularmente no campo da reabilitação da habitação social anterior à
introdução generalizada do cimento, onde há um campo de oportunidades para melhorar a
qualidade das intervenções através do design e da gestão de boas práticas de execução no
terreno.
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“.. há um retorno, uma consciência de que muitos dos problemas sociais também são
produto da deficiente disponibilidade de habitação acessível.. Mas, no fundo, o tema é o
mesmo e está presente em todo o lado. Tornar acessível a condição boa ou aceitável de
habitação a todos os sectores da sociedade” [Sisa, 2016].
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Resumo
As superfícies calcárias do Claustro da Hospedaria do Mosteiro de Alcobaça apresentavam
perda de coesão, levando à decisão de uma intervenção de conservação em 2010/11, na
qual foram realizados testes de consolidação com água de cal. Sumariamente, neste
trabalho, que foi realizado no âmbito do Projeto INOVSTONE em colaboração com a
Direção Geral do Património Cultural, relata-se a investigação desenvolvida para confirmar a
presença de vestígios do tratamento, realizado com água de cal em 2010/11, e procurar
esclarecer o processo de perda de massa que se continua a registar nas superfícies
tratadas. Através de análise macroscópica das superfícies, foram amostradas pedra não
tratada, tratada e eflorescências. A observação através do microscópio eletrónico de
varrimento com espectroscopia de raios-X dispersiva de energia acoplada (MEV-EDX)
revelou ser a técnica analítica mais promissora na caracterização química e microestrutural
de dois materiais com a mesma composição – o carbonato de cálcio, nas suas morfologias
diferentes: o tratamento com água de cal apresenta-se pouco compacto, bem distinto da
textura do calcário oolítico. A presença de sais solúveis foi confirmada também por MEVEDX e difração de raios-X. Conclui-se que a avaliação a médio/longo prazo dos efeitos dos
tratamentos passados é um meio privilegiado para melhor compreender o seu
comportamento e repensar opções de tratamento futuras, salientando-se igualmente a
importância de realizar testes no local.

Palavras-chave: Água de cal; Consolidação; Calcário; Conservação; Mosteiro de Alcobaça
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Introdução
O Mosteiro de Alcobaça é um dos primeiros e mais belos exemplos da arquitetura gótica
cisterciense, classificado como Monumento Nacional e Património Mundial pela UNESCO
desde 1989 [Rodrigues, 2007] (Figura 1). Pela sua relevância histórica, artística e cultural, o
Mosteiro de Alcobaça tem sido alvo de inúmeras ações de conservação, levadas a cabo
pela instituição que o tutela, a Direção Geral do Património Cultural (DGPC). Um dos
exemplos é a intervenção de valorização do Claustro da Hospedaria (Figuras 2 e 3a), que
decorreu entre 2010/11. As superfícies calcárias constituintes dos pilares apresentavam-se
bastante alteradas, sob a forma de lascagem, esfoliação e pulverulência, com perda de
coesão dos seus constituintes, tendo sido realizados testes de consolidação com uma calda
consolidante à base de cal aérea à qual se adicionou uma pequena percentagem de cal
hidráulica e água, conforme se encontra descrito no relatório da referida intervenção
[CERTO, 2011]. A utilização de uma solução de hidróxido de cálcio, ou água de cal (por
isso, designado “técnica da cal”) é considerada como um dos mais populares, naturais e
compatíveis tratamentos no âmbito da consolidação de substratos carbonatados [Woolfitt,
2002]. O mecanismo de ação consiste na aplicação de uma solução que contenha hidróxido
de cálcio; a que se sucede a reação com o dióxido de carbono presente no ar, a libertação
de água no estado gasoso e a formação de carbonato de cálcio. No entanto, diversos
estudos têm alertado para o facto da penetração destas partículas ser bastante reduzida.
Resultados promissores têm sido obtidos a partir da tecnologia da nano-cal [Doehne et al,
2010].
No entanto, ao fim de poucos anos após a intervenção, constatou-se o reaparecimento dos
fenómenos de perda de coesão dos materiais pétreos presentes nos pilares do Claustro da
Hospedaria sobre os quais se realizaram os referidos testes de consolidação (Figura 3b).
Além disso, à superfície, verificou-se a formação de uma camada branca e compacta.
Mediante tal resultado, foi estabelecida uma colaboração entre a DGPC e o Laboratório
HERCULES da Universidade de Évora, com o objetivo de investigar a presença de vestígios
do tratamento, como também de procurar esclarecer a continuada perda de massa que se
continuou a registar após o tratamento. A abordagem metodológica consistiu na análise
macroscópica das superfícies, na seleção de locais e posterior realização de amostragem
de pedra não tratada, tratada e com eflorescências. As amostras recolhidas foram
analisadas por um conjunto de técnicas complementares, entre as quais se destacou a
microscópia eletrónica de varrimento com espectroscopia de raios-X dispersiva de energia
acoplada (MEV-EDX), pelo seu contributo inequívoco na caracterização química e
microestrutural do substrato pétreo e dos vestígios do tratamento (ambos com a mesma
composição química mas texturas bastante distintas), e também dos agentes de
degradação.
No presente artigo descrevem-se os resultados preliminares desta investigação, que se
estão a revelar bastante promissores, tendo conduzido a que a mesma se estendesse a
mais espaços do Mosteiro de Alcobaça, nos quais os materiais pétreos foram alvo de
consolidação com outros produtos consolidantes. Deste modo, pretende-se que este estudo
abra caminho para um novo olhar e reflexão sobre o efeito das ações de conservação dos
materiais pétreos ao longo do tempo e promova a melhoria do processo de monitorização do
comportamento dos tratamentos.
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a)

b)

c)

Figura 1: a) Vista geral da fachada principal do Mosteiro de Alcobaça; b) interior da Igreja;
c) Claustro D. Dinis.

Claustro da Hospedaria

Figura 2: Localização do Claustro da Hospedaria indicada na planta do Mosteiro de Alcobaça.

a)

b)

Figura 3: a) Vista geral do Claustro da Hospedaria; b) Estado atual dos pilares intervencionados.
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Materiais e métodos
Trabalho de campo
Após observação das superfícies dos pilares que foram intervencionadas no Claustro da
Hospedaria do Mosteiro de Alcobaça, procedeu-se à recolha de amostras de materiais
pétreos sobre os quais terão sido realizados os testes com água de cal; para além destas,
também se recolheram eflorescências que se encontravam sobre as pedras do pavimento.
Na figura 4 ilustram-se os diferentes locais de amostragem.
Neste processo houve o cuidado de recolher amostras em quantidade/dimensão, de modo a
obedecer aos requisitos de conservação das estruturas e minimização do impacto estrutural
e estético do conjunto. Por outro lado, recolheu-se amostra em quantidade/dimensão
suficiente para garantir a sua representatividade, o cumprimento dos objetivos da
caracterização e o sucesso das análises a efetuar, bem como para a criação de reserva
para eventuais estudos futuros. A recolha das amostras foi realizada com recurso a maceta,
escopros e espátulas de diferentes dimensões; as amostras recolhidas foram colocadas em
embalagens de plástico transparentes, devidamente identificadas. O processo de
amostragem foi acompanhado por registo fotográfico e registado sobre levantamento
arquitetónico (cedido pela DGPC).
Trabalho de laboratório
Numa fase preliminar procedeu-se à realização de registo fotográfico das amostras
(utilizando um máquina fotográfica Canon PowerShot SX100 IS), bem como à sua
observação a olho nu e através da lupa binocular (Leica M205C, com aquisição de imagem
pela câmara fotográfica Leica DFC290HD).
Pequenos fragmentos representativos de algumas das amostras (CH1, CH2, CH3, CH5,
CH6 e CH7) foram selecionados e impregnados, sob pressão e à temperatura ambiente,
com resina epóxida (EpoFix Resin e EpoFix Hardener, Struers), conforme indicação do
fabricante. Após a resina endurecer, procedeu-se ao desgaste e polimento mecânico da
superfície com o auxílio da polidora RotoPol 35, Struers, até se obter uma superfície polida.
As amostras foram observadas por estereomicroscopia (Leica M205C, com aquisição de
imagem por Leica DFC290HD) e analisadas por recurso a um microscópio eletrónico de
varrimento (MEV) Hitachi S-3700N. A composição química foi obtida através de microanálise
de raios X por dispersão de energia (EDX), utilizando um espectrómetro Bruker XFlash®
5010 Silicon Drift Detector (SDD), com uma resolução de 129 eV no Kα do Mn, e a
microanálise foi realizada a 20 kV e a pressão variável.
A natureza mineralógica das amostras CH2 e CH7 foi determinada por difração de raios-X
(DRX). Para tal, procedeu-se à moagem das amostras em almofariz de ágata até obtenção
de partículas com dimensão suficiente para atravessar um peneiro manual de malha 125
µm. Os difratogramas foram obtidos utilizando um difractómetro de raios-X, Bruker AXS-D8
Discover (Bruker AXS Inc, Madison, USA), equipado com um detector LYNXEYE, utilizando
radiação Cu-Kα (λ= 0.15406 nm), operando com uma tensão de aceleração de 40 kV e
corrente de filamento de 30 mA. Os difractogramas de pó foram recolhidos com um
varrimento entre 3-75º (2θ) em intervalos de 0.05º e com um tempo de medição de 2s por
passo.
Ainda para a determinação da composição mineralógica das amostras utilizou-se um
Espetrómetro Micro-Raman, Horiba Xplora, com um laser de 638nm, e, redes de difracção
600T e 1200T e objetivas de x10 e x100. Os espectros foram adquiridos em 20 segundos
cada um e o resultado final é uma acumulação de 20 espectros.
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a)

CH1/ CH4/CH5
CH3
CH2
CH6 /
CH7

b)

CH8

c)

Figura 4: a) Registo da localização das amostras recolhidas no Claustro da Hospedaria; b) Pilar onde
se recolheram as amostras 1-5; c) Recolha da amostra CH4.

Resultados e discussão
Materiais pétreos sobre os quais se realizaram testes com água de cal
Os materiais pétreos amostrados no Claustro da Hospedaria correspondem a calcários de
cor branca a creme, de textura oolítica: oólitos microcristalinos, em matriz de grão fino; esta
textura observa-se a olho nu e também através da lupa binocular (Figura 5) e por MEV
(Figura 6a). Estes calcários são constituídos maioritariamente pelo elemento cálcio
conforme os resultados de EDS (Figuras 6b e 6c), sendo confirmado por DRX (Figura 7) e
Espectroscopia Raman que se trata de calcite (pelas bandas Raman a 1085, 711, 284, 156
cm-1). O veio cristalino da amostra CH5 é maioritariamente constituído por cálcio, sugerindose tratar-se de calcite (Figura 5b).
Na generalidade das amostras, por MEV-EDX, detetam-se grãos constituídos por silício, que
poderão tratar-se de quartzo; estes grãos, de pequena dimensão, encontram-se embebidos
na matriz calcítica, preferencialmente no cimento que envolve os oólitos (Figura 6 b). Para
além daqueles, mas em menor quantidade, também se detetaram partículas
maioritariamente constituídas por ferro.
Até ao momento, não foram encontradas referências sobre a proveniência das pedras
utilizadas na construção deste espaço do Mosteiro de Alcobaça. No entanto, foram
realizados estudos de proveniência sobre os materiais presentes no Mosteiro da Batalha,
por Aires-Barros (2001), localizado a cerca de 20km a Nordeste de Alcobaça. Pela sua
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proximidade geográfica, mas também considerando as semelhanças na sua composição
química e mineralógica, bem como os aspetos texturais e porosidade, admite-se que estes
materiais também tenham sido extraídos de pedreiras localizadas no Maciço Calcário
Estremenho, à semelhança do que é apontado para o Mosteiro da Batalha.
a)

b)

Figura 5: Observações através da lupa binocular dos calcários oolíticos: a) superfície interior da
amostra CH1; b) superfície polida da amostra CH5, com veio de calcite.
a)

b)

c)

Figura 6: a) Aspeto geral da microestrutura do calcário oolítico – amostra CH3; b) Distribuição dos
elementos cálcio, silício e cloro; c) Espectro EDX correspondente ao mapa elementar.

332

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

Ca

Figura 7: Difratograma da amostra CH2.

Efeito do tratamento com água de cal
Atualmente, nos pilares em calcário sobre os quais foi aplicada a solução de água de cal, é
possível observar esfoliações que apresentam uma cor branca à superfície, conforme se
ilustra na figura 8a). Esta camada branca, de espessura fina (a variar de 60 a 200µm) e
porosa, é maioritariamente constituída por cálcio/calcite (Figura 8b). Tanto pela sua
localização na amostra, como pela sua textura e composição química, esta camada poderá
evidenciar o resultado do tratamento de consolidação através da aplicação de uma solução
à base de hidróxidos de cálcio, Ca(OH)2 (CERTO, 2011). Deste modo, constata-se que a
solução acabou por se concentrar preferencialmente sobre o substrato pétreo, sendo
bastante reduzida a penetração no seu interior. Consequentemente, a restituição da coesão
perdida acabou por não ser totalmente conseguida. Casos semelhantes, nos quais o efeito
consolidante acabou por não ser o esperado, começaram por ser descritos por Price et al.
(1988).
Produtos de alteração – sais solúveis no interior da pedra
No momento da realização da amostragem não se observaram eflorescências nos pilares do
Claustro. No entanto, no interior da pedra detetaram-se partículas constituídas por sódio e
cloro indiciando tratar-se de sais solúveis, em maior quantidade nos poros e zonas de
fractura das lascas de pedra. No poros da camada à superfície foi possível encontrar sais
solúveis cristalizados de acordo com o sistema cúbico e compostos por sódio e cloro,
sugerindo tratar-se de halite (NaCl) (Figura 8d), mas também por cloro e potássio (KCl).
Noutros casos, o sódio encontra-se coincidente com o potássio e o cloro. Ainda à superfície,
encontraram-se cristais hexagonais constituídos maioritariamente por potássio, enxofre e
sódio, sugerindo tratar-se de aftitalite (Figura 9) [Frezzotti et al., 2012].
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a)

b)

d)

c)

Figura 8: Observações através da lupa binocular da superfície dos calcários oolíticos tratados com
água de cal: a) Superfície exterior da amostra CH1; b) Aspeto geral da microestrutura do calcário
oolítico e da camada branca superficial – amostra CH1; c) Espectro EDX correspondente ao mapa
elementar; d) Distribuição dos elementos cálcio e cloro.
a)

b)

Figura 9: a) Hábito hexagonal de um sal composto por potássio, enxofre e sódio - aptitalite;
b) Espectro EDX correspondente à análise pontual do sal.

Produtos de alteração – eflorescências sobre materiais pétreos
No momento da amostragem observaram-se eflorescências no pavimento do Claustro da
Hospedaria, as quais foram amostradas (CH8). De acordo com os resultados obtidos por
MEV-EDX, estas eflorescências são constituídas maioritariamente por sódio e enxofre
(Figura 10). Por espectroscopia Raman confirmou-se a presença de Thenardite (Na2SO4,
bandas Raman através da banda muito intensa a 994 e as de menor intensidade a 452, 621,
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e 1103 cm-1). Para além deste, também se identificou Mirabilite, sal hidratado
(Na2SO4.10H2O, bandas Raman a 989, cm-1 e as de menor intensidade a 458, 627 e 1129
cm-1) (Figura 10d) (Frezzotti et al, 2012). Menos abundante, encontram-se ainda sais
constituídos por sódio e cloro (NaCl, halite), mas também de potássio e cloro (KCl, silvite).
a)

b)
c)

d)

Figura 10: a) Aspeto geral da microestrutura das eflorescências – amostra CH8; b) Espectro EDX
correspondente ao mapa elementar; c) Distribuição dos elementos enxofre e sódio; d) Espectro
Raman da mirabilite.

Conclusão
No Claustro da Hospedaria do Mosteiro de Alcobaça recolheram-se amostras de materiais
pétreos e de eflorescências (que se encontravam à superfície dos blocos de pedra do
pavimento), com o objetivo de estudar não só a sua composição química, mineralógica e
microestrutural, mas também avaliar o estado do tratamento de consolidação com água de
cal aplicado em intervenção anterior. Nos calcários oolíticos amostrados, a calcite é o
mineral predominante. As pedreiras da região são apontadas como a provável origem
destes calcários, à semelhança do que se verificou nos estudos desenvolvidos para o
Mosteiro da Batalha.
No que diz respeito à avaliação do estado do tratamento de consolidação com água de cal,
constata-se que ainda é possível encontrar vestígios do mesmo, nomeadamente, numa
camada de espessura variável e porosa, constituída por cálcio/calcite. No interior dos vazios
desta camada detetaram-se sais de halite. Apesar da compatibilidade química que existe
entre este tratamento e o substrato pétreo carbonatado, e de se ter verificado pontualmente
a acção consolidante da água de cal entre lascas de calcário, este produto não penetrou em
profundidade suficiente para assegurar a restituição da coesão da pedra.
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Apesar do recurso a um conjunto de técnicas analíticas complementares, a MEV-EDX
revelou-se a mais promissora na caracterização química e microestrutural de dois materiais
com morfologias diferentes, mas com a mesma composição. Ou seja, apesar de ambos
serem constituídos por carbonato de cálcio, o tratamento com água de cal apresenta-se
pouco compacto, bem distinto da textura do calcário oolítico. Por outro lado, o MEV-EDX
permitiu ainda identificar e situar os elementos químicos atribuídos aos sais solúveis
(preferencialmente localizados na camada de carbonato de cálcio, localizada à superfície,
resultante do tratamento), correspondentes a minerais com cloro (halite e silvite) e com
enxofre, como a aptitalite, corroborados pelos resultados obtidos por DRX (encontra-se em
curso investigação para clarificar a sua possível origem).
Os resultados obtidos neste estudo revelaram-se bastante promissores, merecendo ser
desenvolvidos e aprofundados em investigação futura, no sentido de acompanhar os
processos de degradação e de investigação das suas causas, nomeadamente, dos sais
solúveis, por se tratarem de uma das principais causas de degradação dos materiais
pétreos. Por outro lado, pretende-se estender o estudo a outros espaços do Mosteiro que
sofreram intervenções no passado, com o objectivo de avaliar o efeito desses tratamentos.
Com este estudo, constata-se que a avaliação a médio/longo prazo dos efeitos dos
tratamentos é um meio privilegiado para melhor compreender o seu comportamento e
repensar opções de tratamento futuras, salientando-se igualmente a importância de realizar
testes no local.
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Resumo
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um revestimento de substituição “emboço
ventilado” para paredes de edifícios antigos com revestimentos degradados devido à ação
severa da água (humidade ascensional através das fundações com elevada concentração
de NaCl).
Este revestimento foi submetido a ciclos de dissolução e cristalização que permitiram
simular a ação severa da água e perceber a influência de vários fatores, tais como rasgos
verticais contínuos executados no emboço e a utilização de hidrófugo no reboco, no
desempenho dos vários sistemas de revestimento desenvolvidos, quando sujeitos à ação
severa da água.
Pretende-se que este sistema de revestimento, composto por duas camadas de
revestimento (camada base e reboco), seja compatível, durável e eficaz, e que funcione
como um sistema de acumulação no qual os sais cristalizem na camada base do sistema de
revestimento (executada com rasgos verticais) e não na alvenaria ou na camada exterior.
Palavras-chave:

Cal; Jornadas; Revestimento; Pigmento; Património
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Introdução
Em edifícios antigos a humidade ascensional pode ser considerada uma das maiores
causas para a degradação dos materiais e/ou das camadas de revestimento [Fragata et al.
2010]. A afinidade da água com os poros capilares na alvenaria e a falta de cortes capilares
favorece o aparecimento de humidade ascensional nas paredes a partir do solo e transforma
a humidade ascensional num mecanismo de degradação [Fragata et al., 2010; Guimarães et
al., 2010].
Quando a humidade ascensional está associada à presença de sais solúveis, pode dissolver
os sais solúveis e transportá-los através das alvenarias onde podem ocorrer ciclos repetidos
de dissolução e cristalização devido a variações de temperatura e humidade relativa. Nestes
casos ocorre a cristalização nos materiais porosos e os resultados podem ser severos
(Figura 1), com o destacamento do revestimento ou a perda de coesão na zona de
evaporação [Veiga at al., 2009].

Figura 1: Degradação do revestimento devido à presença de sais solúveis

Para limitar a degradação devido à presença de sais solúveis, terão que ser tidos em
consideração a humidade ascensional e os sais solúveis. Sistemas para remoção da
humidade ascensional, baseados na limitação da absorção da humidade ou no aumento da
taxa de evaporação da alvenaria, podem ser ineficazes [Franzoni, 2014; Massari et al.,
1993; Torres et al., 2007] devido à elevada espessura e composição heterogénea das
alvenarias antigas ou devido à dificuldade de execução quando existem edifícios contíguos
ou revestimentos de piso com elevado valor patrimonial. Por outro lado, mesmo que seja
possível a eliminação da fonte de humidade, os sais higroscópicos podem continuar a
dissolver e recristalizar devido às variações na humidade relativa da envolvente [Veiga at al.,
2009, Fragata, 2013].
O desenvolvimento de revestimentos de substituição tem vindo a ser proposto nas últimas
décadas com base em diferentes princípios: i) revestimentos de acumulação (usualmente
com hidrófugo no reboco), os quais devem permitir a cristalização no seio do revestimento;
ii) revestimentos de transporte, que transportam os sais para a superfície exterior do
revestimento onde estes podem cristalizar sob a forma de eflorescências; e iii)
revestimentos que bloqueiam o transporte dos sais. Estes últimos não são recomendados
como revestimentos de substituição para alvenarias antigas, porque bloqueiam o transporte
dos sais, mas impedem também a penetração na camada de revestimento da água e do
vapor de água.
Os revestimentos de substituição normalmente são considerados revestimentos de
“sacrifício” e devem durar o máximo possível, ser compatíveis com as alvenarias e com os
materiais antigos pré-existentes. O comportamento de um revestimento de substituição in
situ, quando sujeito à ação severa da água, nem sempre é satisfatório.
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Assim, foi desenvolvido um sistema de revestimento inovador “emboço ventilado” para ser
utilizado como revestimento de substituição para alvenarias antigas sujeitas à ação severa
da água (humidade ascensional e sais solúveis). O “emboço ventilado” é um sistema de
revestimento composto por duas camadas de revestimento (emboço e reboco) que foi
desenvolvido especificamente para permitir a acumulação de sais no emboço, inibindo a
contaminação de sais na alvenaria e no reboco.
A investigação apresentada neste artigo pretende analisar a degradação devida à
cristalização do NaCl no “emboço ventilado”. Os ensaios de dissolução-cristalização foram
executados em laboratório, numa alvenaria de grandes dimensões revestida com diferentes
sistemas de revestimento. O efeito da cristalização foi estudado através de observações
visuais e ao microscópio eletrónico de varrimento.

Materiais e Métodos
Este estudo foi desenvolvido na URPa (Unidade de Revestimentos de Paredes) do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em colaboração com a empresa Fradical Lda.
Sistemas de Revestimento
O “emboço ventilado” (RH) é um revestimento composto por duas camadas (emboço e
reboco) que funciona como um revestimento de acumulação. O emboço é executado com
rasgos verticais com aberturas inferiores e superiores que permitem a circulação de ar no
seu interior (foi utilizada uma rede entre a o reboco e o emboço para evitar o preenchimento
com argamassa dos rasgos verticais, durante e execução do revestimento); o reboco tem
hidrófugo na sua composição. Para além do “emboço ventilado” RH, foram selecionados
mais três sistemas de revestimento (compostos por emboço e reboco) RNH, NH e H, para
serem testados na alvenaria. Um revestimento tradicional de cal (AL), já existente na
alvenaria, foi testado para comparação.
Antes da aplicação na alvenaria, os sistemas de revestimento foram testados em laboratório
em provetes de pequenas dimensões para estudar o seu comportamento à ação severa da
água [Fragata, 2013; Fragata et al., 2016].
A composição dos sistemas de revestimento e das respetivas camadas são apresentadas
nos quadros 1 e 2.
Quadro 1: Composição dos sistemas de revestimento
Sistema de
revestimento
AL (referência)
RH
H
NH
RNH

Composição
do emboço
(camada base)
al
f7
f7
f7
f7

Existência
de rasgos

Camada entre o emboço
e o reboco

Não
Sim
Não
Não
Sim

Cal em pasta e areia fina
Cal em pasta e areia fina

Composição do
reboco
(camada exterior)
al
f1h
f1h
f1
f1

O sistema de revestimento RNH é idêntico a RH mas sem hidrófugo no reboco; NH e H são
idênticos a RNH e RH, respetivamente, mas sem rasgos verticais no emboço.
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Quadro 2: Formulação de cada camada de revestimento
Camada de
revestimento
al
f1
f1h
f7

Formulação
Cal aérea tradicional
Cal em pasta; adição pozolânica; mistura de areia de granulometria fina
e média (1+3)
Cal em pasta com hidrófugo; adição pozolânica; mistura de areia de
granulometria fina e média (1+3)
Cal em pasta; adição pozolânica e outros aditivos; pó de tijolo; areia de
granulometria média

O aditivo utilizado em f7 é uma adição mineral para aumentar a velocidade da reação
pozolânica. O pó de tijolo com origem em tijolos tradicionais, cozidos a baixas temperaturas,
origina um aumento da resistência mecânica à flexão e compressão da argamassa [Fragata,
2013] e favorece a retenção de água da argamassa [Van Hees, 2012], essencial à reação
pozolânica, melhorando, a longo prazo, características destas argamassas.
Alvenaria de grandes dimensões
A alvenaria de grandes dimensões (350 cm x 270 cm x 50 cm) utilizada, construída num
trabalho anterior [Matias, 2010], é composta por pedra calcária e argamassa de
assentamento de cal revestida numa das faces de maiores dimensões (lado A) com uma
argamassa tradicional de cal com 2 cm de espessura (1:3, ligante:agregado - traço em
volume). A argamassa de assentamento e o revestimento tradicional (AL) têm a mesma
composição. A alvenaria foi construída sobre uma base plástica para permitir a ascensão
capilar e secagem.
Os sistemas de revestimento RH, H, NH e RNH foram executados numa alvenaria de
grandes dimensões (lado B), com 3,5 cm de espessura total. Os revestimentos foram
executados 20 cm acima da base da alvenaria. As laterais (esquerda e direita) da alvenaria
foram revestidas com argamassa com hidrófugo para evitar a evaporação preferencial
nessas direções.
Na Figura 2 apresenta-se a execução e a aparência final dos quatro sistemas de
revestimento a serem testados na alvenaria.

FH

H

NH

FNH

Figura 2: Alvenaria – lado B: a) Execução dos sistemas de revestimento (esquerda); b) Aparencia
final dos quatro sistemas de revestimento na alvenaria (direita)

Os sistemas de revestimento foram executados de forma cuidada para reduzir problemas
devidos à aplicação. Os revestimentos foram pulverizados com água durante primeiros cinco
dias de cura para que a reação pozolânica acontecesse antes da carbonatação,
favorecendo o desempenho mecânico e físico dos revestimentos [Van Hees, 2012].
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Ensaios de dissolução-cristalização de sais
Após três meses de cura foi desenvolvida uma campanha experimental em laboratório, em
ambiente não condicionado, para simular as condições reais de absorção de água com sais
solúveis pela alvenaria.
Nestes ensaios foi utilizada uma concentração elevada de solução salina com NaCl e
contaminações repetidas para se atingir a degradação, de acordo com o seguinte
procedimento:
- A alvenaria foi contaminada por imersão parcial em solução salina (concentração de 27 g/l
– similar à agua do mar [Auger, 1990]) e com 10 cm de altura da lâmina líquida que
permaneceu constante durante 2 meses de absorção seguida de 6 meses de secagem em
cada ciclo;
- Os revestimentos não foram escovados entre os ciclos;
- No final da secagem em cada ciclo, a frente de secagem atingiu a superfície exterior e
permaneceu constante em altura.
Os dois ciclos de absorção com solução salina de NaCl foram desenvolvidos para testar a
durabilidade dos revestimentos quando sujeitos à ação severa da água com sais.
No final de cada ciclo foram observadas diferenças significativas e os padrões de
degradação ficaram evidentes. A avaliação foi efetuada através de:
−

Observação visual da degradação na superfície exterior do reboco;

−

Observações ao microscópio eletrónico de varrimento (MEV) no final do 2º ciclo
(foram retiradas amostras a 0,30 m de altura no reboco exterior) para se perceberem
as diferenças na degradação e a localização dos sais cristalizados nos sistemas de
revestimento.

Resultados e discussão
Observação visual
No quadro 3 é apresentada a evolução da degradação devido à presença de sais solúveis
na superfície exterior dos sistemas de revestimento e do revestimento tradicional, durante os
2 ciclos aos 0, 30 e 120 dias. A quantidade de eflorescências salinas na superfície exterior
do revestimento também foi avaliada.
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Quadro 3: Avaliação da degradação após 0, 30 e 120 dias na fase de secagem (1º e 2º ciclos), na
superficie exterior dos sistemas de revestimento e do revestimento tradicional.
Dias

Lado A - Referência
AL
Secagem 1º ciclo

Side B – Sistemas de revestimento
H
NH

RH

RNH

0
++
•

+
•

+
•

++
•

++
•

+++
•••

++
•

+++
••

+++
•••

+++
•••

+++
•••

++
•

++
••

++
•••

++
•••

30

120

Secagem 2º ciclo

0

+++
•••

++
••

++
••

+++
•••

+++
•••

++++
••••

++
••

+++
••

++++
•••

++++
•••

++++
•••••

++
••

+++
•••

++++
••••

++++
••••

30

120

Notação usada:
Quantidade de eflorescências: (-) sem; (+) quase sem; (++) algumas; (+++) significativas; (++++) muitas;
Severidade da degradação: (•) pouca – alguma perda de coesão; (••) moderada – perda de coesão; (•••) intensa
– delaminação; (••••) severa – pulverulência e delaminação generalizada; (•••••) muito severa – pulverulência
generalizada e destacamento.
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Considerando a influência dos diferentes sistemas de revestimento na alvenaria:
- A presença de pó de tijolo na formulação da camada base permite alguma acumulação de
sais e como resultado a degradação da superfície do revestimento AL é superior à do
revestimento NH;
- A utilização de hidrófugo na camada exterior do sistema de revestimento RH altera o
sistema de revestimento de transporte RNH num sistema de revestimento de acumulação.
- Considerando a superfície exterior dos sistemas de revestimento, o sistema RH foi o que
apresentou menor degradação. A existência de hidrófugo na camada exterior dos sistemas
de revestimento RH e H reduziu a degradação superficial; a existência de rasgos verticais
no sistema RH reduz ainda mais a degradação.
Com base nestas observações o sistema de revestimento RH (com rasgos verticais no
emboço e hidrófugo no reboco) foi escolhido para ser estudado em maior profundidade,
optando-se por considerar o sistema de revestimento H (sem rasgos verticais mas com
hidrófugo no reboco) como comparação por forma a aferir a sua eficácia e durabilidade
quando sujeito á ação severa da água.
Observações ao microscópio electrónico de varriemento (MEV) – Revestimentos RH e
H
Em algumas zonas localizadas da superfície exterior observa-se a presença de sais e a falta
de coesão do ligante (Figura 3).

Reboco - Superfície exterior
RH
ligante

Cristais
de NaCl

H
Cristais
de NaCl

Figura 3: Observação ao MEV dos cristais de NaCl na superficie exterior: em RH os cristais de NaCl
estão dispersos e cristalizam nos poros da pasta (esquerda); no sistema de revestimento H os cristais
de NaCl estão localizados nos poros da pasta existentes no seio do ligante (direita).

Entre 3 e 5 mm da superfície exterior os sais encontram-se a preencher os poros da pasta
do ligante (Figura 4).
A 5 mm da superfície os sais provocaram a perda de coesão do ligante. Os cristais de NaCl
cúbicos existentes podem ser associados a ciclos repetidos de cristalização-dissolução a
partir da solução [Lubelli, 2006] e originam o destacamento do agregado.
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Camada exterior – 3 a 5 mm da superfície
RH
H
Cristais
de NaCl

Cristais
de NaCl

Cristais
cúbicos
Figura 4: Observação ao MEV: em RH os cristais de NaCl e os carbonatos estão dispersos no ligante
(esquerda); em H os cristais de NaCl estão dispersos no ligante (direita).

Na interface entre o reboco e o emboço não foi observada cristalização de sais. Verifica-se a
presença generalizada de carbonatos, evidenciando uma pasta bem carbonatada (Figura 5).

Interface entre reboco e emboço
RH

H

Figura 5: Observação ao MEV: em RH é visível uma pasta rica em cristais de carbonatos (esquerda);
em H não se verifica tanta carbonatação, os cristais de carbonatos parecem flores (direita).

Conclusões
Foi observada a contribuição dos rasgos verticais no emboço e do hidrófugo no reboco para
a redução da degradação no sistema de revestimento RH, onde no final apenas foi
verificada degradação localizada no exterior junto aos rasgos verticais; no sistema de
revestimento H verificou-se uma degradação numa área mais extensa comparativamente
com RH; nos sistemas de revestimento RNH e NH os rasgos verticais não influenciam o
grau de degradação e ambos os revestimentos apesentaram elevada degradação
superficial.
O envelhecimento acelerado simulou corretamente na alvenaria a ação severa da água com
sais dissolvidos, permitindo o estudo da degradação devida à cristalização de sais e a
avaliação da durabilidade e eficácia dos sistemas de revestimento (RH, H, NH e RNH) face
aos sistemas de revestimento tradicionais (AL).
Em termos dos vários sistemas de revestimento ensaiados verificou-se o seguinte:
- No sistema de revestimento RH o hidrófugo no reboco reduz a evaporação através desta
camada prevenindo o transporte da solução salina para a superfície e a redução da
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degradação devido à cristalização com a consequente redução da perda de material na
superfície do revestimento;
- O sistema RH apresenta menor degradação superficial, que fica localizada na zona dos
rasgos verticais, aparecendo sob a forma de eflorescências. Não se verificou o
destacamento da camada exterior no final dos ensaios.
- A camada base (emboço) com pó de tijolo (f7) está bem aderente ao substrato e permite a
acumulação de sais no seu interior, assim como o transporte da solução salina até aos
rasgos verticais em RH e RNH, e até à superfície exterior em FNH.
- RH funciona como um sistema de acumulação, tal como era o objetivo do estudo.
A degradação da superfície exterior dos sistemas de revestimento RNH, NH e H é superior à
observada nos sistemas de revestimento RH, pois funcionam como sistemas de transporte
onde os sais solúveis cristalizam na superfície exterior do reboco. RH funciona como
sistema de acumulação.
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Resumo
A cal aérea pode desempenhar um importante papel no tratamento de solos no âmbito das
obras de infraestruturas de transporte. A adição de cal ao solo, em quantidades adequadas,
em particular quando este possui uma elevada percentagem de partículas finas e exibe um
teor em água relativamente elevado, pode melhorar de forma significativa as suas
características.
A utilização desta técnica possibilita a aplicação em terraplenagens de materiais existentes
nos locais das obras que são impróprios no seu estado natural, evitando a sua substituição
por outros com melhores características, os quais poderão ser difíceis de encontrar. Desta
forma, poderá haver poupança em termos económicos, relacionada com a aquisição e
transporte de materiais, diminuição dos tempos de execução das obras e redução de
impactos, quer ambientais quer sobre o património construído.
Neste trabalho discutem-se aspetos da aplicação de solos tratados com cal, no âmbito da
construção e reabilitação de infraestruturas de transporte.
Palavras-chave:

Cal; Infraestruturas de Transporte; Terraplenagens; Tratamento de solos
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Introdução
Desde há muitos anos que o Homem emprega cal no tratamento de solos. O registo das
primeiras utilizações remonta a 3000 anos antes de Cristo, em particular aquando da
construção das pirâmides de Shensi, no Tibete. No que se refere à construção de estradas
em terra, existem indícios de esta técnica ter sido utilizada na antiga Mesopotâmia.
Atualmente, a aplicação de cal no tratamento de solos para construção de infraestruturas de
transporte é prática corrente em alguns países. Na Europa, esta técnica começou a ser
utilizada mais frequentemente a partir dos anos sessenta do século XX, em particular na
construção de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias.
No âmbito das infraestruturas de transporte, a utilização de cal no tratamento de solos pode
desempenhar um importante papel. Usualmente, essa utilização faz-se de duas formas: a)
misturando solos com cal (solo-cal) para construção de camadas compactadas (aterros
correntes, aterros em zonas de transição, parte inferior de aterros em zonas inundáveis,
aterros com taludes muito inclinados, camadas de leito de pavimento, de base e sub-base
de pavimentos); b) procedendo à melhoria das características geotécnicas dos terrenos que
servem de apoio a essas infraestruturas, através de injeção de ligantes ou construindo
elementos de reforço do tipo inclusões de solo misturado com ligante. Por exemplo, no que
se refere à reabilitação de vias-férreas, existem reportes antigos de tratamentos realizados
com injeção de cal nas respetivas plataformas, levados a cabo nos Estados Unidos, em
linhas de transporte de mercadorias (Farris, 1970). Mais recentemente têm existido diversas
aplicações deste tipo de técnicas, quer por injeção quer por execução de colunas de reforço,
misturando in situ ligantes com o solo. A técnica a utilizar em cada caso depende dos
objetivos, das características dos materiais e das condições de execução, nomeadamente
no que se refere à envolvente física e às restrições relacionadas com a operação comercial
da via-férrea. Na bibliografia da especialidade são discutidas algumas destas questões
(Little, 1995; Bahrekazemi et al., 2003; Adam et al., 2005; INNOTRACK, 2008b, a).
O tratamento de solos com cal aérea no âmbito da construção de camadas compactadas
para apoio de infraestruturas de transporte pode ser realizado com vários objetivos: i) tendo
em vista a melhoria das características geotécnicas de solos inadequados, de forma a
permitir a sua colocação em aterro; b) para estabilizar os solos, de modo a obter camadas
estruturais com determinados valores de rigidez e de resistência mecânica; e c) como
tratamento prévio para redução do teor em água e da plasticidade de solos que se pretende
tratar com ligantes hidráulicos, como o cimento Portland.
No primeiro caso, a adição de cal aérea ao solo, em particular quando este exibe elevada
percentagem de partículas finas e se encontra com um teor em água relativamente elevado,
melhora de forma significativa e quase instantânea, as suas características. Essa melhoria
ocorre, essencialmente, devido a: secagem do solo (em particular quando se utiliza cal
aérea viva), decorrente nomeadamente da reação exotérmica que ocorre aquando da
hidratação da cal em presença da água que existe no solo; floculação das partículas finas
(Figura 1), por modificação dos campos elétricos interpartículas, originando partículas de
maiores dimensões (Cabane, 2004).

Figura 1: Solo antes (à esquerda) e após (à direita) mistura com a cal (Graymont, 2016).
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Em termos geotécnicos, essas melhorias, conseguidas com teores em cal da ordem de 1 a
3%, traduzem-se por: a) aumento da trabalhabilidade dos materiais e redução da
sensibilidade à água, conseguidos através da redução da plasticidade; b) melhoramento das
condições de compactação, nomeadamente porque a secagem do solo com teor em água
excessivo permite aproximar o seu teor em água natural do teor em água ótimo de
compactação e porque a floculação das partículas diminui a influência do teor em água no
processo de compactação (a curva de compactação do solo torna-se menos pronunciada); e
c) aumento da capacidade de carga do solo. Estas modificações podem criar condições
para que os solos mantenham melhores propriedades geotécnicas ao longo do tempo, e
para que possam mesmo ser reutilizados diversas vezes (Canziani et al., 2005).
Dependendo do teor em cal da mistura, a longo prazo podem obter-se valores relativamente
elevados de resistência mecânica e de módulo de deformabilidade, essencialmente devido à
ação pozolânica, que embora tenha uma expressão inferior à que ocorre nos ligantes
hidráulicos, como a cal hidráulica ou cimento, ainda assim pode ser relevante.
Quando se pretende estabilizar os solos para obter camadas de infraestruturas de
transporte com valores definidos de rigidez e de resistência mecânica, garantindo que esses
valores se mantêm a médio e a longo prazo, normalmente é necessário aumentar o teor em
cal para valores da ordem dos 5 a 10% (Bell, 1996) e implementar um plano de garantia da
qualidade, de forma a obter um material homogéneo, que conduza a uma baixa dispersão
dos valores dos parâmetros de resistência e de deformabilidade (Sétra/LCPC, 2000).
Nos casos em que se pretende estabilizar solos com cimento, mas os mesmos exibem teor
em água elevado e/ou alguma plasticidade, é normal proceder a um pré-tratamento com
valores de cerca de 1 a 3% de cal (Grand & Jacques, 2005).
Assim, a utilização desta técnica possibilita a aplicação em terraplenagens de materiais
existentes nos locais das obras que são impróprios no seu estado natural, evitando a sua
substituição por outros com melhores características, os quais poderão ser difíceis de
encontrar. Desta forma, poderá haver poupança em termos económicos, relacionada com a
aquisição e transporte de materiais, diminuição dos tempos de execução das obras e
redução de impactos, quer ambientais quer sobre o património (Jatteau et al., 2011). No
caso particular da reabilitação de infraestruturas implantadas em zonas densamente
povoadas, ou em cuja envolvente existem restrições físicas (zonas de difícil acesso devido à
existência de barreiras naturais ou devido à existência de infraestruturas, zonas em
escavação, etc.) que limitam a acessibilidade de viaturas e equipamentos de construção, a
utilização de solos tratados pode ainda revelar-se mais eficiente, quando comparada com a
substituição de solos. Em alguns destes casos, para além de ser difícil fazer chegar os solos
de empréstimo às zonas intervencionadas, a colocação dos mesmos só pode ser feita
transitando sobre as camadas existentes (que exibem fracas características), o que agrava
as condições de construção e degrada ainda mais o estado da fundação da infraestrutura.
Neste trabalho referem-se aspetos do tratamento de solos com cal, no âmbito da construção
e reabilitação de infraestruturas de transporte, e apresentam-se exemplos dessa aplicação.

Aspetos que influenciam a eficácia do tratamento de solos com cal
De entre os aspetos que influenciam a eficácia do tratamento de solos com cal destacam-se:
a) os que se relacionam com a natureza dos solos, nomeadamente a granulometria,
plasticidade e constituintes químicos, sendo de destacar a dimensão máxima das partículas
(que influencia a homogeneidade da mistura e a eficiência dos equipamentos de mistura), a
percentagem de partículas de pequenas dimensões, silte e argila, e respetivas
características mineralógicas (que potenciam a reação da cal com os solos), o teor em
matéria orgânica e pH do solo (que influenciam a quantidade necessária de cal), o teor em
fosfatos e nitratos (que inibem ou retardam a presa hidráulica), o teor em cloretos (que
aceleram a presa e potenciam a expansão) e o teor em sulfatos (que originam espécies
cristalinas que destroem a presa hidráulica, alteram as características mecânicas da mistura
Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

351

e aumentam a expansibilidade) (Harris et al., 2005; Sivapullaiah & Sridharan, 2005; Borgne
et al., 2009); b) os parâmetros de estado dos solos, em particular o estado hídrico e a
compacidade; c) a resistência mecânica das partículas grossas, nomeadamente a
fragmentabilidade e a abrasividade (que afetam a degradação dos equipamentos); d) a
quantidade, qualidade (teor em óxido de cálcio e estado de conservação) e tipo de cal (viva,
hidratada, leite de cal); e) as características físico-químicas da cal (granulometria,
solubilidade, superfície específica, teor em CaO e reatividade); f) o tempo e condições de
cura (temperatura e humidade); g) o equipamento utilizado no tratamento e a técnica de
execução da mistura; e h) a energia e o intervalo de compactação (Bell, 1993; Osinubi,
1998; Bollens & Verbrugge, 2005).
Para proceder ao tratamento de solos com cal é necessário começar por verificar a sua
aptidão para serem misturados com este ligante, avaliando, por exemplo, a respetiva
expansibilidade e plasticidade. Para tal, existem diversas propostas de protocolos de
ensaios que visam quer obter esse tipo de informação, quer caracterizar as misturas de solo
com cal, tendo em vista uma aplicação específica, nomeadamente no âmbito das
infraestruturas de transporte (Sétra/LCPC, 2000; Mallela et al., 2004). Deve-se ter presente
também que o tratamento com cal altera a microestrutura e a permeabilidade do solo
(Cuisinier et al., 2011; Tran et al., 2014), como se constata pela análise da Figura 2.

a)

b)

c)

d)

Figura 2: Imagens de microscopia eletrónica de um solo argiloso: a) antes do tratamento; b) após
mistura com cal (floculação); c) após 28 dias de cura a 49ºC (formação de silicato de cálcio
hidratado); d) solo tratado submetido a percolação de água (Bel et al., 2005)

O estabelecimento do teor em cal da mistura pode ser feito com base em métodos
empíricos, como o método de Eades & Grim (1996), cujo príncipio consiste em adicionar ao
solo a quantidade de cal que assegure um pH mínimo de 12,4, para que ocorram as reações
pozolânicas (que proporcionam resistência à mistura). Existem também ábacos, como o que
foi proposto por McDowell (1966), com base na experiência do estado do Texas, que
permitem determinar o teor em cal em função do índice de plasticidade do solo. No entanto,
a forma mais apropriada de proceder à determinação do teor em cal adequado é através de
estudos de formulação que permitem estabelecer, geralmente sobre a forma de ábacos, as
dosagens de ligante a aplicar a um solo, em função das suas características, do estado
hídrico que o mesmo possa vir a evidenciar durante a execução dos trabalhos e dos
objetivos do projeto. Alguns autores têm proposto métodos para estimar a quantidade de cal
necessária na mistura, em função do tipo de solo, de forma a atingir os valores dos
parâmetros mecânicos desejados. Por exemplo, Consoli & Lopes Júnior (2008) sugerem a
possibilidade de estimar a resistência à compressão simples da mistura através do valor da
relação porosidade/teor volumétrico de cal.
Normalmente, os objetivos a atingir são traduzidos por valores de parâmetros que estão
relacionados com a aplicação que se pretende fazer, com as características do solo, com a
resistência mecânica e com a deformabilidade da mistura obtida após tratamento, e a sua
evolução ao longo do tempo. Estes parâmetros e os seus valores de referência são
apresentados em manuais que existem em vários países (Fortunato, 2008). Em Portugal, no
âmbito da construção rodoviária, o Caderno de Encargos da empresa Infraestruturas de
Portugal (IP, 2009) estabelece as condições de utilização e as características a obter para
os solos tratados com cal, em função do tipo de aplicação.
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Aspetos da construção e controlo da qualidade de camadas de solo-cal
Após a mistura do solo com a cal e respetiva compactação, o desenvolvimento do processo
de cura deverá decorrer a temperaturas ambiente superiores a 4ºC, e por um período
variável de 3 a 7 dias. A cura da camada tratada deve ser assegurada pela aplicação de
uma camada de impermeabilização, que normalmente consiste numa rega betuminosa. Em
geral, este procedimento é levado a cabo nas camadas superiores das terraplenagens, no
leito e nas camadas de pavimento. Na execução dos aterros, esta prática é dispensada,
desde que a construção das sucessivas camadas decorra sem interrupção. Em alguns
casos, nomeadamente relacionados com o tratamento de solos muito expansivos, tem sido
apontada a necessidade de aguardar a estabilização dos aterros antes da colocação do
pavimento, para garantir que as deformações excessivas ocorram precocemente, sem
afetarem a integridade do mesmo (Maček et al., 2010).
No que se refere ao controlo da qualidade, usualmente procede-se à caracterização
mecânica das misturas de solo com cal através da realização de ensaios laboratoriais sobre
provetes e de ensaios in situ sobre as camadas compactadas. Na Figura 3 apresentam-se
aspetos de alguns desses ensaios, que podem ser realizados sobre provetes fabricados em
laboratório, para diferentes condições de cura, ou sobre amostras obtidas em carotes
realizadas nas camadas construídas em obra (Little, 1999). Em algumas circunstâncias, os
resultados destes ensaios permitem estabelecer modelos constitutivos da mistura (Uddin &
Buensuceso, 2012), os quais podem ser utilizados na modelação numérica das estruturas.

a)

b)

c)

d)

Figura 3: Aspetos de ensaios sobre solos tratados: a) compressão axial sobre provete; b) compressão
diametral sobre provete; c) provete para ensaio de carga triaxial cíclica com instrumentação local;
d) ensaio com defletómetro de impacto ligeiro para avaliar o módulo de deformabilidade da camada

Apesar de a técnica de tratamento de solos se utilizar desde há muito, continua a haver
algum desconhecimento sobre o comportamento a longo prazo dos materiais tratados, em
particular nas camadas das vias-férreas (Quibel & Mudet, 2002). De facto, desde o início da
construção das linhas de alta velocidade ferroviária que têm sido utilizados solos tratados na
construção de aterros. No entanto, ao nível das camadas de apoio da via-férrea (leito de via
e sub-balastro) tem havido maior dificuldade em aceitar este tipo de técnica, atendendo ao
desconhecimento do comportamento dos materiais a longo prazo (Thomas et al., 2005).
Embora existam estudos que permitem ter uma ideia do comportamento a longo prazo de
misturas de cal com solos, nomeadamente no que se refere à estabilidade, durabilidade,
resistência e deformabilidade (Kavak & Baykal, 2001; Khattab et al., 2007; Kitazume &
Takahashi, 2009), a evolução dessas variáveis ao longo do tempo, quando os materiais são
submetidos a um grande número de aplicações de carga, sob vários estados de tensão, em
distintas condições de temperatura e humidade (ciclos de molhagem e secagem), continua a
ser um assunto em investigação, nomeadamente para que possam ser estabelecidas regras
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de dimensionamento que contemplem a fadiga mecânica destes materiais e garantam um
adequado desempenho das estruturas (Chittoori et al., 2009; Preteseille et al., 2014).
Relativamente aos aspetos de segurança e saúde, a manipulação da cal, em particular, da
cal viva, exige cuidados especiais por parte dos utilizadores, nomeadamente o uso de
vestuário e calçado de proteção integral, óculos com proteção lateral, máscara e
revestimento das partes expostas da pele com creme protetor. Os equipamentos de
construção deverão estar equipados com cabinas fechadas. Para além disso, as questões
ambientais relacionadas com a poluição do ar e da água são aspetos que podem
condicionar a aplicação da cal, pelo que tem havido preocupação em desenvolver tipos de
cal que causem menos perturbações (Laudet & Onderka, 2005; Ragot et al., 2005).

Exemplos de aplicação de solos tratados com cal
Como foi referido, no âmbito da construção das linhas de alta velocidade tem sido utilizada a
cal, por vezes associada ao cimento, como ligante para tratamento de solos (Grand &
Jacques, 2005). A utilização da cal em percentagens relativamente baixas (1 a 3%) revelouse uma solução adequada para o tratamento de solos pouco plásticos, mas demasiado
húmidos, aquando da construção de alguns troços de linhas de alta velocidade em França e
na Bélgica (Dethy & Verhelst, 2003). Em Itália, a cal tem sido utilizada com sucesso no
tratamento de solos no âmbito da construção das linhas de alta velocidade desde 1995
(Canziani et al., 2005). Estas aplicações têm conduzido a soluções economicamente
eficientes e com bons resultados técnicos, traduzidos, em particular, por adequados valores
de parâmetros mecânicos medidos no âmbito do controlo da qualidade das obras. No caso
da Linha Paris-Le Mans, Hervé et al. (2011) constataram que os solos tratados com cal e
cimento continuaram a exibir boas características mecânicas, passados mais de 20 anos
após a sua aplicação, e a via-férrea tem um bom desempenho.
No âmbito da reabilitação de vias-férreas antigas, algumas aplicações evidenciaram que
solos da parte superior das terraplenagens e do leito, que nas condições naturais exibiam
deficientes características geotécnicas, nomeadamente alta plasticidade e elevado teor em
água natural, quando tratados com cal viram as suas características físicas e mecânicas
melhoradas, permitindo obter valores adequados do módulo de deformabilidade, medido no
topo da plataforma ferroviária, após a compactação das camadas (Puiatti & Robinet, 2011).
Algumas dessas vias-férreas, que foram reabilitadas recorrendo ao tratamento de solos com
cal, têm vindo a exibir bom desempenho, vários anos após a intervenção (Herle, 2005).
Em Portugal tem havido algumas aplicações de solos tratados com cal no âmbito da
reabilitação de vias-férreas antigas. Aquando da renovação da Linha do Norte, Mateus da
Silva et. al (2006) propuseram um método para dimensionar o reforço da plataforma
ferroviária considerando a contribuição de uma camada de solo tratado in situ com cal. A
técnica foi aplicada em alguns trechos dessa linha e conduziu a bons resultados (Delgado,
2008). Foram tratados in situ solos areno-argilosos e siltosos (Figura 4), com teores em
ligante que variaram entre 0,5 e 6%, em função do tipo de solo e do respetivo estado
hídrico. O módulo de deformabilidade, EV2 (AFNOR, 2000), medido no topo das camadas
tratadas, variou entre 60 e 212 MPa, superando os requisitos estabelecidos em projeto.

a)

b)

c)

d)

Figura 4: Aspeto do tratamento de um trecho da Linha do Norte: a) desguarnecimento da via férrea;
b) proteção da via adjacente; c) espalhamento da cal; d) mistura da cal com o solo (Delgado, 2008)
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Castelo Branco et al. (2012) relataram que, no âmbito da modernização do troço Bombel e
Vidigal a Évora, da Linha do Alentejo, o tratamento in situ de solos da plataforma, com 2 a
4% de cal viva (Figura 5), permitiu construir a camada de coroamento da via (cuja execução
estava inicialmente prevista ser feita com agregados britados de granulometria extensa),
ultrapassando diversos constrangimentos, nomeadamente os relacionados com: a) a
inexistência de zonas de depósito de solos inadequados; b) a escassez de acessos; c) a
inexistência de pedreiras na proximidade para fornecimento de agregados britados de
granulometria extensa; d) a incapacidade das pedreiras da região para fornecer
simultaneamente agregados para as camadas de coroamento e sub-balastro; e) a escassez
de água necessária à compactação das camadas previstas em projeto; e f) a execução da
camada de coroamento em zonas de solos saturados. A solução permitiu garantir o
cumprimento do prazo de execução e revelou-se eficiente em termos económicos, técnicos
e ambientais, tendo-se obtido valores de EV2 (sobre o coroamento) entre 80 e 160 MPa.

a)

b)

c)

d)

Figura 5: Aspetos do tratamento com cal da plataforma ferroviária: a) doseamento, mistura e
homogeneização do solo com a cal; b) regularização da camada; c) compactação; d) avaliação do
módulo de deformabilidade com o Portancemètre após tratamento (Castelo Branco et al., 2012)

No âmbito da construção de pavimentos rodoviários e respetivos aterros de fundação, a cal
como material de tratamento de solos tem sido utilizada com regularidade em várias partes
do mundo, em aplicações que vão desde caminhos rurais a pistas de aeroportos (LópezBachiller, 2005). Durante a década de 60 do século XX, a engenharia portuguesa começou
a interessar-se por esta técnica, em particular na estabilização de solos para a construção
rodoviária e aeroportuária em Moçambique, tendo havido diversas aplicações e estudos
laboratoriais significativos (Castro & Luís, 1975). Posteriormente, construíram-se também
em Portugal Continental algumas rodovias importantes cuja camada de leito de pavimento
foi tratada com cal (Neves, 1993; Cruz, 2008). Uma obra interessante, pela sua
singularidade e pelos estudos que envolveu, foi a construção de aterros e camadas de
pavimento de um lanço da autoestrada A10, com recurso à cal para tratar solos margosos
com elevada percentagem de finos, de plasticidade média, sensíveis à água, expansíveis e
degradáveis (Aparício, 2008; Cardoso et al., 2008; Cardoso et al., 2010). Neste caso houve
necessidade de garantir que durante a vida útil da obra a água não pudesse aceder ao
corpo dos aterros, protegendo o núcleo e os taludes, através da construção de espaldas
(com largura de 5 m) e da parte superior das terraplenagens com solo tratado com cal
(mínimo de 3% de cal viva). Para além da proteção relativamente à água, o tratamento
permitiu obter uma plataforma com capacidade de suporte suficiente para a execução do
leito do pavimento. Na construção do leito do pavimento estava prevista a utilização de uma
mistura de solo com cal e cimento. No entanto, veio a constatar-se que era mais favorável,
em termos técnicos e económicos, construir a camada apenas com solo misturado com cal.
A mistura foi ainda utilizada na construção dos aterros junto aos encontros de obras de arte.
Neves (2009) apresentou resultados de estudos laboratoriais e de um aterro experimental
realizado com solos areno-argilosos tratados com cal, a propósito da construção de
pavimentos no Aeroporto da Portela, em Lisboa. Os valores de CBR variaram quase
linearmente entre 15 e 60%, quando o teor em cal variou entre 0 e 3,5%, para um grau de
compactação de 95%, em relação ao valor máximo do ensaio Proctor pesado. Os valores
obtidos de EV2 foram de cerca de 90 MPa sobre as camadas de solo sem ligante e
superiores a 400 MPa sobre as camadas de solo tratado, tendo-se obtido, portanto,
Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

355

resultados relativamente superiores aos que é normal obter sobre agregados compactados,
para valores do teor em água semelhantes ao ótimo.
No âmbito de diversos estudos realizados em Portugal que decorreram em paralelo com o
controlo da qualidade da construção do pavimento da pista do circuito de velocidade de
Navarra (Espanha), realizaram-se ensaios com defletómetro de impacto no leito do
pavimento dessa pista, tendo-se obtido valores de EV2 de cerca de 400 MPa sobre as
camadas de solos tratados com cal e valores de EV2 entre 100 e 200 MPa nas zonas onde o
mesmo solo foi compactado sem adição de cal (Cruz, 2008). Os resultados obtidos
permitiram concluir que a aplicação da técnica se revelou eficiente.

Considerações finais
O tratamento de solos no âmbito da construção e da reabilitação de infraestruturas de
transporte é uma técnica que tem sido utilizada com sucesso em vários países, havendo
diversos estudos relativos à avaliação das características físicas e mecânicas de curto prazo
dos materiais tratados. Ainda assim, continuam a existir dificuldades em estimar o
comportamento a longo prazo dos solos tratados com cal. A utilização sistemática de
especificações baseadas no desempenho, a caracterização laboratorial dos materiais com
recurso a ensaios de carga cíclica, para determinação do comportamento resiliente e da
deformação permanente, e a avaliação in situ da deformabilidade das camadas, são
procedimentos que devem ser instituídos para contribuir para o estabelecimento de valores
de referência das propriedades dos materiais e assegurar um bom desempenho das
infraestruturas.
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Resumo
A cal devido à sua versatilidade e natureza, é um dos materiais mais nobres, e tem sido
empregue, desde a origem da civilização, em todas as culturas na arquitetura e nos
revestimentos de paredes. Até ao século XIX, antes da descoberta do cimento Portland, a
cal foi o principal ligante utilizado no fabrico das argamassas, revestimentos e pinturas.
Estes revestimentos antigos com base em cal, apresentam grande singularidade e
durabilidade, são testemunho do passado e devem ser preservados devido à sua
importância histórica, técnica (constituição e materiais) e estética.
Atualmente muitos destes revestimentos apresentam inúmeras anomalias que devem ser
tratadas dentro dos conceitos básicos da conservação para garantir a manutenção do seu
significado patrimonial e cultural; contudo a manutenção destes revestimentos passa pela
conservação de técnicas construtivas tradicionais e pelo uso de materiais compatíveis e o
mais similares possível aos originais.
Nesta comunicação apresenta-se de forma resumida as principais anomalias observadas
nos revestimentos antigos constituídos por cal, como a perda de coesão, perda de
aderência, fissuras, lacunas, esmaecimento. Adicionalmente descrevem-se as diferentes
técnicas de tratamento de conservação e restauro para cada anomalia, onde a cal é o
principal material utilizado.
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Introdução
A cal, devido à sua versatilidade e natureza, é um dos materiais mais nobres e um dos
primeiros que tem sido empregue na arquitetura e nos revestimentos de paredes.
As paredes antigas eram cobertas quase sempre por um revestimento, constituído por
argamassas compostas por cal, que funcionavam como camadas de regularização e
proteção ou como camadas de acabamento, proteção e decoração, os designados
revestimentos decorativos. Nesse sentido, a cal é assim um dos ligantes mais antigos
utilizados nas argamassas.
A cal entrou em desuso na construção civil a partir do séc. XIX, com o surgimento do
cimento Portland. Este novo material que passou a ser utilizado largamente na construção
civil, fez com que paulatinamente fossem desaparecendo os meios tradicionais de produção
da cal, a mão-de-obra especializada com habilidade técnica de aplicação e o conhecimento
das antigas técnicas de revestimentos. Assim é fundamental o conhecimento das antigas
técnicas da cal e dos materiais utilizados para conservar de forma eficaz as construções
existentes.
Hoje em dia, assiste-se à procura de matérias-primas de baixo impacto e a um crescente
incentivo às ações de reabilitação, através da preservação da arquitetura de cal e da
utilização desse material no restauro do edifício antigo, devido à sua compatibilidade, física,
química e estética com os revestimentos originais e ao seu forte potencial ecológico, por
conseguinte mais sustentável.

A cal na conservação e restauro dos revestimentos antigos
Os revestimentos exteriores dos edifícios históricos encontram-se sujeitos a inúmeras
acções agressivas, devido a vários factores físicos, mecânicos, químicos ou biológicos, que
conduzem à sua degradação.
O tratamento de restauro de um revestimento com base em cal, depende das anomalias
apresentadas e do seu grau de deterioração. Conhecer a composição e a sua técnica, é
igualmente importante para definir o tratamento adequado. Assim antes da escolha da
técnica de restauro utilizada e dos materiais, recomenda-se que sejam efetuados ensaios in
situ e laboratoriais, para melhor compreender a composição das argamassas e as distintas
formas de decaimento destes revestimentos e deste modo, poder escolher entre outros
materiais o tipo de cal e agregados que melhor se adequam ao revestimento antigo que será
intervencionado. O processo de restauro, tem como objetivo repor o equilíbrio físico e
estético do conjunto, restituindo-lhe homogeneidade e as características inerentes à sua
função inicial e atual. O tratamento de conservação e restauro deve igualmente ser definido
dentro dos conceitos básicos da conservação, justificados por critérios técnicos,
pedagógicos ou estéticos e ser executado por uma pessoa da área da conservação e do
restauro.

As anomalias e as técnicas de tratamento
Em geral, as principais causas de deterioração de um revestimento antigo, são comumente
as mesmas que afectam a estrutura edificada, sendo de fulcral importância a sua
compreensão, para eliminá-las. Neste artigo apresentam-se as principais anomalias
observadas nos revestimentos antigos com base em cal: i) fissuras, fendas e lacunas; ii)
erosão; iii) perda de aderência; iv) perda de coesão.
Adicionalmente apresentam-se os tratamentos recomendados para cada tipo de anomalia,
com materiais com base em cal.
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Fissuras, fendas e lacunas
Entende-se por fenda qualquer abertura longitudinal que atravessa toda a espessura do
revestimento, provocando o rompimento e por fissura qualquer abertura longitudinal que
afeta somente as camadas superficiais de acabamento do revestimento. Em geral as fendas
são maiores que as fissuras; estas variam entre mícrones e milímetros, podendo ser
classificadas conforme o seu tamanho e tipologia (Veiga,2001; Tavares, 2011).
Quanto ao tamanho são classificadas em:
- Microfissuras – são aberturas lineares, com aspecto irregular, com largura inferior a
0,2 mm; quando são superficiais não penetram mais que 1 mm no revestimento.
- Fissuras médias ou normais – são aberturas lineares com largura compreendida entre
0,2 e 2 mm e podem afetar a espessura do revestimento.
- Fendas ou fraturas – são aberturas que apresentam uma largura maior que 2 mm e afetam
toda a espessura do revestimento.
Tratamento de restauro recomendado
Em alguns casos é necessário um tratamento prévio de consolidação. A colmatação dessas
anomalias é feita através de obturações localizadas, com uma argamassa de restauro,
composta por cal. (Veiga, 2003; Tavares, 2011):
- A colmatação de fendas, pode por vezes ser precedida de uma consolidação com calda
de cal; caso a fenda não tenha uma grande profundidade, a zona poderá ser obturada
utilizando uma argamassa de cal semelhante à original, tendo em conta o tamanho do
agregado.
- A colmatação de lacunas, pode ser realizada com a mesma argamassa usada para as
fendas, ou seja, uma argamassa semelhante à original em composição, textura e cor e que
preencha os requisitos de compatibilidade (químicos, físicos e estéticos). Caso se trate de
um revestimento decorativo (pintura mural, esgrafitos, fingidos, etc.), a técnica a aplicar, terá
que ser semelhante à original, no entanto, são várias as opções estéticas deste tratamento:
• A obturação da lacuna pode ficar no mesmo nível do revestimento original, sendo
apresentada com cor e textura semelhante ao original.
• A obturação pode ficar um pouco mais abaixo do nível do revestimento. Esta obturação
pode ser efetuada numa tonalidade um pouco mais clara que o revestimento original,
tendo como objetivo distinguir o novo, ou seja, o material do restauro do material
original.
• A colmatação de fissuras e microfissuras, pode ser efetuada com uma argamassa
semelhante e compatível com a original; nestes casos, podem ser utilizados agregados
de pequenas dimensões (tipo filler).

Figura 1: Colmatação de fissuras e de lacunas com argamassas de cal
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Argamassas de restauro
As argamassas de restauro usadas para as paredes do edifício antigo, são utilizadas em
zonas de lacunas ou em zonas onde por necessidade do estado de conservação do
revestimento original, foi necessária a sua extração. A seguir apresenta-se um resumo das
características e possíveis composições das argamassas de restauro (Veiga,2008).
Principais características das argamassas de restauro ou substituição:
- Possuir características mecânicas semelhantes às originais e inferiores ao suporte;
- Ter a capilaridade, a permeabilidade ao vapor de água e a facilidade de secagem,
semelhantes às argamassas originais e superiores às do suporte;
- Ser compatíveis esteticamente com as argamassas que substituem (rebocos, juntas,
acabamentos decorativos ou não, etc.);
- Possuir durabilidades e envelhecerem de forma similar ao revestimento antigo;
- A técnica de aplicação (espessura das camadas e o “aperto” da massa), o modo de
preparação da argamassa (quantidade de água da amassadura e modo de amassadura) e
as condições de cura, têm igualmente importância no desempenho e na durabilidade
do revestimento.
Escolha do agregado:
A areia funciona como o esqueleto da argamassa que ganha coesão pela ligação dos seus
grãos ao ligante. Este material é importante para o preenchimento dos espaços vazios na
argamassa e influi na sua resistência e textura final.Tem como função, dar maior dureza e
compacidade à argamassa, além de atenuar a retracção de secagem, pelo que a qualidade
do agregado é fundamental no comportamento global da pasta.
A areia utilizada para as argamassas de restauro ou substituição deve ser geralmente
siliciosa, limpa, solta, isenta de sais solúveis ou outras impurezas, com boa resistência
mecânica e, de preferência extraída do rio ou de minas. Dependendo da cor pode influenciar
na cromaticidade da argamassa.
A mistura de areias com tamanhos diferentes, aumenta a facilidade de trabalhabilidade e a
resistência das argamassas (Margalha, 2010).
A água:
Em geral a água potável é adequada. A quantidade de água numa argamassa deve ser bem
dosada, para se conseguir uma plasticidade suficiente; o seu excesso favorece a diminuição
da resistência, aumenta a porosidade e por conseguinte uma secagem lenta.
Possíveis composições para as argamassas de restauro:
- Argamassas de cal aérea pura ou com adjuvantes;
- Argamassas de cal aérea com adições pozolânicas (pozolanas naturais, metacaulino,
cinzas volantes, sílica-fumo), diversos resíduos industriais com propriedades pozolânicas
(vidro moído, resíduos da indústria cerâmica, resíduos de argila expandida, etc.);
- Argamassas de cal em pasta. Argamassas de cal hidráulica. Argamassas de cal hidráulica
e cal aérea;
- Argamassas pré-doseadas (industriais). Argamassas de ligantes especiais.
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Figura 2: A cal em pasta e aplicação de um barramento de cal com talocha de madeira

Erosão
A erosão é a destruição ou o desgaste do revestimento, implicando perda de material, sejam
eles de ordem mecânica, física, química ou biológica, que ocorrem sobre o revestimento e
que conduz a diversas alterações como: alveolização, corrosão e abrasão (Tavares, 2011).
Tratamento de restauro recomendado
Recomenda-se que primeiro seja feita uma consolidação da área da erosão, podendo ser
efetuada com água de cal e a sua aplicação por aspersão. Nas zonas com perda do ligante
pode ser aplicada uma argamassa de cal com características semelhantes à original, essa
aplicação pode ser efetuada com espátulas, o nivelamento pode ser feito com esponja
húmida.

Perda de aderência
A perda de aderência é a separação entre as diferentes camadas do revestimento ou entre
o revestimento e o suporte. Esta degradação provoca no revestimento o surgimento de
várias outras anomalias como: descolamento, abaulamento, fissuração, destacamento e
lacunas.
Tratamento de restauro recomendado
Para conservar e para restituir a aderência perdida, utiliza-se a técnica de consolidação
através de caldas de ligantes, conhecidas por grout. As caldas de cal são argamassas
líquidas com base em cal e muitas vezes aditivadas com resinas acrílicas materiais
inorgânicos, ligantes aéreos ou hidráulicos e agregados muito finos. (Tavares, 2011).
Os principais materiais que podem ser utilizados são: o ligante - cal área com aditivos que
confiram hidraulicidade ou a cal hidráulica; a água – de 60 a 80% (em peso); os agregados
e filler - são micro areias de rios (siliciosas), pó de mármore e sílicas micronizadas; e os
aditivos – pozolanas, pó cerâmico (acelera o processo de carbonatação), adjuvantes
(retentores de água, fluidificantes, polímeros).
As caldas de cal, devidamente fluidas, são injectadas nas zonas de destacamentos com o
objectivo de preencher o vazio entre as camadas de revestimento. Os principais requisitos
para a escolha da calda de cal são: i) compatibilidade química e física com o revestimento a
ser tratado; ii) ter pouca retracção na secagem; iii) bom poder de aderência aos substratos e
facilidade de penetração.
Antes da aplicação da calda recomenda-se que seja efetuada uma análise morfológica da
degradação, a sua profundidade e extensão, através de ensaios in situ com recurso a: teste
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do sonido, esclerómetro de pêndulo, ultra-sons, termografia de infra-vermelhors e tubos de
Carsten.
Trabalhos prévios antes da aplicação: proteção do revestimento quando necessário, limpeza
dos vazios, selagem de fissuras, fendas e lacunas, aberturas de orifícios para injetar a
calda,humedecimento dos vazios.
A aplicação: injecção manual com pouca pressão, por gravidade, por bombeamento/
gotejamento através de equipamento desenvolvido para o efeito. A calda deve ser aplicada
por gravidade na vertical ou ligeiramente inclinada, ou ainda com recurso a tubos plásticos
(Látex), para o sistema de aplicação através de gotejamento.
No quadro 1 apresentam-se os produtos consolidantes recomendados para a perda de
aderência em função da profundidade da anomalia. Esta análise teve por base ensaios
realizados com diferente produtos para restituição da aderência.
Quadro 1: Produtos consolidantes para a perda de aderência – orientação para a sua escolha
Profundidade da anomalia
Para revestimentos exteriores bem
resistentes e em profundidade
Para revestimentos exteriores com
resistências médias e fracas

Produtos
Argamassas compostas por ligantes
hidráulicos
Argamassas compostas por ligantes
aéreos + aditivos hidráulicos

Para revestimentos exteriores com
resistências fracas, pouco
profundo

Argamassas compostas por ligantes
aéreos + ad: itivos hidráulicos

Fonte: Tavares, 2011

Figura 2: Selagem de uma lacuna e aplicação de cal da de cal com injeção com tubos latex

Perda de coesão
A perda da coesão, é a perca da resistência mecânica dos constituintes da argamassa do
revestimento. Esta anomalia ocorre devido ao enfraquecimento das ligações entre as
partículas que tornam o revestimento num material frágil e passível de degradação,
provocando o aparecimento de várias outras anomalias, tais como desagregação, farinação
e pulverização.
Tratamento de restauro recomendado
O tratamento da perda de coesão de um revestimento é feito através da consolidação. Com
a consolidação, pretende-se reconstituir ao material as caracteritícas próximas das que tinha
antes do aparecimento desta anomalia. O produto a ser utilizado é uma substância, que no
seu estado fluído, vai penetrar no interior do revestimento, reconstituindo a ligação entre as
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partículas através do processo de presa; a técnica de aplicação é muito importante e dela
depende a penetração. O consolidante pode ser impregnado através da técnica de
pincelamento ou de pulverização.
São muitos os produtos consolidantes utilizados para a perda de coesão, desde o silicato de
etilo a uma resina acrílica, a água de cal e os recentes nanomateriais. Os principais
requisitos para a escolha de um produto consolidante são: ter boa penetração, não contribuir
para a alteração da porosidade do revestimetno original, ter um bom comportamento à àgua,
e ser compativel fisica, química e esteticamente com o revestimento original.
Antes da aplicação do consolidante recomenda-se que seja efetuada uma análise
morfológica da degradação, da sua profundidade e extensão, através de ensaios in situ com
recurso ao durómetro, ao esclerómetro de pêndulo e aos tubos de karsten. No quadro 2
apresentam-se os produtos recomendados para o tratamento da perda de coesão, após a
realização de ensaios com diferentes produtos. É de referir que nesse grupo de ensaios não
foram efetuados testes com produtos com base em nanomateriais.
Quadro 2: Produtos consolidantes para a perda de coesão – orientação para a sua escolha
Profundidade da anomalia

Produtos

Perda da coesão em
profundidade
(> 15 mm)

Utilizar produtos consolidantes que
penetrem mais em profundidade,
como por ex. o silicato de etilo

Perda de coesão intermédia
(< 15 mm)

Perda de coesão superficial
(≈ até 2 mm)

Pode-se optar por consolidantes
inorgânicos que exercem a
consolidação através de depósitos de
CaCO3
(por ex., água de cal pura ou
aditivada)
(no caso de películas de pinturas)
Pode-se utilizar produtos que
penetrem pouco, mas que tenham
bom poder de fixação
(por ex., com base em resinas
acrílicas)

Fonte: Tavares, 2011

Figura 3: Consolidação da perda de coesão por pincelagem e por aspersão
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Considerações finais
O tratamento de restauro de um revestimento exterior, depende das anomalias
apresentadas e do seu grau de degradação. Este tratamento não deve contribuir para a
degradação do revestimento existente, nem para a descaracterização da imagem do
edifício, apresentando os materiais aplicados propriedades adequadas, de modo a
constituírem-se como soluções duráveis e compatíveis com os suportes onde são aplicados.
No que diz respeito ao aspecto estético, as obturações com argamassas efetuadas nas
zonas de microfissuras, fissuras, fendas ou lacunas, devem ser realizadas com perfeição,
elas podem ficar bem niveladas com o revestimento original ou não, depende da opção
estética a tomar; num revestimento decorativo é importante que as mesmas fiquem bem
niveladas com o revestimento original, para que não sejam visíveis relevos salientes sobre o
paramento, que possam interferir na leitura da imagem do edifício.
Hoje em dia assiste-se a um crescente incentivo de ações de reabilitação da prática da
preservação da arquitetura de cal e de terra e da utilização desses materiais no restauro do
edifício antigo, sobretudo devido ao seu forte potencial ecológico e sustentável, sendo
fundamental o conhecimento das técnicas, para conservar de maneira eficaz as construções
antigas existentes.
A conservação e o restauro em Portugal, adquirem cada vez mais um carácter científico,
com uma melhor compreensão do objeto alvo de restauro. Neste sentido, para garantir a
qualidade futura de uma obra de restauro, devem ser preservadas a história, as técnicas, os
materiais empregues e as tradições locais (culturais e sociais), respeitando assim o
património existente e mantendo a historicidade do local a intervir.
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Resumo
O estudo dos revestimentos de paredes existentes, em condições de serviço, é de grande
importância, quer para o conhecimento do seu estado de conservação e diagnóstico de
eventuais anomalias, quer para a formulação e seleção de materiais compatíveis para a sua
reparação (Magalhães e Veiga, 2007; Veiga et. al., 2004).
Esse estudo deve ser realizado, na medida do possível, in situ, evitando assim a intrusão, e
até a destruição, provocadas pela extração de amostras, e recorrendo a métodos nãodestrutivos ou pouco destrutivos (Veiga e Santos, 2016). Dadas as limitações desses
métodos, em geral é necessário complementar a análise com a recolha de amostras e a
realização de ensaios sobre essas amostras.
No presente artigo apresentam-se e discutem-se os métodos desenvolvidos ou adaptados
no LNEC para ensaios in situ sobre revestimentos aplicados em edifícios antigos e ensaios
de laboratório sobre amostras recolhidas em obra. Faz-se referência à validação desses
métodos e à sua aplicação em estudos de revestimentos de edifícios antigos.
Palavras-chave:
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Introdução
O estudo dos revestimentos de paredes existentes, em condições de serviço, é de grande
importância, quer para o conhecimento do seu estado de conservação e diagnóstico de
eventuais anomalias quer para a formulação e seleção de materiais compatíveis para a sua
reparação.
Acresce ainda a importância, para várias áreas do conhecimento e da investigação, de um
estudo aprofundado da composição e alteração de revestimentos de diversas épocas
históricas e regiões e com diversos usos.
Esse estudo deve ser realizado, na medida do possível, in situ, evitando assim a intrusão, e
até a destruição, provocadas pela extração de amostras, e recorrendo a métodos nãodestrutivos ou pouco destrutivos. Dadas as limitações desses métodos, em geral é
necessário complementar a análise com a recolha de amostras e a realização de ensaios
laboratoriais sobre essas amostras.
Os métodos de ensaio in situ de carácter não-destrutivo não são, em muitos casos, objeto
de normas de ensaio, ou, quando existem normas relacionadas, elas não estão adaptadas a
revestimentos de paredes, encontrando-se vocacionadas para outros materiais, mais
resistentes e com menor variabilidade de características, como por exemplo o betão.
Do mesmo modo, as normas de ensaio em laboratório não estão adaptadas a amostras
recolhidas em obra, principalmente no caso de se tratar de amostras de baixa resistência
mecânica, frequentemente bastante friáveis, o que dificulta o seu manuseamento e corte. As
formas irregulares e diferentes das normalizadas, quer pela reduzida espessura inerente aos
revestimentos de paredes quer pela limitação de dimensões imposta por razões de vária
ordem, são outros fatores que dificultam a aplicação de métodos normativos.
Assim, tem sido necessário desenvolver ou adaptar métodos de ensaio, estabelecer regras
bem definidas e validar as metodologias desenvolvidas através de campanhas de ensaios
comparativos.
No presente artigo apresentam-se e discutem-se os métodos desenvolvidos ou adaptados
no LNEC (Núcleo de Revestimentos e Isolamentos do Departamento de Edifícios-DED/NRI)
para ensaios in situ sobre revestimentos aplicados em edifícios antigos e ensaios de
laboratório sobre amostras recolhidas em obra. Faz-se referência à validação desses
métodos e à sua aplicação em estudos de revestimentos de edifícios antigos.

Trabalho experimental
Materiais
Para testar estes métodos recorreu-se a vários casos de estudos em Portugal, que se
distribuem pelo País, desde a região centro até ao Algarve.
Os ensaios in situ foram essencialmente aplicados sobre rebocos, enquanto os ensaios em
laboratório decorreram em rebocos, em conjuntos de argamassa + azulejo e em gesso.
Métodos de ensaio
O conjunto de ensaios in situ usados consiste na adaptação de ensaios normalizados
existentes para outros materiais (Quadro 1).
Para os ensaios em laboratório foi necessário desenvolver dois métodos e adaptar ensaios
normalizados, quer para materiais idênticos quer para outros materiais, devido à diferença
de formato e dimensões das amostras recolhidas em obra quando comparadas com os
provetes das normas (Quadro 2).
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Quadro 1: Ensaios in situ, métodos, normas adaptadas e fichas de ensaio resultantes
Ensaio
Absorção de água sob baixa
pressão
Avaliação das características
mecânicas
Avaliação da resistência
mecânica
Avaliação da dureza superficial

Método

Norma

Ficha de
Ensaio

Tubos de Karsten

EN 16302: 2013

FE Pa 39

Ultrassons

NP EN 12504-4: 2007

FE Pa 43

Esclerómetro
Durómetro

ASTM C805/C805M-08:
2008
ASTM D2240-05: 2010

FE Pa 48
FE Pa 49

Quadro 2: Ensaios em laboratório, métodos, normas adaptadas e fichas de ensaio resultantes
Norma

Ficha de
Ensaio

*

FE Pa 40

*

FE Pa 42

Ultrassons

NP EN 12504-4: 2007

FE Pa 43

Pesagem
hidrostática

NP EN 1936: 2008

FE Pa 44

Cápsula húmida

EN15803: 2009

FE Pa 45

Caracterização da
higroscopicidade

Exposição a
diferentes
condições de
humidade relativa

EN ISO 12571: 2013

FE Pa 46

Determinação do teor de
humidade

Termogravimétrico

EN ISO 12570: 2000

FE Pa 47

Ensaio

Método

Absorção de água por
capilaridade

Capilaridade por
contacto
Argamassa de
confinamento

Resistência à compressão
Avaliação das características
mecânicas
Determinação da porosidade
aberta e das massas volúmicas
aparente e real
Permeabilidade ao vapor de
águal

* métodos desenvolvidos no LNEC-DED/NRI

O ensaio de absorção de água sob baixa pressão (Figura 1), com tubos de Karsten, consiste
na determinação do volume de água absorvido, sob baixa pressão, pela superfície do
revestimento, após decorridos determinados períodos de tempo: 5, 10, 15, 30 e 60 minutos.
No caso de materiais muito porosos estes períodos podem ser alterados para intervalos
mais pequenos. O resultado do ensaio exprime-se pelos valores de água absorvida em cada
um dos pontos de medição e pela respectiva média aritmética.
O ensaio de avaliação das características mecânicas (Figura 2) é realizado com um
aparelho de ultrassons, constituído por um módulo central que emite ondas e procede à
leitura e registo dos tempos de transmissão, em micro segundos, e dois trandutores que são
posicionados em diferentes pontos da superfície, na mesma face (transmissão direta). É
usado este tipo de transmissão devido à localização das superfícies a ensaiar. A velocidade
de propagação das ondas é determinada registando num gráfico os pares de valores
(distância, tempo) e determinando com eles uma linha de tendência; o inverso do declive
dessa reta representa a velocidade de propagação.
A avaliação da resistência mecânica do reboco com esclerómetro de pêndulo (Figura 3) é
efectuada encostando firmemente, à superfície a avaliar, o esclerómetro; o pêndulo é solto e
ao contactar com a superfície ressalta. O valor do ressalto é registado na escala do
aparelho. Em cada área de ensaio são efectuadas várias leituras, sendo a distância mínima
entre pontos de 20 mm. Os resultados do ensaio são expressos quantitativamente através
da média dos valores do ressalto nas leituras em cada ponto, e qualitativamente
comparando os valores de ressalto obtidos com uma escala.
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A avaliação da dureza superficial com durómetro (Figura 4) é feita encostando o durómetro
à superfície e fazendo com que o pino seja pressionado perpendicularmente contra a
mesma. A mola acionada por esta pressão origina o movimento de um ponteiro num
mostrador circular, ao longo de uma escala de 0 a 100, que indica a resistência da superfície
à penetração do pino. A pressão deve ser efectuada pelo menos durante um segundo. Os
resultados são expressos pelos valores lidos na escala do equipamento.

Figura 1: Ensaio com tubo de Karsten

Figura 2: Ensaio com ultrassons

Figura 3: Ensaio com esclerómetro de pêndulo

Figura 4: Ensaio com durómetro

No ensaio de absorção de água por capilaridade (Figura 5) é determinada a água absorvida
por provetes irregulares e friáveis de argamassas, após decorridos determinados períodos
de tempo, nomeadamente: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 60, 90, 180, 300, 480 e 1440
minutos. Os resultados do ensaio exprimem-se pelos valores da razão entre a água
absorvida por unidade de área entre dois instantes da zona reta do gráfico e a diferença
entre as raízes quadradas desses tempos.
A realização do ensaio de compressão (Figura 6) em provetes de amostras irregulares é
feita com o auxilio de uma máquina de ensaios mecânicos para provetes prismáticos de
argamassa de revestimento de paredes. Os resultados exprimem-se pelos valores obtidos
dividindo a carga de rotura aplicada pela área de aplicação.
A determinação da porosidade aberta (Figura 7) e das massas volúmicas aparente e real
pelo método de pesagem hidrostática consiste na eliminação do ar nos poros das
argamassas endurecidas seguido do seu preenchimento com água, utilizando uma bomba
de vácuo e um exsicador, terminando com a pesagem hidrostática dos provetes e a
determinação da sua massa imersos e saturados. A porosidade aberta é a razão entre o
volume de poros abertos e o volume aparente do provete. A massa volúmica aparente é a
razão entre a massa do provete seco e o seu volume aparente. A massa volúmica real é a
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razão entre a massa do provete seco e a diferença entre a massa do provete seco e
húmido.
O ensaio da determinação da permeabilidade ao vapor de água (Figura 8) é realizado pelo
método da cápsula húmida. A razão entre a variação de massas num dia dá o fluxo, com
este é possível calcular a permeância, que por sua vez permite calcular a permeabilidade ao
vapor de água.

Figura 5: Ensaio de capilaridade por contacto

Figura 7: Ensaio de determinação da porosidade
aberta

Figura 6: Ensaio de compressão

Figura 8: Permeabilidade ao vapor de água

Figura 9: Determinação do teor de humidade
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A caracterização da higroscopicidade de argamassas é feita mediante a exposição das
amostras a ambientes com humidades relativas diferentes em câmara climática. O teor de
humidade é expresso pela relação de aumento de massas dos provetes, calculada pelos
valores entre a massa constante de cada patamar e a massa do provete seco.
A determinação do teor de humidade (Figura 9) é determinada por secagem em estufa
ventilada, até massa constante. A razão entre a diferença de massas do provete húmido e
do provete seco e a massa do provete seco, dá o teor de água.
Validação dos métodos de ensaio
Os métodos de ensaio desenvolvidos foram validados essencialmente através de dois tipos
de procedimento:
Procedimento

Método de ensaio

Referências
Magalhães; et. al., 2005a)

Tubos de Karsten

Magalhães; et. al., 2005b9
Magalhães; Veiga, 2005
Magalhães; et. al., 2005a)

Ultrassons

Magalhães; et. al., 2005b)
Magalhães; Veiga, 2005
Freire; et. al., 2011

Capilaridade por contacto

Magalhães; Veiga, 2006
Magalhães; Veiga, 2009
Veiga; et. al., 2004

Consistência entre resultados
das várias técnicas para cada
caso de estudo

Argamassa de confinamento

Magalhães; Veiga, 2006
Magalhães; Veiga, 2009
Magalhães; et. al., 2005a)

Ultrassons

Magalhães; et. al., 2005b)
Magalhães; Veiga, 2005

Cápsula húmida

Freire; et. al., 2011
Magalhães; et. al., 2004

Exposição a diferentes
condições de humidade relativa

Magalhães; et. al., 2005a)
Magalhães; Veiga, 2005
Magalhães; et. Al., 2004

Termogravimétrico

Magalhães; et. Al., 2005°)
Magalhães; Veiga, 2005

Estudos específicos de
validação, com comparação
entre os resultados obtidos
para o mesmo material pelas
técnicas desenvolvidas e os
obtidos por métodos
normalizados
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Esclerómetro

Tavares, 2009

Durómetro

Tavares, 2009

Argamassa de confinamento

Valek; Veiga, 2005

Cápsula húmida

Teixeira; et. al., 2008

Exposição a diferentes
condições de humidade relativa

Magalhães; Veiga, 2007
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Analisou-se também a capacidade de diferenciação das técnicas desenvolvidas, em relação
às características a estudar para diferentes situações: amostras com estados de
conservação notoriamente diversos e materiais com características reconhecidamente
diversas.
Contribuição dos resultados dos ensaios para a caracterização e diagnósticos dos
revestimentos existentes
Os resultados obtidos nos ensaios devem ser analisados essencialmente de forma global e
comparativa e não tanto em valor absoluto. Com efeito, é necessário ter em conta que, por
um lado, as argamassas sofrem alterações da sua estrutura porosa quando aplicadas sobre
um suporte, pelo que as suas características são forçosamente diferentes das das
argamassas preparadas em laboratório e endurecidas em moldes metálicos; por outro lado,
o suporte influencia também os valores obtidos em ensaios in situ.
Assim, as características medidas devem ser analisadas através da comparação com:
−

bases de dados de argamassas, também aplicadas como revestimentos ou juntas de
assentamento, em estado de conservação conhecido (Magalhães et al., 2009; Veiga
et al., 2012), de modo a fundamentar a caracterização da argamassa em estudo;

−

a mesma argamassa, em condições idênticas, em bom estado de conservação, de
modo a avaliar o estado de conservação da argamassa em estudo.

Conclusões
Ao longo do conjunto de estudos realizados verificou-se que as metodologias desenvolvidas
permitiram diferenciar as amostras e obter resultados consistentes entre si.
Os estudos de validação realizados permitiram uma avaliação positiva do rigor dos
resultados obtidos. Com efeito, concluiu-se que as características determinadas através dos
ensaios in situ são úteis para a avaliação do estado de conservação e das características
mecânicas dos revestimentos aplicados, correlacionando-se bem entre si. Concluiu-se
também que os valores determinados através dos ensaios em laboratório para amostras
recolhidas em obra apresentam uma boa correlação com os resultados obtidos pelos
métodos normalizados. Finalmente, concluiu-se que os ensaios in situ e os ensaios de
laboratório sobre amostras recolhidas em obra apresentam resultados consistentes entre si,
em termos relativos e tendo em conta o que é conhecido sobre a influência do suporte.
No entanto, faz-se notar que estas técnicas não apresentam, naturalmente, o mesmo grau
de rigor que os ensaios laboratoriais por métodos normalizados. Contribui para isso o facto
das amostras serem muito mais heterogéneas.
Assim, devem ser utilizadas várias técnicas complementares de análise e proceder-se a
uma avaliação global dos resultados dos diversos ensaios realizados. Devem também
basear-se as avaliações e o diagnóstico numa análise comparativa com bases de dados de
argamassas aplicadas e com argamassas idênticas em bom estado de conservação.
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Resumo
Em 2015 a Parques de Sintra - Monte da Lua S.A. iniciou a intervenção de restauro das
fachadas exteriores do Palácio Nacional de Queluz, em consequência do mau estado e
heterogeneidade dos revestimentos que o monumento evidenciava. A cor azul e a
composição de molduras relevadas, em alguns alçados circunscrevendo apainelados
amarelados, foram identificadas e caracterizadas com base em evidências materiais e
registos documentais. A análise laboratorial dos vestígios permitiu identificar o pigmento
esmalte, compatibilizando a datação desta campanha com a data de início da construção do
palácio, 1747.
Palavras-chave:

Cal; Revestimento; Pigmento Esmalte; Palácio de Queluz
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O Palácio Nacional de Queluz, a sua construção e a sua história
A construção do Palácio de Queluz iniciou-se em 1747 a partir de uma residência nobre do
século XVI, o Palácio dos Marqueses de Castelo Rodrigo. A Quinta de Queluz fazia parte da
“Casa do Infantado” (conjunto de bens que eram apanágio dos segundos filhos dos Reis de
Portugal). O seu proprietário, D. Pedro, irmão de D. José I, escolheu para a execução da
obra o arquiteto Mateus Vicente de Oliveira, formado no Convento de Mafra pelo arquiteto
João Frederico Ludovice (QUEIROZ, 2012).
Iniciando-se pela ala da Capela, alas do Trono e da Música, a construção estendeu-se para
poente com a demolição do palácio anterior e construção da Fachada de Cerimónia. Em
1755, começaram os trabalhos de ajardinamento.
As necessidades de alargamento continuaram, justificadas pelo casamento, em 1760, de D.
Pedro com a futura rainha de Portugal, D. Maria. É a partir desta data que Jean-Baptiste
Robillion assume a chefia dos trabalhos, tendo Mateus Vicente de Oliveira continuado a
acompanhar estreitamente o desenrolar dos trabalhos. A obra prosseguiu com a construção
do Pavilhão Robillion, o traçado dos Jardins de Aparato (o Jardim de Malta e o Jardim
Pênsil), e a decoração e remodelação das fachadas construídas anteriormente. O novo
arquiteto tinha sido discípulo do ourives Thomas Germain, e irá deixar a sua marca não só
na ala que tomou o seu nome mas também nos ornatos rococó em cantaria com que
promoveu o adorno de janelões, cornijas e gárgulas e também na decoração de muitos
interiores, entre os quais os da emblemática Sala do Trono. Os jardins constituíam um
prolongamento dos interiores, albergando, para além de estruturas como um canal de
azulejos, onde era possível passear de barco, vários tipos de construções efémeras: praça
de touros, casa da ópera, casa da música.
O espirito de Versailles e Marly, influências francesas, (especialmente nos jardins
superiores), a par com características germânicas e italianas, refletidas, por exemplo, nas
encomendas de plantas à Holanda, de esculturas ao inglês Jonh Cheere e de mármores de
Itália, sabiamente combinadas com aspetos já tradicionais em Portugal, como o desenho da
planta em “U” das alas da Fachada de Cerimónia, estão entre os diversos aspetos
apontados por historiadores de arte em diferentes pormenores da estética do palácio e na
dos seus jardins (LUCKHURST et alii,2011).
Em 1784 construíram-se, para aposentos de D. João e D. Carlota Joaquina, os pisos
superiores nas alas adjacentes à Fachada de Cerimónia, e sobre a ala da Sala de Jantar.
Também desta data é o último grande volume, o Pavilhão D. Maria, destinado a aposentos
do Infante D. José. São já empreitadas sob a direção do arquiteto Manuel Caetano de
Sousa. D. Pedro III faleceu em 1786, não tendo assim assistido à conversão do seu palácio
em residência oficial da Família Real Portuguesa, ocorrida em 1794 após a destruição pelo
fogo do Paço Real da Ajuda (FERRO, 2000).
Uma representação em planta, datada de 1795, existente na Biblioteca do Rio de Janeiro,
revela uma ampliação do conjunto que nunca chegou a ser efetuada – a parte construída iria
ter uma reprodução simétrica, ajudando a definir uma praça central. Em 1807 a Família Real
partiu para o Brasil para escapar às invasões francesas, tendo o palácio sido ocupado por
Junot. Após o retorno, em 1821, Queluz foi novamente residência da Rainha D. Carlota
Joaquina, tendo o Rei D. João VI optado por viver no Palácio da Bemposta, onde viria a
morrer em 1826.
O palácio ainda foi intermitentemente usado como residência real pelos seus dois filhos,
envolvidos em guerra civil pelo trono de Portugal. Um deles, D. Pedro IV, 1º Imperador do
Brasil, acabou por morrer exatamente no Quarto D. Quixote, no Pavilhão Robillion, onde
nascera. Mais nenhum Rei aqui estabeleceu residência. D. Carlos e D. Amélia procederam a
obras de recuperação do Canal de Azulejos e à edificação da Cavalariça da Rainha.
A propriedade foi doada ao Estado por D. Manuel II em 1908. Em 1910, o Palácio e Jardins
foram classificados como Monumento Nacional. Em 1915, os Jardins e a Quinta foram
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entregues à Escola Prática de Agricultura de Queluz. Nos anos 30, quando a DGEMN inicia
trabalhos de recuperação do monumento, havia partes do edifício cedidas à Escola Prática,
a uma cooperativa de consumo e aos bombeiros. A 5 de Outubro de 1934, justamente na
etapa final desse intenso e longo processo de restauro, um grande incendio destruiu parte
do palácio. Logo se retomaram as obras de restauro, com reconstrução da maior parte das
áreas afetadas. A falta de referências à cor azul e mesmo aos apainelados indiciam que por
essa altura o palácio teria já perdido duas das características distintivas das suas fachadas a cor azul e os trabalhos de massa a imitar cantaria: apainelados amarelados e molduras
em relevo. Foi aberto ao público com revestimentos lisos de cor rosa no início da década de
40, mantendo apenas discretos apainelados, só percecionáveis pela diferença de planos,
visto estarem pintados com o mesmo rosa relevos e fundos, no piso inferior do alçado virado
ao canal do Pavilhão Robillion.
A partir de 1980, o Palácio, Jardins e Quinta foram afetos ao Instituto Português do
Património Cultural. Em 2011, foram integrados na Direção Geral do Património Cultural.
Pelo DL 205/2012, de 31 de Agosto, a gestão dos Jardins e do Palácio Nacional de Queluz
foi entregue à Parques de Sintra – Monte da Lua, S.A.

Fundamentos para a restituição do programa decorativo original
Para além dos vestígios materiais, a existência de vários registos documentais e a reflexão
acerca da linguagem arquitetónica do monumento e da sua época de construção foram
determinantes para a opção tomada na intervenção de recuperação iniciada em 2015,
conduzida pela Parques de Sintra – Monte da Lua, S.A, (PSML) com o apoio do Laboratório
HERCULES (Universidade de Évora) e do Instituto Superior Técnico.
A PSML promoveu, em Julho de 2013, uma reunião tendo como intervenientes a muitos dos
envolvidos nos estudos e trabalhos mais recentes desenvolvidos sobre e no Palácio e seus
Jardins, compilando toda a informação existente sobre a questão dos revestimentos.
Em 2015 iniciou-se a intervenção de recuperação em duas empreitadas diferentes, incluindo
as operações de conservação e restauro das cantarias. A recuperação abrangeu todas as
fachadas exteriores viradas aos jardins, entre a Fachada da Ala do Trono e as Alas do
designado Corpo Central, sendo imediatamente antecedida de intervenção nas coberturas e
complementada pelo restauro das estruturas em madeira de revestimento dos vãos. As
caixilharias, portas e portadas foram pintadas a verde pelo exterior e em tons de branco,
(respeitando a decoração das salas), pelo interior, as cores referidas por Caldeira Pires na
sua obra de 1925 sobre o Palácio.
Provas Documentais
A descoberta de um desenho aguarelado de 1836 (Fig. 1), pertencente ao Arquivo Nacional
da Torre do Tombo, representando os alçados virados ao Jardim Pênsil e de Malta, foi a
referência fundamental do projeto de reposição do programa decorativo das fachadas. Neste
desenho são ilustrados em detalhe os vários pormenores das fachadas. O azul é a cor
predominante dos nembos, estando também representados trabalhos de massa: painéis
amarelos e molduras relevadas, de cantos recortados em arco.
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Figura 1: Desenho aguarelado das Fachadas do Palácio viradas para o Jardim. Ano:1836.Fonte:
Arquivo Nacional da Torre do Tombo

Para a determinação das dimensões e geometria das molduras (diferentes consoante as
alas) revelou-se fulcral a compilação de postais e fotografias antigas, a maior parte datadas
do início do séc. XX (Fig.2). Observaram-se as distâncias das mesmas aos socos e cornijas
e aos elementos decorativos das cantarias. Embora, por serem a preto e branco,
parecessem não poder contribuir para a definição de cores, foram essenciais para a opção
de efetuar o douramento dos elementos decorativos em chumbo dos gradeamentos e da cor
amarelada dos painéis – a aparente incoerência de as áreas supostamente amarelas
aparecerem a negro foi prontamente justificada pelo facto de o tipo de emulsões utilizadas
na época não serem sensíveis a esta cor.1

Figura 2: Postal da Fachada de Cerimónia, de início século XX

Às fotografias juntam-se outros documentos, como uma pintura a óleo datada de 1876,
representando a Família Real, da autoria de Joseph Fortuné-Séraphin Layraud, na qual as
molduras e seus painéis amarelos aparecem ao fundo da representação.
Em duas aguarelas representando a Casa da Música sobre o Canal de Azulejos, de C.
Pires, de cerca de 1874, aparecem uma vez mais os apainelados amarelos, circunscritos
pelas molduras relevadas e os fundos azuis. Esta construção fora erguida em 1760, e toda a
1

Informação fornecida pelo Dr. Luis Pavão
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sua estética é muito semelhante à do palácio. As molduras a cor clara e os apainelados
amarelos aparecem com orientação vertical, em nembos, com medalhões ao centro, (em
vez dos bustos de algumas das fachadas), e nas sobreportas, com orientação horizontal,
como no Pavilhão Robillion.
Há também outros documentos que, embora de forma indireta, remetem para as cores
consideradas originais. Fontes literárias (RUDERS, [1761-1837]) referem o tom pardacento
do palácio e uma aguarela atribuída a Henrique Casanova, datada de 1874, com a
representação dos Infantes D. Carlos e D. Afonso pela mão de D. Maria Pia a descer as
escadas do Pavilhão Robillion, em que as cores também não aparecem bem definidas, mas
são percetíveis os apainelados amarelados.
A linguagem arquitetónica do período Barroco
A utilização da cor azul era popular neste período histórico, – a perceção visual humana
tende a ver, ao olhar para a distância, para a linha do horizonte, as cores convertidas em
tons próximos do cinzento azulado. O arquiteto José Aguiar refere ser “ (…) bem conhecido
o apreço do Barroco, nomeadamente o Barroco italiano, pelas cores «aria» e «color
travertino», ou seja, por tons pastel e, dentro destes, pelas cores «celeste» e «celestino» - a
cor azul do céu. Este gosto manifestou-se numa moda arquitetónica de carácter
internacional, com ampla divulgação nos inícios do séc. XVIII, e à qual não é estranha a
influência dos tratados, muito anteriores, de Alberti e de Palladio.” (AGUIAR, 2002:453)
A cor servia assim para “aliviar” as massas arquitetónicas, conferindo-lhes um caráter
etéreo. José Aguiar refere a propósito da descoberta dos vestígios de azul esmalte nas
fachadas de Queluz, a existência de outros palácios na Áustria e em Itália, desta mesma
época, com revestimentos de cor azul, entre os quais o Mosteiro de Stift Dürnstein, na zona
de Wachau, em cujo restauro foram detetadas duas campanhas de utilização de pigmento
azul esmalte, a primeira datada de 1735 e a segunda de 1775.
A Fachada de Cerimónia “ (…) apresenta no interior do frontão um forro em pedra de cor
cinzento-azulado claro. Esta tonalidade é coerente com a hipótese de os nembos da
restante fachada terem também sido pintados com essa cor, uma vez que outras
alternativas determinariam a desarticulação da noção de ordem no edifício. Sob o ponto de
vista filológico - e no quadro de uma arquitetura erudita -, não é coerente o recurso a esse
tipo de fundo, se os paramentos da restante fachada não lhe correspondessem.” (AGUIAR,
2002:53). Também na Fachada do Trono existem elementos em cantaria representando os
cantos recortados em arco das molduras em reboco.
Vestígios materiais e sua análise
Em 1989 foram detetados os primeiros vestígios de azul, atrás de bustos adossados à Ala
das Infantas. Análises efetuadas no LNEC identificaram diferentes camadas de reboco,
barramento (revestimento de alisamento final e guarnecimento) e pintura de cor cinza claro.
Mais tarde foram identificados também vestígios atrás de bustos da Sala do Trono. Estes
foram também objeto de análise laboratorial, efetuada durante a fase preparatória da
intervenção, pelo Laboratório HERCULES, identificando-se a presença do pigmento azul,
conhecido como esmalte.
O esmalte é um vidro potássico com cobalto, como cromóforo, o qual é adicionado durante a
manufatura sob a forma de um óxido (MÜIETHAIER et alii, 1969). A intensidade da cor azul
pode variar em função da concentração de cobalto e do grau de alteração do pigmento.
Embora a sua descoberta seja por vezes atribuída a Christoph Shürer (c.1540/1560), o
pigmento aparece já identificado em pintura mural do século XV. Foi patenteado em 1605 e
muito utilizado em pintura desde a segunda metade do século XVI até ao século XVIII,
quando se passou a utilizar o pigmento ultramarino artificial e o azul de cobalto.
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A identificação do pigmento esmalte foi efetuada por microscopia ótica de campo escuro que
permite reconhecer a morfologia característica dos fragmentos de vidro (fig. 3), em corte
estratigráfico e por microscopia eletrónica de varrimento com um sistema de espectroscopia
de raios-X. Este último equipamento permite o mapeamento químico e a identificação de
elementos característicos deste tipo de pigmento (i.e. silício, potássio, cobalto e
eventualmente, níquel e arsénio) (figs. 4 e 5). A evidente alteração do pigmento, com
lixiviação do potássio, pela exposição às condições ambientais, permite explicar a redução
da sua capacidade cromática e o tom pardacento atribuído ao Palácio em alguma literatura
de viagens.

Figura 3: Microscopia ótica de campo escuro

Figura 4: Microscopia eletrónica de
varrimento: mapeamento químico, o potássio
ocorre apenas em algumas das partículas de
pigmento azul
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Figura 5: Espectro e concentração de alguns elementos químicos de uma partícula (assinalada com
uma circunferência verde) de esmalte em massa normalizado para 100% (norm. wt%) e em partes
atómicas (norm. At%).

A presença do revestimento à base de cal e pintura com pigmento esmalte verificou-se em
treze vestígios em diferentes pontos da Fachada de Cerimónia, e em outros oito pequenos
vestígios detetados em outras alas, durante a empreitada (Fig. 6). Na maior parte dos casos,
estas descobertas ocorreram em zonas protegidas das picagens, sobre a parte das
cantarias que não foi esculpida para ser exposta, em zonas como as pedras de base das
gárgulas, e os lintéis decorados dos janelões (Fig. 7).
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Figura 6: Comparação de um dos vestígios com cor mais semelhante da escala de cor do Atlas NCS

,
Figura 7: Um dos vestígios da Ala adjacente à Fachada de Cerimónia, entre a verga e a voluta de
uma ombreira

Durante a empreitada, ocorreu também a descoberta de vestígios materiais das molduras
relevadas, em dois locais diferentes da ala da Sala da Música. As suas dimensões vieram
confirmar as medidas que tinham sido extrapoladas através dos registos fotográficos (Fig.
8).
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Figura 8: Um dos vestígios da moldura relevada, na Ala adjacente à Fachada do Trono

Além dos vestígios de azul, foram também analisadas camadas existentes sobre a pedra,
com um tom variando entre o ocre amarelo claro e o laranja escuro, cuja distribuição
aparentava ser resultado de aplicação intencional. Foram identificados alguns componentes
que podem indiciar a presença de uma aplicação de cor, uma velatura intencional. Como
estes vestígios se concentravam em áreas protegidas da lavagem pluvial, coexistindo com o
desenvolvimento de incrustações (crosta negra), a limpeza desenvolvida sobre as cantarias
foi efetuada a um nível mínimo, essencialmente de remoção de colonização biológica, de
modo a preservar estes vestígios, na expetativa da contextualização futura desta aplicação.

Condicionantes técnicas e teóricas da Intervenção
Estabelecida a relação entre materiais originais e materiais a utilizar no presente, e tendo
em conta os requisitos de estabilidade e durabilidade pretendida, selecionou-se o pigmento
azul de cobalto, CoO.Al2O3, um aluminato de cobalto descoberto por Louis Thénard em
1802. Apesar de oneroso, foi uma escolha preferencial dos artistas durante todo o século
XIX e princípio do XX. O seu uso foi já referenciado em 1954 como material a utilizar no
restauro de originais com pigmento esmalte. Mas após seleção do pigmento a utilizar, por
afinidade com o elemento cobalto que confere a cor ao pigmento original, continuava
indefinido o tom e intensidade de cor que o revestimento deveria apresentar.
À luz da interpretação crítica preconizada por Brandi (BRANDI, 1988) como principal fase de
definição do restauro,2 encontrar o tom de azul não pôde basear-se apenas nos vestígios
materiais, tendo também atendido à intenção do encomendante, D. Pedro – o azul do céu –
a cor lápis lazúli, "uma cor nobre, bela e mais perfeita que nenhuma outra” (CENNINI,
1978:41). Foi equacionada a ínfima dimensão dos vestigios existentes face à escala
arquitetónica a que era necessário repropor a cor. O que tecnicamente teria sido possível
propor na época ao encomendante, para cumprir os seus requisitos, foi igualmente objeto de
reflexão. Também foi tido em conta o aspeto que resultaria não somente na altura da
aplicação da cor mas também nos anos subsequentes de usufruto do Palácio, de modo a
não cristalizar as opções tomadas no momento da aplicação e aproximá-las da verdadeira
história do edifício.
A fórmula final da caiação azul incluiu dois outros pigmentos, em pequena quantidade, para
além do cobalto: o ocre amarelo claro e o preto roma. Selecionados pela sua
2

A obra de Brandi “A Teoria do restauro” foi publicada pela primeira vez em 1963
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compatibilidade com a cal, foram adicionados para tornar o azul menos vibrante, com uma
densidade de cor mais próxima à do vidro, e ao desejado ultramarino, e muito ligeiramente
remetendo para o tom pardacento resultado do envelhecimento e da exposição dos
paramentos às condições atmosféricas.
Sobre os rebocos, constituídos por mistura de cal hidráulica, cal em pasta e areias de
diferentes granulometrias, foi efetuada uma primeira aplicação de caiação não pigmentada,
muito diluída, e 3 aplicações de caiação pigmentada. A execução de várias amostras
permitiu definir a proporção e calcular a quantidade de pigmentos necessária (Fig. 9).

Figura 9: Amostras das diferentes cores de caiação – azul, amarelo, cor das cantarias

De salientar que quando se utilizam pigmentos naturais, é possível que pequenas alterações
de tom ocorram em diferentes fornecimentos. Tal ocorreu no caso do pigmento preto roma,
em que uma diferença no tom acinzentado deste pigmento, só percetível quando se
juntaram duas amostras, obrigou a acerto na formulação da composição da caiação.
Os pigmentos foram preparados pela diluição prévia em água, antes mesmo da diluição em
leite de cal. Não foi utilizado qualquer aditivo.
A necessidade de substituição integral dos rebocos, quer devido aos seu estado de
conservação quer devido ao facto de a sua espessura inviabilizar a execução das molduras
relevadas ao plano adequado, descartou a necessidade de qualquer aditivo, viabilizando o
processo natural de ocorrência da carbonatação.
De acordo com o Tratado sobre a Arte da Pintura: “ de sorte que se não usam mais que as
cores que são de terra, ou de areia, ou de vidro, mas as compostas não. Todas estas cores
ao acentar não levam cola, nem goma, nem alguma liga, somente a cal sobre que se
acenta.” (NUNES, 1767:112).
Optou-se pela caiação após se terem contemplado outras hipóteses como o barramento
colorido, pois o objetivo primordial da intervenção, para além da conservação e restauro, era
a recuperação da imagem estética do monumento. Sendo os vestígios materiais ínfimos,
podem não refletir a técnica de execução integralmente.
É possível que os apainelados e as molduras, de cujas camadas de acabamento não restam
vestígios, fossem executados com a técnica da escaiola, com vista a imitar na perfeição a
cantaria desejada. Tal como outras técnicas de fingidos, recorria-se a esta técnica não
necessariamente por questões de contenção de custos, mas por anseio de um tipo de
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perfeição que muitas vezes é mais difícil de controlar mediante a heterogeneidade do
material considerado mais nobre. Esta é uma técnica que implicaria, num caso como este de
áreas de tão grandes dimensões, meios humanos com muita e prática e consonância,
nomeadamente para o afagamento de camadas.

Conclusões
A alteração da cor dos revestimentos, efetuada provavelmente entre o fim da primeira e o
início da terceira década do século XX, não aparenta corresponder a um programa prédeterminado. Parece antes obedecer à falta de capacidade técnica e financeira de implantar
um projeto de restauro com a dimensão que exigiria quer o estado de conservação a que os
revestimentos teriam chegado, quer a própria técnica de execução, um barramento com
acabamento colorido, um tipo de revestimento que exige habilidade de execução. É um
facto, revelado pelos ofícios existentes na Torre do Tombo relativos ao processo de obra
dos anos 30, que a opção de não efetuar a reconstituição dos volumes arquitetónicos
perdidos no incêndio de 1934, tinha como fator preponderante a questão do custo. A opção
de aplicar uma cor diferente da original não parece também neste caso obedecer a critérios
relacionados com demarcação de poderes políticos ou outros. Poder-se-á relacionar esta
alteração com a implantação da República, querendo o novo regime distanciar-se da cor
azul tão cara à monarquia, mas na verdade o azul do Palácio, por força da alteração do
pigmento, e conforme os relatos dos viajantes de final do século XIX, já não teria um tom
que pelo impacto pudesse constituir incómodo na passagem de um regime a outro.
Enquanto obra de arte arquitetónica, o palácio vive a polaridade Instância Estética/Instância
Histórica. A alteração de cor que sofreu, de azul para rosa, faz parte da sua história, mas
não deve impedir definitivamente o seu usufruto na sua dimensão estética, na sua unidade
como obra monumental, construída em diferentes fases sob a alçada de diferentes
arquitetos. As fachadas tinham chegado ao presente com um conjunto de aplicações de
vários tons de amarelo e rosa, resultado de se terem desenvolvido empreitadas em áreas
circunscritas em diferentes períodos temporais. Entendeu-se que este resultado de
alterações diversas não deveria condicionar as opções atuais, que se deveriam basear no
estudo multidisciplinar da obra, à luz do conhecimento atual e do que sabemos sobre a
época de “ouro sobre azul” da sua génese.

Figura 10: A Fachada de Cerimónia após a intervenção
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Argamassas de cal: o que falta saber para a sua utilização em
conservação e reabilitação?
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Resumo
As argamassas de cal foram usadas na construção, desde tempos imemoriais até pelo
menos ao início do século XX. No caso de Portugal são parte integrante e têm um papel
importante nos edifícios até meados do século passado. Este material pode, como talvez
nenhum outro, contar a história da construção, no nosso País e em muitos outros. Mas
bastaram algumas décadas para que as técnicas ligadas à preparação e aplicação de
argamassas de cal fossem esquecidas, se quebrasse a continuidade da sua transmissão
direta de pais para filhos, de mestres para aprendizes; passaram a ser mistérios
multifacetados que é necessário reaprender.
Para resolver essa lacuna de conhecimento, têm vindo a ser realizados estudos científicos
sobre a cal e as argamassas de cal nas últimas quatro décadas, partindo da análise de
argamassas antigas e do estudo de tratados antigos. Foram estudados profundamente a
qualidade e as proporções dos materiais [Peroni S. et al., 1981; Veiga et al., 2010], as
condições ambientais a garantir [Lanas et. al., 2006; Pavlík et al, 2016], a evolução da
carbonatação e da estrutura porosa [Cizer et al., 2012; Arandigoyen et al., 2006], a
influência dos modos de execução e de aplicação [Cavaco et al, 2003; Margalha et al, 2011]
e das condições de produção da cal [Margalha et al, 2013]. Tais estudos foram divulgados
em revistas da especialidade, livros, congressos e seminários.
Apesar destes esforços, e das evidências de que as argamassas de cal são, por razões
éticas mas também por razões técnicas, as mais adequadas para a conservação de
edifícios antigos, continua a ser pouco frequente a sua utilização nas intervenções de
conservação e reabilitação.
O que falta saber para possibilitar a sua utilização generalizada? E o que falta fazer?
Neste artigo apresentam-se os principais avanços na área das argamassas de cal e
identificam-se os aspetos, quer científicos quer práticos, que se julga poderem contribuir
para o uso mais generalizado das argamassas de cal, contribuindo assim para evitar a
descaracterização e promover o bom comportamento, a sustentabilidade e a durabilidade
dos edifícios históricos.
Palavras-chave: Argamassas de cal; Carbonatação; Técnicas de aplicação; Fatores de degradação
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Composição das argamassas
As argamassas com base em cal foram largamente usadas como materiais estruturais e de
acabamento desde há mais de 10 000 anos [Bentur, 2002; Lawrence, 2006] até meados do
século XX (figura 1).

Figura 1: Argamassas de cal de edifícios históricos Portugueses: ruínas Romanas de Tróia; catedral
de Évora; assentamento de painel de azulejos em parede interior; parede de edifício Pombalino com
gaiola pombalina.

As argamassas encontradas nos edifícios históricos têm grande variedade de composições;
as que chegaram aos nossos dias são em geral ricas em ligante, apresentando proporções
volumétricas cal : agregado da ordem de 1:1 a 1:2,5, embora se encontrem também traços
mais pobres em cal, no intervalo 1:3 a 1:4 [Veiga, 2012], em construções mais correntes ou
devido a perda de ligante ao longo do tempo. Nestas argamassas antigas são em geral
visíveis pequenos grânulos brancos de cal, que podem ser de cal em pó ou em pasta mal
misturada de origem, ou resultantes da repricipitação de carbonato de cálcio, ou ainda
originados por cal viva mal apagada.
A proporção cal : agregado é um dos fatores que influenciam decisivamente as
características das argamassas de cal e o seu comportamento e foi portanto um aspeto
estudado desde que se reiniciou a investigação sobre as propriedades das argamassas de
cal, com o objectivo de obter materiais compatíveis e adequado para conservação e
restauro de edifícios históricos [Peroni S. et al., 1981; Veiga et al., 2010]. O traço
volumétrico 1:3 (cal aérea : areia) foi apontado como referência, por ser o traço indicado por
Vitrúvio [Rua, 1998] embora estas referências envolvam grandes incertezas, considerando
que provavelmente esta proporção se referia a cal em pasta e não a cal em pó e ainda que
o agregado podia incluir pozolanas. No entanto, este é também o traço que assegura, para
uma areia bem graduada, o melhor preenchimento dos vazios da areia pela cal e portanto a
melhor compacidade. Com efeito sabe-se que o índice de vazios de uma areia bem
graduada é no mínimo de 33%, enquanto uma areia mal graduada pode ter cerca de 48%, o
que levaria a um traço próximo de 1:2 para assegurar um bom preenchimento desses vazios
[Popovics, 1992; Gillmore, 2000]. Nos últimos anos foram ensaiadas argamassas com
diversos traços, entre 1:1 e 1:4. Sintetizam-se no quadro 1 os resultados obtidos por alguns
autores, em ensaios realizados com base em Normas Europeias, embora com adaptações
para adequação a argamassas de cal [Borsoi et al, 2012; Pascoal et al, 2015; Margalha,
1997; Rodrigues 2004; Marques et al 2006; Guerreiro et al 2007; Veiga et al 2010; Ramalho
2013; Marques et al, 2006; Henriques, 2005; Faria et al, 2008]
Estes resultados mostram que argamassas menos ricas em cal (traço 1:4) têm menores
resistências mecânicas mas que as mais ricas em cal (1:2 e 1:1) não são necessariamente
mais resistentes que as de traço 1:3 e podem ter maiores porosidades abertas e
coeficientes de capilaridade superiores, pelo menos a curto prazo (90 dias).
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Quadro 1: Intervalos de características mecânicas e físicas obtidas em ensaios de argamassas de cal
e areia
Traço cal : areia
(volumétrico)

Flexão
90 d
(MPa)

Compressão
90 d
(MPa)

1:4
1:3
1:2
1:1

0,2-0,5
0,2-0,8
0,3-0,6
0,5

0,3-0,6
0,6-1,6
0,6-1,5
1,2

Módulo de
Elasticidade
90 d
(MPa)

Coeficiente de
Capilaridade
90 d
2
1/2
(kg/(m .min ))

2330-4440
2090-4710
2860

1,1-2,3
1,9-2,6

Porosidad
e aberta
(%)
27-35
28-39
50

A utilização de aditivos, quer minerais (por exemplo aditivos pozolânicos, microssílica, etc.),
quer orgânicos (por exemplo retentores de água, fibras orgânicas), resultam também em
alterações de características, podendo melhorar o comportamento e a durabilidade [Velosa
e Veiga, 2001; Di Bella et al, 2014; Duram et al, 2014; Walker et al, 2014; Liquori et al,
2015]. Assim, os aditivos pozolânicos conferem hidraulicidade e portanto favorecem a
resistência à água, a nanossílica e os zeólitos conferem aumentos de resistência, as fibras
reduzem a retracção e a fissuração, os retentores de água reduzem o risco de dessecação e
favorecem as reacções pozolânicas.
Têm sido realizados vários estudos procurando determinar de que forma os modos de
produção e de extinção da cal se refletem em alteração de características [Margalha et al,
2011; Margalha et al 2013; Faria et al, 2008; Rosell et al, 2014]. Nos quadros 2 e 3
apresentam-se alguns resultados que ilustram as variações de comportamento, retirados de
estudos de [Margalha, 2010] e de [Faria, 2008].
Quadro 2: Características mecânicas e físicas de argamassas obtidas com processos de produção
artesanal versus industrial
Módulo de
Coeficiente de
Elasticidade
Cal
Capilaridade 90 d
90 d
2
1/2
(kg/(m .min ))
(MPa)
MCp_G
1:3
0,39
0,85
4070
0,77
MCb_G
1:3
0,33
0,63
3320
1,49
I_G
1:3
0,43
0,90
4400
1,08
MCp_SM
1:3
0,43
1,16
2,51
MCb_SM
1:3
0,28
0,69
1,00
I_SM
1:3
0,52
1,33
3890
0,77
I_S
1:3
0,37
1,30
3180
1,20
MCp – Montes Claros preta; MCb – Montes Claros branca; I – Industrial; G – Areia do rio Guadiana;
SM – Areia de Santa Margarida; S – Areia de Sesimbra

Traço cal :
areia
(volumétrico)

Flexão 90 d
(MPa)

Compressão
90 d
(MPa)

Os resultados recolhidos e sintetizados no quadro 2, indicam que as argamassas com cais
produzidas no forno artesanal de Montes Claros apresentam resultados um pouco inferiores
às argamassas com cal de fabrico industrial com calcário da mesma região; no entanto, a
variação é menos pronunciada que a resultante do uso de diferentes areias, como se pode
ver pela comparação entre as argamassas de cal industrial com areias de Santa Margarida
e de Sesimbra.
No que se refere aos modos de extinção (quadro 3), a cal hidratada em pó, desde que bem
extinta e com teores reduzidos de carbonatação, origina argamassas com resultados médios
de características mecânicas e reduzidos de capilaridade; enquanto as argamassas obtidas
a partir de cal viva podem apresentar resultados superiores se a cal viva for usada sob a
forma de cal viva micronizada, provavelmente por essa forma facilitar uma hidratação mais
rápida e uniforme; e as argamassas com cal em pasta apresentam resistências mecânicas
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inferiores e maior porosidade. É preciso ter em conta que os resultados apresentados são
aos 90 dias, podendo haver alterações significativas a longo prazo. Com efeito, estudos
indicam que a cal em pasta com longos períodos de maturação (da ordem de 5 anos) pode
conduzir a melhores resultados a longo prazo [Margalha, 2013b], devido à sua
microestrutura e elevada reatividade.
Quadro 3: Características mecânicas e físicas de argamassas obtidas com diferentes modos de
extinção

Tipo de cal
Cal em pó
Cal em pedra
extinta com
areia humida
por 1 d
Cal em pedra
extinta com
areia humida
por 7 d
Cal em pasta
1 mes
Cal em pasta
5 anos
Cal em pó
Cal viva
micronizada
extinta sob a
forma de
pasta
Cal em pasta
(16 meses)

1,33

Módulo de
Elasticidade
90 d
(MPa)
-

Coeficiente de
Capilaridade
90 d
2
1/2
(kg/m .min ))
0,77

Porosid
ade
aberta
(%)
-

0,47

0,96

3816

1,64

-

1 :3

0,50

1,08

3658

1,48

-

1 :3

0,37

1,06

4091

1,47

-

1 :3

0,63

1,42

4748

1,29

-

1:2

0,32

0,75

2100

0,4

35

1:2

0,63

1,09

3100

0,3

37

1:2

0,23

0,35

1600

1,2

40

Traço
cal : areia
(volum.)

Flexão
90 d
(MPa)

Compressão
90 d
(MPa)

1 :3

0,52

1 :3

Independentemente das características mecânicas, uma vantagem evidente da cal em pasta
é a sua conservação ao longo do tempo de armazenagem sem carbonatação (com 100%
CaOH2), portanto sem perda de reatividade. Também a boa trabalhabilidade e plasticidade
são factores distintivos positivos, que recomendam esse material, principalmente para
acabamentos decorativos.
O agregado é um fator decisivo no bom comportamento das argamassas de cal, em termos
de granulometria, de forma e de natureza mineralógica: uma areia bem graduada para
garantir a melhor compacidade e uma natureza mineralógica que favoreça a ligação com a
cal [Fragata et al, 2010; Santos et al, 2015] são aspetos essenciais.

Evolução da carbonatação e da estrutura porosa e condições ambientais
O endurecimento das argamassas de cal aérea dá-se essencialmente por carbonatação da
cal hidratada, ou seja, através da transformação do hidróxido de cálcio em carbonato de
cálcio por reação com o dióxido de carbono do ar. De um modo simplificado, essa reacção
pode exprimir-se pela seguinte equação química: CaO + H2O = Ca (OH)2 +calor. No entanto,
o processo, é, na verdade, mais complexo e requer que o dióxido de carbono esteja
dissolvido em água para que a reacção se desenvolva.
Assim, a carbonatação exige o contacto da argamassa com o CO2 e requer alguma
humidade para permitir a dissolução deste gaz; por outro lado, é necessário que os poros da
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argamassa não estejam saturados para existirem condições de difusão do CO2 dissolvido na
rede porosa. Assim, as condições adequadas de humidade relativa são intermédias,
situando-se aproximadamente no intervalo 40 % HR – 80 % HR [Van Balen e Gemert, 1994;
Oliveira, 2016], com temperaturas moderadas. Está também estabelecido que as variações
de humidade, nomeadamente os ciclos molhagem secagem, contribuem para acelerar a
carbonatação [Lagerblad, 2006]. Nestas condições, na Europa, nas zonas costeiras de clima
tipicamente atlântico, por exemplo, a humidade elevada em certas épocas do ano pode
atrasar significativamente a carbonatação, enquanto nas zonas mediterrânicas e
continentais, durante o verão, pode haver períodos demasiado secos, que também não
favorecem a carbonatação.
A carbonatação proporciona melhor resistência da argamassa à ação da água, porque o
carbonato de cálcio é praticamente insolúvel em água, ao contrário do hidróxido de cálcio;
aumenta a resistência mecânica; e origina maior capacidade de proteção à água, uma vez
que existe uma redução de porosidade total e também uma redução dos poros grandes
(menos poros de raio superior a 0,1 micrómetros) e o surgimento de uma gama de poros
muito pequenos (gama de raios de poros de 0,001-0,003 micrómetros) [Arandigoyen et al,
2006; Lawrence 2007; Cizer et al, 2012]. Assim, é favorável conseguir uma carbonatação
tão profunda quanto possível, mesmo que as camadas internas fiquem apenas parcialmente
carbonatadas. No entanto, a carbonatação das camadas superficiais dificulta a progressão
do CO2 para as camadas internas, já que os poros inferiores a 0,1 micrómetros não facilitam
o transporte da água líquida.
As condições climáticas e ambientais na altura da aplicação e nos dias subsequentes
influenciam decisivamente o processo de endurecimento, por carbonatação e, sempre que
há compostos hidráulicos, também por hidratação. Condicionam, deste modo, a
microestrutura e todas as características dos revestimentos de cal. Este fator nem sempre é
tido em conta e é uma das fontes de problemas.

Aplicação dos revestimentos
A aplicação é um dos fatores mais referidos como influente no desempenho das
argamassas de cal. Diz-se frequentemente que a falta de especialização da mão-de-obra
inviabiliza o uso com sucesso de revestimentos com base em cal. Na verdade, o peso do
fator humano, e até afetivo, diferencia significativamente as tecnologias atuais em relação
ao passado, quer no fabrico da cal, quer na execução dos revestimentos.
Um dos aspetos distintivos dos revestimentos com argamassas de cal é o seu carácter
multicamada [Veiga, 2006; Barbero, 2014] (figura 2), que favorece significativamente o bom
desempenho e a durabilidade destas argamassas.
A carbonatação torna-se cada vez mais lenta à medida que se progride para o interior do
revestimento ou da junta, porque o CO2 tem que percorrer um caminho mais longo e
também porque a camada exterior carbonatada se torna mais compacta, dificultando essa
penetração. Portanto, para facilitar a carbonatação em toda a espessura do revestimento de
argamassa de cal, a aplicação deve ser feita em várias camadas de baixa espessura,
deixando algum tempo de carbonatação entre elas. A técnica multicamada permite também
aumentar a capacidade de proteção à água, quer por criar interfaces entre camadas que
dificultam a penetração da água, quer por impedir a formação de fissuras contínuas desde a
superfície até ao suporte.
Em relação a outros factores ligados à aplicação, como o teor de água de amassadura e o
tipo de amassadura e de aplicação, alguns estudos têm sido feitos [Balkstein e Klasen,
2005; Cavaco e Veiga, 2003, Rosell et al, 2014], permitindo recomendar alguns
procedimentos [Veiga, 2006].
−

Usar quantidades de água de amassadura bem controladas, conduzindo a uma
argamassa bastante consistente; embora mais difícil de aplicar, resulta num
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revestimento mais compacto, com maior capacidade resistente, menor tendência para
fissurar e menor permeabilidade à água.
−

Promover uma mistura perfeita dos constituintes, através de uma amassadura
adequada; a amassadura com uma betoneira normal de eixo vertical não é, por si só, a
mais indicada para este tipo de argamassa.

−

Apertar bem a massa contra o suporte, ou contra a camada anterior, no momento certo
do início do endurecimento, é muito importante já que contribui para garantir maior
compacidade e menor fissuração.

−

Aplicar em várias camadas finas: um maior número de camadas, de menor espessura
cada uma, diminui as tensões de retração, reduzindo também a fissuração e melhorando
a capacidade de impermeabilização.

−

Dosear a exposição à radiação solar, que em certa medida facilita a carbonatação da cal
e o consequente endurecimento do revestimento, mas, se for em excesso, pode também
aumentar a fissuração por dessecação rápida e impedir a dissolução do CO2 necessária
à carbonatação.

Figura 2: Revestimentos antigos multicamada

Os cuidados a ter terão que ser adaptados se se usarem argamassas com pozolanas
(aditivos que conferem hidraulicidade à argamassa através de reações com a cal, que se
dão ao longo do tempo, na presença de água). Nesse caso, é particularmente importante
manter o revestimento húmido durante os primeiros dias, de forma a facilitar as reações
pozolânicas; por isso a água de amassadura deve ser em maior quantidade (consistência
mais fluida) e o controlo da exposição solar deve ser mais rigoroso.
Ao contrário do que por vezes se pensa, as argamassas de cal têm retração de secagem
elevada e podem portanto fissurar logo no início do endurecimento. No entanto, dado que
esse endurecimento é lento e que a argamassa se mantem plástica durante muitas horas, a
fissuração inicial pode ser colmatada com um novo aperto feito com colher ou com talocha
de madeira.
Deste modo, a influência dos múltiplos pequenos cuidados de aplicação e da atenção e
cuidado dos aplicadores pode ser decisiva e o fator humano assume um grande relevo.

Durabilidade
Os fatores de degradação das argamassas são relativamente conhecidos [Lanas et al, 2005;
Veiga, 2007l]: i) sendo materiais muito porosos e mecanicamente fracos, o gelo é um dos
mecanismos de degradação mais poderosos; ii) os sais, principalmente os mais expansivos
ou os que sujeitam a argamassa a mais ciclos dissolução / critalização, são outro
mecanismo muito gravoso; iii) a água promove a dissolução do hidróxido de cálcio e dificulta
a carbonatação (principalmente nas primeiras idades), além de favorecer alguns dos outros
mecanismos referidos; iv) a poluição depositada nas superfícies gera, por dissolução com a
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água da chuva, ácidos que atacam as argamassa de cal; v) o ataque biológico produz
degradação das argamassas, quer pela produção de ácidos, quer pela criação de tensões.
Por outro lado, como a carbonatação vai aumentando ao longo do tempo e as ações de
dissolução / recristalização do carbonato de cálcio contribuem também para o aumento da
compacidade das argamassas, se estes mecanismos de “reforço” forem predominantes em
relação às ações de degradação, as argamassas de cal poderão ir sempre melhorando ao
longo do tempo [Borges et al, 2014; Veiga et al, 2013]. Há poucos estudos de laboratorio a
longo prazo, mas os resultados existentes mostram incrementos graduais de resistência
[Margalha et al, 2013b].
Ou seja, o que é preciso conseguir com as argamassas de cal é que os mecanismos de
degradação sejam controlados nas primeiras idades (numa escala de 2 ou 3 anos) para que
a argamassa ultrapasse a fase de maior fragilidade e adquira resistência suficiente para
poder evoluir favoravelmente ao longo do tempo. Isso consegue-se com uma boa
preparação e aplicação, evitando a fissuração e criando condições para uma carbonatação
inicial rápida e em profundidade.

O que falta saber / fazer?
Sabe-se que as argamassas de cal são as mais compatíveis e adequadas para conservação
de edifícios antigos; sabe-se também que são materiais duráveis; há já um conhecimento
técnico e científico consolidado do comportamento destes materiais e dos fatores que
influenciam esse comportamento. No entanto, o seu uso em conservação está longe de ser
generalizado, podendo mesmo dizer-se que é relativamente raro.
O que falta então saber para possibilitar a utilização generalizada, em conservação, das
argamassas de cal? E o que falta fazer?
Podem apontar-se algumas lacunas de conhecimento que podem e devem ser colmatadas.
Assim, no fator conhecimento técnico-científico, encontram-se as seguintes necessidades: i)
estudar profundamente os fatores de degradação a curto prazo das argamassas de cal, para
poder controlá-los ou evitá-los; ii) estudar a influência dos fatores locais – suporte, clima,
ambiente – na evolução e no comportamento destas argamassas ao longo do tempo; iii)
aprofundar o conhecimento da influência das matérias-primas locais: matéria prima da cal –
calcário calcítico ou dolomítico, mármore, conchas... – e areias – natureza e granulometria;
iv) definir composições base (incluindo tipo de areia e quantidade de água); v) definir
requisitos e regras práticas para cada uso e condições particulares.
No fator humano, já apontado como essencial para o sucesso das argamassas de cal,
referem-se também aspetos a desenvolver: apostar na formação a todos os níveis dos
intervenientes na conservação e reabilitação. Esta formação: i) deve começar pelos técnicos
– engenheiros e arquitetos – para que estes materiais e elementos construtivos sejam logo
bem definidos em projeto, com disposições construtivas adequadas; ii) deve abranger os
aplicadores, que precisam de alguma formação teórica para poderem identificar as questões
que podem originar problemas (tipos de cal, quantidade de água, tempos de secagem,
condições climáticas favoráveis, etc.) e de uma formação prática, extremamente importante
num trabalho que tem muito de artesanal.
Outro conjunto de aspetos a considerar tem a ver com o fator tempo; é essencial que o
planeamento se faça tendo em conta os tempos da cal: i) a necessidade de fazer
aplicações em condições climáticas apropriadas, tendo portanto folgas de tempo para
esperar que não chova e que a humidade e temperatura sejam favoráveis; ii) a necessidade
de tempos de espera entre aplicações das várias camadas de argamassas de cal e depois
dos acabamentos com base em cal.
Faltam, talvez, outras ações, que se espera que a comunidade interessada nestas questões
identifique, num inquérito que se põe à disposição dos participantes.
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Conclusões
As argamassas de cal são reconhecidas como as argamassas que oferecem maior
compatibilidade com os edifícios antigos, cujas alvenarias e revestimentos tinham
originalmente este material como base. Por esta razão, e com o objetivo de reapropriação
do conhecimento necessário à sua utilização em conservação e reabilitação, muita
investigação tem sido realizada e muitos estudos técnico-científicos têm sido desenvolvidos.
Assim, é hoje possível aceder a muita informação pertinente para a execução e aplicação de
argamassas de cal.
Então porque não é o seu uso generalizado nesses casos, podendo mesmo considerar-se
raro? Três conjuntos de aspetos a aprofundar foram identificados, ligados aos seguintes
fatores: fator conhecimento cientifico (principalmente ao nível das condições locais e das
diferentes naturezas dos materiais de base); fator humano (formação dos técnicos e
formação teórica e prática dos aplicadores); fator tempo (planeamento das intervenções
tendo em conta os tempos da cal).
Existirão talvez mais lacunas e fatores a considerar: para as identificar solicita-se a
colaboração dos participantes das V Jornadas Fical e, numa fase seguinte, de toda a
comunidade de interessados na cal.
Mais uma pergunta em aberto, para todos nós: que ações implementar para colmatar as
lacunas e atingir o objetivo de aplicar de facto as argamassas de cal?
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Resumo
Os materiais de construção, nomeadamente as argamassas, devem obedecer aos requisitos
de eficiência material consagrados nas normas ou propostos em documentos orientativos
relativos aos elementos e funções a que se destinam. As argamassas de aplicação de
azulejos encontradas nas fachadas antigas apresentam características muito diferentes das
desenvolvidas na atualidade para o assentamento de azulejos contemporâneos.
A Norma EN 12004:2007+A1:2012 [CEN, 2012]: “Colas para ladrilhos. Requisitos, avaliação
da conformidade, classificação e designação” aplica-se a cimentos cola, colas em dispersão
aquosa e colas de resina de reação para aplicações exteriores e interiores de ladrilhos
cerâmicos em pavimentos e paredes. Esses produtos foram desenvolvidos para a aplicação
de azulejos contemporâneos e não são adequados para uso em azulejos antigos pois
apresentam incompatibilidade química, física e mecânica quer com os azulejos antigos quer
com os suportes originais. A elevada resistência de aderência exigida para a colagem de
azulejo ( ≥0,5MPa) é um dos fatores de incompatibilidade, face à fragilidade dos materiais
antigos.
A especificidade dos trabalhos de conservação e reabilitação faz com que o fabrico, a
realização e o enquadramento das exigências funcionais das argamassas de (re)aplicação
de azulejos antigos se encontre num “vazio” legal. A este vazio legal junta-se o insuficiente
conhecimento técnico e material existente, e que estes trabalhos exigem.
Este trabalho, fundamentado num estudo científico em curso sobre argamassas para
reassentamento de azulejos antigos, visa ser um primeiro contributo para iniciar um novo
rumo num enquadramento normativo e orientativo das características físicas, quimicas e
mecânicas de principal relevância para o fabrico, uso e aplicação de argamassas de
re(aplicação) de azulejos antigos.
Ao longo dos ultimos anos foi estudado o comportamento das argamassas encontradas nas
fachadas azulejadas, de argamassas de substituição compatíveis e das características de
aderência azulejo/argamassa existentes e exigíveis.
Palavras-chave:

Argamassas; (re)assentamento; Azulejos antigos; Normalização
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As argamassas das fachadas antigas
Em finais do século XIX as argamassas usadas para o assentamento de azulejos eram
argamassas ordinárias de cal aérea e areia, geralmente com traço volumétrico
ligante/agregado de 1:1 a 1:4 [Segurado, sem data]. Em alguns casos introduziam-se outros
materiais na mistura, como materiais pozolânicos e/ou argilosos para conferir uma melhor
aderência dos azulejos ao suporte.
Segundo alguns autores que estudaram argamassas de assentamento de azulejos antigos
[Ferreira, 2008 e Ferreira, 2009], essas argamassas apresentam em geral cor amarela ou
vermelha. A maioria das argamassas apresenta aspecto compacto e bom estado de
conservação. A maioria das argamassas apresenta uma boa aderência com outras
argamassas, porem a aderência com a chacota do azulejo, em algumas situações, não é
satisfatória. São por vezes observados pequenos nódulos de cal e agregados de tamanho
médio e grosso de grãos subarredondados.
As amostras de argamassa analisadas na bibliografia são constituídas por cerca de 80 a
100% (em massa) de material arenoso. As amostras são, geralmente, compostas por
agregados de dimensões 0,5-2mm e de finura grosseira, segundo a norma EN 13139 de
2002 [CEN, 2012].
As análises termogravimétricas e calorimétricas realizadas revelam resultados de traço
volumétrico ligante:agregado de 1:1 a 1:2. Os ensaios realizados revelam indícios de que a
cal não se encontra completamente carbonatada, portanto o seu endurecimento ainda não
está completamente consumado, em alguns casos, passados mais de 100 anos.

Requisitos das argamassas de substituição a empregar nas fachadas
O emprego de argamassas nas intervenções de conservação de edifícios antigos deve
respeitar alguns requisitos como: compatibilidade, durabilidade e reversibilidade.
Todos estes requisitos devem ser respeitados preservando a autenticidade do edifício, total
ou parcialmente, consoante o seu valor Histórico.
Compatibilidade
As argamassas devem ser compatíveis com os materiais preexistentes de modo a não
contribuírem para a sua degradação, promoverem a protecção dos elementos preexistentes
e contribuírem para a durabilidade do conjunto [Veiga, 2012; Lawrence et al, 2007]. A
compatibilidade, neste tipo de materiais deve ser analisada segundo 3 aspectos: 1)
Compatibilidade física; 2) Compatibilidade mecânica; 3) Compatibilidade química [Veiga,
2002].
A compatibilidade física contempla as características de comportamento à água:
permeabilidade à água e permeabilidade ao vapor de água. As argamassas de substituição
devem apresentar permeabilidade à água idêntica à das argamassas preexistentes de modo
a não influenciar a cinética de percolação da água no interior da parede. A permeabilidade
ao vapor de água deve também ser semelhante à da argamassa preexistente.
A nova argamassa deve apresentar resistência à flexão, resistência à compressão e módulo
de elasticidade dinâmico semelhantes à argamassa antiga. Com estas características
garantidas, as tensões e deformações do conjunto dos materiais serão semelhantes. Em
fachadas azulejadas, o fenómeno da aderência é de extrema importância. A argamassa
nova deverá apresentar uma adequada aderência à argamassa existente e ao suporte, mas
também ao azulejo. Esta argamassa terá a função de proporcionar uma adequada
aderência com dois corpos de natureza diferente, argamassa antiga e/ou suporte
preexistente e corpo cerâmico do azulejo.
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As características relacionadas com o comportamento aos sais são as que apresentam, em
geral, maior relevância na vertente da compatibilidade química. Nomeadamente, as
argamassas novas não devem apresentar teores significativos de sais solúveis.
Durabilidade
As novas argamassas devem apresentar uma boa durabilidade de modo a que não sejam
necessárias novas intervenções a curto prazo. A premissa durabilidade reforça a ideia de
uso de argamassas de composição semelhante às preexistentes. De facto, a maioria das
argamassas de assentamento de azulejos chegou em bom estado aos dias de hoje apesar
do seu longo tempo de vida (em alguns casos 200 anos) [Ferreira 2008]. A nova argamassa
terá de ter uma resistência mecânica adequada, uma boa aderência à argamassa
preexistente, ao suporte e ao azulejo e uma adequada percolação de água e vapor de água
de modo a não acumular sais no seu interior ou nas interfaces com os restantes materiais.
Nas argamassas à base de cal aérea, todos os fatores mencionados anteriormente são
maioritariamente condicionados pela estrutura porosa [Valek et al, 2000]. As argamassas de
cal aérea possuem uma estrutura porosa muito “aberta”, possuem muitos poros e muito
conectados.
Reversibilidade
Qualquer argamassa nova usada na conservação de edifícios antigos deve proporcionar a
reversibilidade da intervenção de modo a possibilitar a alteração das soluções usadas por
diversas razões: verificação de incompatibilidades física e química posteriormente à sua
aplicação, aparecimento de novas soluções no mercado ou, por indicação de estudos
científicos, descobertas soluções mais adequadas. No caso das argamassas de reaplicação
de azulejos antigos acrescenta-se mais uma razão importante: evitar degradar os azulejos
quando é necessário removê-los para dessalinização, limpeza, ou outra intervenção.
O uso do cimento e argamassas cimentícias
As argamassas são materiais porosos usados em diversos tipos de aplicação em
construções. O seu variado espetro de utilização faz com que seja necessária uma boa
compreensão do seu comportamento de modo a cumprir as exigências para as quais foram
definidas. O aparecimento do cimento como ligante levou ao seu uso repentino e excessivo
na maioria das vertentes da construção, incluindo a conservação e a reabilitação. O seu
rápido endurecimento e o facto de apresentar grandes resistências mecânicas foram os
fatores determinantes para este uso excessivo [Botas, 2009, Lanas e Alvarez, 2003].
As argamassas de cimento apresentam incompatibilidade química e mecânica em relação
aos suportes antigos, têm uma elevada rigidez, dão origem à libertação de sais solúveis e
apresentam ainda uma menor vida útil em relação às argamassas de cal [Botas et al, 2010].
O uso de cimento ou dos modernos cimentos-cola na (re)aplicação de azulejos antigos é
completamente inadequado. Para além das consequências anteriormente apresentadas, a
sua baixa permeabilidade ao vapor de água pode provocar a mudança dos percursos
naturais de transporte de água no interior da parede. Esta mudança, conjuntamente com o
transporte de sais libertados por estas argamassas, pode levar a consequências gravosas
nas zonas de intervenção e zonas circundante, degradando os próprios azulejos. A
acumulação e cristalização de sais nas interfaces dos materiais e no interior dos edifícios,
poderão
levar
a,
respectivamente,
perda
de
aderência
nas
interfaces
azulejo/argamassa/suporte e patologias no revestimento interior do edifício. A figura 1
mostra uma aplicação de uma argamassa de cimento numa fachada azulejada antiga e a
figura 2 revela uma anomalia provocada pelo uso de uma argamassa de ligante hidráulico
no assentamento de um painel azulejar.
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Figura 1: Aplicação de argamassas de cimento numa fachada azulejada antiga

Figura 2: Anomalia provocada pelo uso de uma argamassa de ligante hidráulico no assentamento de
um painel azulejar

O uso destas argamassas pode, para além das consequências acima referidas, originar
fissuração dos azulejos antigos.

3. Disposições legais para aplicação de argamassas de assentamento de
azulejos
Norma de colas para ladrilhos – EN 12004:2007+A1:2012
A Norma Europeia aplicável aos materiais de assentamento de azulejos é a EN
12004:2007+A1:2012 – Colas para ladrilhos. Requisitos, avaliação da conformidade,
classificação e designação. A referida Norma aplica-se a colas cimentícias, colas de
dispersão e colas de resina de reação para a aplicação de ladrilhos cerâmicos em
instalações interiores e exteriores nas paredes e pavimentos.
Devido aos requisitos explicitados em 2.1, a Norma supracitada não é aplicável a este tipo
de produtos de (re)aplicação de azulejos antigos. A designação “Cola” não é a correta pois
os produtos de aplicação de azulejos antigos não contêm adesivos em teores que se
possam considerar significativos. Os produtos a aplicar não devem ser de base cimentícia
nem conter resinas pelas razões de compatibilidade indicadas.
Para além da não aplicabilidade em termos conceptuais, verifica-se também
incompatibilidade ao nível dos requisitos funcionais. Estes produtos foram desenvolvidos
para a aplicação de azulejos contemporâneos e não são adequados para uso em azulejos
antigos pois a elevada tensão de aderência inicial à tração ao azulejo exigida ( ≥0,5MPa) é
um dos fatores de incompatibilidade, face aos frágeis materiais em presença.
No anexo ZA da Norma EN 12004:2007+A1:2012 consta a seguinte informação: “Este
anexo estabelece as condições para a marcação CE das colas para ladrilhos destinadas às
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utilizações previstas no Quadro ZA.1 e refere as secções relevantes aplicáveis.” Os
produtos destinados à (re)aplicação de azulejos antigos não são compatíveis com as
exigências deste anexo ZA, e consequentemente não cumprem os requisitos da Norma.
Regulamento Europeu para comercialização de produtos de construção
A Norma Europeia EN 12004:2007+A1:2012 suporta os requisitos do Mandato no âmbito da
Diretiva UE relativa aos produtos de construção (86/106/CEE). Não cumprindo os requisitos
da norma, estes produtos não garantem a marcação CE por esta via. Contudo, o mandato
no âmbito da Diretiva UE relativa aos produtos de construção, no seu artigo 5º (“Derrogação
à obrigação de fazer uma declaração de desempenho”) diz: “Não obstante o disposto no nº1
do artigo 4º, e na falta de disposições da União ou nacionais que exijam a declaração de
características essenciais no território onde os produtos de construção se destinem a ser
utilizados, ao colocar no mercado um produto de construção abrangido por uma norma
harmonizada o fabricante pode abster-se de fazer uma declaração de desempenho caso:
a) O produto de construção seja fabricado individualmente ou por medida...
b) O produto de construção seja fabricado no estaleiro...
c) O produto de construção seja fabricado de forma tradicional ou de forma adequada à
conservação do património e de acordo com um processo não industrial para renovar
de forma adequada obras de construção oficialmente protegidas como parte de
determinado ambiente ou devido ao seu especial valor arquitectónico ou histórico,
nos termos da legislação aplicável.”
O ponto c) do artigo 5º do documento parece ser uma boa alternativa para enquadrar
legalmente a comercialização de produtos destinados à (re)aplicação de azulejos antigos.
Esta alternativa permitirá a não obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos da norma EN
12004:2007+A1:2012. Este aspeto é fundamental, pois como visto anteriormente, os
produtos de (re)aplicação de azulejos antigos não cumprem os requisitos nela definidos.

4. Argamassas de reaplicação de azulejos antigos
Método de ensaio da tensão de aderência à tração azulejo/argamassa
Os métodos de ensaio para avaliação da tensão de aderência são semelhantes para os
variados tipos de materiais ou elementos da construção. Atendendo ao tipo de material do
qual se quer aferir a resistência de aderência, existem limites para essa tensão, quadro 1.
Quadro 1: Intervalos de valores de tensão de aderência e tempos de cura dos documentos
normativos
Norma/Valores

EN 1015-12:2000

Elemento da
construção

Rebocos

EN 12004:2007+A1:2012

Ladrilhos

EN 1348:2007

Peça de cimento

Fe Pa36 (LNEC)

Revestimentos de
paredes
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Tensão

Cura

[MPa]

dias

Não há requisito mas em
geral: <0.2 até >1
Dependendo da
velocidade da carga
Requisito mínimo: ≥0.5
Remete para
NP EN 12004
Sem limites

28

28
28
28
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A norma EN 1015-12:2000 [CEN 2002]:”Methods of test for mortar for masonry – Part 12:
Determination of adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on
substrates” define todos os procedimentos a adotar para testar a aderência de rebocos de
argamassa em suportes. Esta é a norma normalmente seguida para este tipo de ensaio em
rebocos. Esta norma prevê o valor da resistência de aderência com a velocidade da carga.
A Norma EN 12004:2007+A1:2012 [CEN 2012]: “Colas para ladrilhos. Requisitos, avaliação
da conformidade, classificação e designação”.
A Norma EN 1348:2007 [CEN 2007]: “Adhesives for tiles – Determination of tensile adhesion
strength for cementitious adhesives” define o método de ensaio de determinação da
resistência de aderência de adesivos cimentícios a azulejos. Esta norma remete para a
norma NP EN 12004:2008 no respeitante a modos e valores de rotura.
A ficha de ensaio Fe Pa36 [LNEC 1986]: “Ensaio de arrancamento por tracção” define os
procedimentos do ensaio de tração realizados no Laboratório Nacional de Engenharia Civil,
em laboratório e ensaios em obra.
Em ensaios já realizados [Botas et al 2012] foi adotada a norma EN 1015-12:2000 para a
determinação da aderência azulejo/argamassa. Foram aplicadas argamassas com ligantes
aéreos em azulejos contemporâneos e em azulejos antigos. Os resultados não foram
satisfatórios pois o método de ensaio não se revelou eficaz para o tipo de materiais usados.
As argamassas possuem uma resistência mecânica insuficiente para os procedimentos do
ensaio e o aparelho de ensaio pull-off não apresenta precisão suficiente para este tipo de
materiais. Desenvolveu-se então um novo ensaio de avaliação da tensão de aderência
azulejo/argamassa.
Novo método de ensaio da tensão de aderência
Esquema de montagem
Foram definidas duas premissas fundamentais a respeitar no novo ensaio: 1 – O aparelho
de ensaio tería de ter uma precisão adequada; 2 – O esquema de ensaio tería de apresentar
uma só interface: interface argamassa/azulejo.
A primeira premissa foi de fácil cumprimento. Foi decidido desenvolver um esquema de
montagem por forma a ser ensaiado na máquina universal de ensaios de força. Este
aparelho realiza ensaios de tração, de flexão e de compressão em provetes de materiais de
baixa resistência mecânica usando uma célula de carga de 2 KN, com precisão suficiente
para determinar a aderência argamassa/azulejo.
O esquema de ensaio foi desenvolvido com o intuito de serem usados apenas os materiais
argamassa e azulejo. Foi decidido realizar provetes chamados de “sandwich”. Estes
provetes contemplam duas peças de azulejos, uma em cada topo, e a argamassa no meio
dessas peças. A figura 3 mostra o esquema destes provetes.
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Figura 3: Esquema do provete do ensaio de aderência

A figura 4 mostra o esquema de montagem completo do ensaio e a figura 5 mostra um
provete ensaiado.

Figura 4: Esquema de montagem completo do ensaio de aderência

Figura 5 – Provete ensaiado

Procedimentos de ensaio
A argamassa é aplicada sobre o primeiro elemento de azulejo, colocando-se seguidamente
o outro azulejo em cima e aplica-se uma força de compactação (semelhante em todas as
aplicações) para que a argamassa fique com uma espessura de 20mm. Os elementos de
azulejo têm 50x50mm. Após um dia de cura, os provetes são desmoldados e é retirada a
argamassa excedente ficando em ambiente de cura 20ºC ± 2ºC e 65% ± 5% HR por mais 89
dias. Após o tempo de cura, na superfície vidrada do azulejo são coladas as pastilhas
metálicas, com cola epoxy rápida, onde a máquina universal de ensaios de força (ETI–HM-S
com célula de carga de 2 KN) é conectada. O ensaio é realizado aplicando uma força
crescente de tração nas duas pastilhas metálicas até os azulejos se separarem da
argamassa (ou a argamassa romper as suas ligações internas e a rotura se dar por coesão).
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Cada composição é testada por 3 vezes e o valor retirado da tensão de rotura é a média dos
três valores obtidos.
4.3. Requisitos de desempenho de aderência à tração de argamassas de (re)aplicação
de azulejos antigos
No decurso do trabalho de investigação do próprio autor têm sido estudadas as
características das argamassas antigas de reaplicação de azulejos, os materiais indicados
para a (re)aplicação e os requisitos de desempenho necessários a uma adequada aderência
à tração azulejo/argamassa. Para este fim, foram desenvolvidas uma série de composições
de argamassas e realizada uma extensa campanha de ensaios de aderência à tração
azulejo/argamassa. Os resultados até ao presente possibilitam uma série de
recomendações materiais para a escolha das argamassas de (re)aplicação e de valores
adequados de tensão de aderência azulejo/argamassa a exigir, respeitando sempre os
requisitos enunciados no capítulo 2 deste trabalho. O quadro 2 apresenta as
recomendações materiais e de desempenho para argamassas de (re)aplicação de azulejos
antigos até o presente momento do estudo.
Quadro 2: Recomendações materiais e de desempenho para argamassas de (re)aplicação de
azulejos antigos

Formulação das
argamassas de
(re)aplicação

Formulação das
juntas

Materiais

Materiais

Argamassas
Requisitos a
respeitar pelas
argamassas

Aderência inicial – 90 dias 2
N/mm

Ligante

Cal aérea ou cal
*
hidráulica natural

Agregados

Agregados com curva
granulométrica contínua
ou idêntica à da
argamassa original

Adições
possíveis

Materiais pozolânicos

Ligante

Cal aérea

Agregado

Pó de pedra

Comportamento
à água

Respeitar a tabela de
requisitos mínimos de
argamassas [Veiga e
Carvalho 2002]

Características
mecânicas

Respeitar a tabela de
requisitos mínimos de
argamassas [Veiga e
Carvalho 2002]

Teor de sais
solúveis e
higroscópicos

Muito reduzido (a definir)

Cal aérea

0.05-0.15

Cal hidráulica
natural

0.05- 0.25

* O uso de Cal hidráulica natural como ligante, neste tipo de trabalhos, é possível no caso de
substituição total do revestimento ou de presença constante de humidade no suporte. A aplicação de
argamassas de cal hidráulica tem também fundamento em situações em que seja expectável o furto
dos azulejos.
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Resumo
O desempenho dos rebocos depende, antes de mais, das características dos componentes
utilizados na preparação das argamassas. Nos últimos anos, a importância da seleção do
tipo de agregados e o seu efeito na alteração das propriedades dos betões e das
argamassas tornaram-se amplamente reconhecidos. Estes fatores são particularmente
importantes no contexto da reabilitação, com revestimentos com base em cal, uma vez que
se pretende utilizar argamassas com características específicas e desempenhos
compatíveis com as existentes nas alvenarias antigas.
Os agregados, ao serem o constituinte maioritário, assumem um papel fundamental no
comportamento físico, químico e mecânico das argamassas, assim como no acabamento e
no aspeto final dos rebocos, principalmente no caso das argamassas de cal. A forma e a
distribuição granulométrica das areias têm influência, fundamentalmente, na microestrutura
das argamassas, que se reflete nas características mecânicas e hígricas, enquanto a
natureza mineralógica tem influência sobretudo nas propriedades mecânicas e na
durabilidade das argamassas.
Na presente comunicação, é analisada a influência da natureza mineralógica dos agregados
na estrutura e no comportamento físico-mecânico a longo prazo das argamassas de cal para
revestimentos de paredes.
Palavras-chave:

Argamassas; Agregados; Cal; Reabilitação; Revestimento
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Introdução
As argamassas são materiais porosos e elementos fundamentais da estrutura edificada,
com diversos tipos de aplicação na construção civil. Os rebocos desempenham um
importante papel na proteção das alvenarias e encontram-se particularmente expostos a
inúmeras ações agressivas que são responsáveis pela sua degradação ao longo do tempo,
sendo por isso, muitas vezes, os primeiros elementos a serem intervencionados.
A determinação das formulações para argamassas de substituição, nomeadamente as
utilizadas para reabilitação de revestimentos em edifícios antigos, é um processo complexo
que tem que ter em conta não só as exigências funcionais do revestimento mas também dos
elementos construtivos onde as argamassas serão incorporadas.
Diversos estudos já realizados sobre as características dos constituintes das argamassas de
revestimentos de edifícios antigos concluíram que a cal aérea, de natureza quer calcítica
quer dolomítica, era o ligante primordial e o agregado maioritariamente utilizado era de
natureza siliciosa. Contudo, em alguns casos, foram encontrados outros tipos de agregados,
como o calcário e o basáltico, em mistura com o agregado silicioso (Magalhães e Veiga,
2008; Veiga et al., 2013; Santos et al., 2014; Santos Silva et al., 2015). Nestes estudos, é
notória uma correlação entre as matérias-primas utilizadas na construção e as existentes na
região.
Muitos autores consideram que os principais fatores para a durabilidade e bom desempenho
destas argamassas relacionam-se com a boa qualidade da cal e dos agregados usados, a
proporção adequada da mistura, a granulometria dos agregados e o cuidado posto na
preparação da argamassa.
O agregado é parte integrante das argamassas, sendo em alguns casos definido como o
"esqueleto" dos sistemas de revestimento, com influência direta nas suas propriedades,
como a retração e a resistência mecânica (Bauer, 2005; Margalha et al., 2007; Arizzi, 2012).
As características dos agregados, como a forma e a textura superficial, a natureza
mineralógica, assim como a distribuição granulométrica, têm uma importância significativa
no desempenho das argamassas, quer no estado fresco, através da trabalhabilidade e
facilidade de aplicação, quer no estado endurecido, através das suas resistências e
durabilidade. A forma e a distribuição granulométrica das areias afetam a trabalhabilidade, a
massa volúmica, e as características mecânicas e hígricas, enquanto a natureza
mineralógica pode promover reações químicas (com a pasta do ligante) que conduzem à
alteração das propriedades hígricas e das interfaces pasta/agregado, que induzem
aumentos significativos de resistências mecânicas (Baronio et al., 1997; Degryse et al.,
2002; Fragata e Veiga, 2010; Borges et al., 2013).
A fim de avaliar o desempenho e viabilidade de utilização de diferentes tipos de agregados
naturais em trabalhos de reabilitação, na presente comunicação é analisada a influência da
natureza mineralógica de diferentes agregados na estrutura e no comportamento físicomecânico a longo prazo de argamassas de cal para revestimentos de paredes. O uso de
matérias-primas locais e semelhantes às das argamassas existentes poderá não só reduzir
os impactes ambientais mas também contribuir para uma melhor compatibilidade e assim
promover a durabilidade de toda a estrutura edificada.

Materiais e Métodos
Ligantes e Agregados
Tendo como objetivo principal o estudo do efeito dos agregados no desempenho das
argamassas para substituição de revestimentos antigos, foram preparadas diversas
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formulações, com base em cal aérea hidratada em pó CL90-S (NP EN 459-1:2015) e
usadas cinco areias naturais de quatro naturezas mineralógicas distintas; duas areias
siliciosas (AL e Sb), uma areia calcária (C), uma areia basáltica (B) e uma areia granítica
(G). De modo a minimizar a variável da distribuição granulométrica, as areias em análise
foram calibradas conforme a composição granulométrica da areia de referência CEN,
definida na NP EN 196-1:2006 (Figura 1).
O Quadro 1 apresenta a caracterização mineralógica e morfológica realizada aos
agregados, determinada por difração de raios X (DRX) e por observação à lupa binocular.
Apresenta ainda as massas volúmicas aparentes e as áreas de superfície específica das
areias em estudo.

Agregado
(MV e S)*

Mineralogia

Areia siliciosa
(Al)
3
(1500 kg/m e
2
209 cm /g)

Quartzo e feldspatos como
minerais principais, e mica
e caulinite como minerais
acessórios

Grãos subrolados, pouco
esféricos e com
superfície lisa

Areia siliciosa
(Sb)
3
(1480 kg/m e
2
570 cm /g)

Quartzo o mineral
preponderante, tendo mica
e caulinite como minerais
acessórios

Grãos subangulares a
angulares, pouco
esféricos e de
textura rugosa

Areia calcária
(C)
3
(1470 kg/m e
2
1537 cm /g)

Calcite e dolomite como
minerais principais, e
feldspatos, mica e caulinite
como acessórios

Grãos angulares
e de baixa
esfericidade.
Superfícies
laminares e lisas

Areia basáltica
(B)
3
(1640 kg/m e
2
577 cm /g)

Quartzo, feldspatos,
dickite, calcite, piroxena,
olivina e talco. São ainda
detetados minerais
argilosos como a
vermiculite e
montmorilonite

Grãos muito
angulares a subangulares, de
esfericidade
média e de
textura rugosa

Areia granítica
(G)
3
(1430 kg/m e
2
360 cm /g)

Quadro 1: Caracterização dos agregados em estudo

Quartzo, feldspatos, mica
e clorite

Grãos angulares,
pouco esféricos
e de textura
rugosa

Morfologia

*MV - Massa volúmica aparente e S - área de superfície específica (determinada por difração de luz
laser).
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Figura 1: Curva da distribuição granulométrica teórica da areia de referência CEN

Preparação das Argamassas
As argamassas foram preparadas com uma relação volumétrica ligante:agregado de 1:3
(Quadro 2) e com um espalhamento de cerca 150 mm ± 2 mm.
Todas as argamassas foram preparadas de acordo com a norma europeia EN 1015-2:1998,
com as condições de cura de 20 °C ± 2 °C e 65 % de humidade relativa, desde a moldagem
até às datas de ensaio.
Quadro 2: Composição das argamassas e resultados médios dos ensaios de consistência por
espalhamento e da massa volúmica (MV) aparente no estado fresco

Notação

Composição

Relação
volumétrica
(l/a)
Teórica*
Real

Relação
massa
(l/a)

Razão
água/ligante

MV
Espalhamento aparente
3
(mm)
(kg/m )

Cal
aérea/areia
1:3
1:2,6
1:11,3
2,4
149
1955
‡
siliciosa
Cal
Ca Sb
aérea/areia
1:3
1:2,5
1:10,6
2,3
149
1980
CP
siliciosa
‡
britada
Cal
Ca C CP
aérea/areia
1:3
1:2,6
1:11,0
2,2
149
2020
‡
calcária
Cal
Ca B CP
aérea/areia
1:3
1:2,5
1:11,7
2,3
148
2115
‡
basáltica
Cal
Ca G
aérea/areia
1:3
1:2,5
1:10,4
2,4
149
1945
CP
‡
granítica
‡
- Granulometria da areia de referência CEN; * - A razão volumétrica teórica ligante/agregado (l/a)
refere-se à soma das percentagens de cada fração granulométrica da areia, enquanto a razão
volumétrica real se refere à composição real da areia total utilizada.
Ca AL
CP

Metodologia
Tendo em conta os objetivos estabelecidos, foi adotada uma metodologia que envolveu
diversos ensaios laboratoriais. Os ensaios foram realizados sobre as argamassas no estado
fresco e no estado endurecido às idades de 28, 90 e 360 dias (Figura 2).
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Foram preparados provetes prismáticos (40x40x160 mm) para ser ensaiados segundo as
especificações das normas europeias em vigor, nomeadamente:
- EN 1015-11:1999, no caso dos ensaios de resistência à compressão (Rc) e resistência à
tração por flexão (Rt);
- NP EN 14146:2006, para o ensaio de determinação do módulo de elasticidade dinâmico (E);
- EN 1015-18:2002, para o ensaio de absorção de água por capilaridade (CC), neste caso com
os provetes prismáticos na sua dimensão original e sem o envolvimento lateral com parafina;
- NP EN 1936:2008, para o ensaio de avaliação da porosidade aberta.

Figura 2: Aspetos da realização dos ensaios no estado fresco e endurecido para a avaliação das
características físicas e mecânicas das argamassas

Com o objetivo de avaliar o desempenho das argamassas a longo prazo, foi realizado um
ensaio de envelhecimento acelerado simulando as condições ambientais extremas de
temperatura e humidade registadas durante um ano na região de Lisboa (IST, 2015). Neste
ensaio, já adotado por outros autores (Arizzi et al., 2012; Goudie et al., 2002; Goudie e
Parker, 1998), os provetes foram colocados num tabuleiro com areia, estando este isolado
em todo o seu contorno, para que não existisse condução de calor pelas superfícies laterais
e inferior do tabuleiro, pretendendo-se desta foram simular o terreno (Figura 3).

Figura 3: Aspeto dos provetes prismáticos de argamassa durante o ensaio de
envelhecimento acelerado

No ensaio de envelhecimento acelerado, foi realizado um total de cinquenta e dois ciclos,
divididos em 4 fases:
1ª - ciclos de variação de temperatura e humidade (TH), num total de 14;
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2ª - ciclos de variação de temperatura e humidade + simulação de chuva (TH + C), num total
de 14;
3ª - ciclos de variação de temperatura e humidade + resistência aos sais (cloreto de sódio)
por deposição na superfície (TH + SC), num total de 14;
4ª - ciclos de variação de temperatura e humidade + resistência aos sais (sulfato de sódio)
por absorção capilar (TH + SS), num total de 10 ciclos.
Cada ciclo teve a duração de doze horas e consistiu em quatro etapas de 3 horas de
duração cada (Quadro 3).
Quadro 3: Condições de exposição utilizadas nos ciclos do ensaio de envelhecimento artificial acelerado
Etapa
1ª
2ª
3ª
4ª

Duração
3h
3h
3h
3h

T (°C)
40
20
0
20

HR (%)
30
70
80
70

A chuva, da 2ª fase do ensaio, foi simulada por aspersão de 2,5 ml de água destilada (de 2
em 2 ciclos) e colocação de 2 mm de altura de água na areia (de 4 em 4 ciclos). As
condições de chuva foram realizadas imediatamente antes das condições de frio (0 °C e
80% HR), simulando desta forma também as condições de gelo-degelo.
O ataque com cloretos foi realizado por aspersão de 2,5 ml de uma solução de 27 g/l de
cloreto de sódio (de 2 em 2 ciclos) na superfície dos provetes e o ataque com sulfatos por
colocação de uma solução a 14% (16,3 g/l) de sulfato de sódio de com altura de 1 mm na
areia (no início do ensaio) e durante o ensaio com aspersão (de 2 em 2 ciclos) na areia.
Ambos os ataques com sais foram realizados imediatamente antes das condições de
secagem (40 °C e 30% HR).
Após o ensaio de envelhecimento, os provetes foram sujeitos a ensaios mecânicos de
resistência à compressão, à tração por flexão, e determinação do módulo de elasticidade.
Foi ainda avaliada a porosidade das argamassas após o envelhecimento.

Resultados e Discussão
Argamassas no Estado Fresco
Os resultados apresentados no Quadro 2 mostram que as argamassas com areias calcárias
são as que apresentam uma menor razão água/ligante, enquanto as argamassas com areia
granítica e areia siliciosa rolada requerem uma maior quantidade de água, para um mesmo
espalhamento. Ao contrário do que seria de esperar, a maior superfície específica do grão
calcário não conduz à adição de maior quantidade de água de amassadura para obter a
mesma trabalhabilidade. A presença de mica e clorite na areia granítica pode também ter
contribuído para a necessidade de uma adição de maior quantidade de água à argamassa.
Estes resultados estão em geral de acordo com os de Quiroga e Fowler (2004) que
concluíram que a utilização de finos de natureza calcária implica uma quantidade
significativamente menor de água de amassadura do que a de finos de natureza basáltica
ou granítica.
Ainda no Quadro 2, verifica-se que a argamassa com areia basáltica foi a que apresentou
maior valor de massa volúmica aparente no estado fresco, indiciando uma menor
porosidade e também possivelmente um alto teor de ferro e magnésio que estas areias têm
na sua composição. Por outro lado, as argamassas com areia granítica foram as
apresentaram o menor valor de massa volúmica aparente, possivelmente devido aos
minerais filossilicatados da areia, como a mica e a clorite.
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Argamassas no Estado Endurecido
Propriedades físicas e mecânicas
Na Figura 4, são apresentados os resultados obtidos até aos 360 dias de massa volúmica
aparente e de porosidade aberta. Em termos gerais, verifica-se um aumento da massa
volúmica aparente dos 28 para os 90 dias e uma diminuição dos 90 dias para os 360 dias, à
exceção da composição com areia basáltica que inverte esta tendência dos 28 para os 90
dias, e a composição com areia siliciosa britada (Ca SB CP) que aumenta este valor dos 90
para os 360 dias. Verifica-se ainda que as argamassas com areia basáltica são as que têm
maiores valores de massa volúmica aparente.
No que se refere à porosidade aberta, não foram detetadas ao longo do tempo alterações
significativas nas argamassas com areia siliciosa rolada (Ca AL CP) e basáltica (Ca B CP).
As restantes composições apresentaram um ligeiro incremento (entre 1% e 3%) na
porosidade dos 28 dias para os 90 dias, que permaneceu praticamente constante dos
90 dias para os 360 dias.
Os valores da resistência à compressão (Figura 5a) apresentaram, em geral, um aumento
com a idade dos provetes, à exceção das composições com areia calcária e granítica que
sofrem uma redução dos 90 para os 360 dias (aproximadamente 28% e 12%,
respetivamente). Em termos da resistência à tração por flexão (Figura 5b), verifica-se um
aumento dos 28 dias para os 90 dias; contudo, dos 90 para os 360 dias, as resistências de
todas as composições diminuem (entre 2% na composição com areia basáltica e 39% na
composição com areia siliciosa britada). A explicação deste decréscimo pode estar
relacionada com a ocorrência de alguma microfissuração interna nestas argamassas,
resultante de tensões internas provocadas pela retração. De facto, verificou-se existir em
todas as argamassas um aumento do módulo de elasticidade com o tempo de cura
(Figura 6), à exceção das com areia granítica que apresentaram um ligeiro decréscimo dos
90 para os 360 dias (cerca de 5%). Esta tendência é a mesma que se verificou nos valores
de resistência à compressão. Verifica-se assim que a composição com areia basáltica
(Ca B CP) é a mais deformável e a com areia calcária a menos flexível.

Figura 4: Evolução ao longo do tempo da massa volúmica aparente e de porosidade aberta de
argamassas de cal aérea com agregados de diferente natureza mineralógica
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a)

b)

Figura 5: Evolução ao longo do tempo da resistência à compressão (a) e da resistência à tração por
flexão (b) de argamassas de cal aérea com agregados de diferente natureza mineralógica

Figura 6: Evolução ao longo do tempo do módulo de elasticidade dinâmico por frequência de ressonância
de argamassas de cal aérea com agregados de diferente natureza mineralógica

Propriedades hídricas
Os resultados apresentados na Figura 7, que representam os valores do coeficiente de
capilaridade e os valores máximos de absorção de água, mostram que a composição com
areia basáltica (Ca B CP) é a que apresenta, em termos médios, maior velocidade de
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absorção e que a argamassa com areia siliciosa britada (Ca Sb CP) é a que apresenta
menor velocidade de absorção de água por capilaridade. Esta tendência é também
verificada no ensaio de porosidade aberta, que mostra que a argamassa com areia basáltica
é a que apresenta maior percentagem de volume de vazios. Os valores de coeficiente de
capilaridade, em geral, aumentam dos 28 dias para os 90 dias, mas diminuem dos 90 para
os 360 dias, à exceção das composições com areia calcária e areia granítica. Este facto
pode estar associado a alterações da estrutura porosa e da microestrutura das argamassas
que ocorrem durante o processo de carbonatação.

Figura 7: Evolução ao longo do tempo dos valores do coeficiente de absorção capilar e de
absorção máxima de argamassas de cal aérea com agregados de diferente natureza mineralógica

Argamassas Sujeitas a Envelhecimento
Em termos gerais, o ensaio de envelhecimento acelerado (Quadro 4) conduz a um aumento
da resistência à flexão (Rt) e a uma diminuição da resistência à compressão (Rc), sendo
esta menos acentuada nas areias siliciosas. Por outro lado, a variação do módulo de
elasticidade dinâmico (E) já depende do tipo de agregado utilizado, sendo que as areias
basálticas e graníticas, após o ensaio, incrementam a sua deformabilidade (cerca de 10%
no caso das areias basálticas); estas argamassas foram as que apresentaram uma maior
percentagem de vazios o que pode ter resultado na “acomodação” dos sais na sua estrutura
porosa. Por outro lado, a utilização de areia calcária permitiu um incremento acentuado, da
ordem de 40% da resistência à tração por flexão mas uma diminuição, da ordem de 18% da
resistência à compressão. Esta mesma composição foi também a que teve um maior
incremento de massa após o ensaio.
Quadro 4: Resultados dos ensaios antes e após envelhecimento
E (MPa)

Rt (MPa)

Rc (MPa)

Acrónimo

Antes
env.

Depois
env.

Antes
env.

Depois
env.

Antes env.

Depois
env.

Ca AL CP
Ca Sb CP
Ca C CP
Ca B CP
Ca G CP

4160
4720
5130
3950
3910

4500
4940
5480
3540
3840

0,50
0,70
0,70
0,70
0,70

0,70
0,90
1,00
0,90
0,80

1,10
1,60
2,30
1,60
1,30

1,10
1,50
1,90
1,40
1,10

% ganho
de massa
após
ensaio
0,40
0,43
0,45
0,16
0,42

Conclusões
O uso de matérias-primas locais e compatíveis com as existentes poderá reduzir não só os
impactes ambientais mas também promover a durabilidade das argamassas e dos suportes.
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Neste trabalho foi estudada a influência das características dos agregados no desempenho
mecânico e físico de argamassas de cal. Para tal, foram utilizadas areias com naturezas
mineralógicas distintas (siliciosa rolada e britada, calcária, basáltica e granítica).
Dos resultados obtidos, é possível concluir que os valores das características mecânicas
são mais elevados nas composições com areia calcária, não alterando significativamente o
comportamento à água; contudo, as composições com areia siliciosa britada (Ca Sb CP)
também apresentam resultados relativamente elevados, que podem estar associados tanto
à forma e textura do seu grão (sub-angular a angular e de textura rugosa) como à presença
de uma elevada percentagem de quartzo na sua composição, o que a torna mais resistente.
Como observado noutros estudos (Lanas e Alvarez, 2003; Arizzi et al., 2012), argamassas
preparadas com agregados calcários mostram densidades e resistências elevadas. As
semelhanças da matriz das argamassas de cal aérea e do agregado calcário conduzem ao
aumento das resistências mecânicas. A melhor coesão das argamassas com areia calcária
depende da boa continuidade na interface entre os cristais de calcite do agregado e os
cristais de calcite recém-formados da matriz (Catinaud et al., 2000; Pavía e Toomey, 2008;
Arizzi e Cultrone, 2012), o que conduz ao aumento das resistências mecânicas. Esta
continuidade não existe em argamassas com agregados siliciosos, que são, de facto, mais
frágeis e apresentam uma elevada tendência para pulverizar, durante e após a rotura.
As composições com areia basáltica também apresentam resultados equilibrados ao longo
do tempo da cura. O facto de terem na sua composição minerais de argila expansivos
(vermiculite e montmorilonite) conferiu-lhes um elevado poder de retenção de água, facto
que pode ter facilitado o processo de carbonatação ao longo do tempo; por outro lado, a
forma e a superfície do agregado basáltico também promovem a ligação entre a pasta e o
agregado, aumentando as suas resistências, nomeadamente da resistência à flexão
(Tasong et al.,1998).
Comprovou-se que as diferenças na porosidade das argamassas também têm um papel
importante, uma vez que a difusão do CO2 torna-se mais eficaz com o aumento da
porosidade aberta, aumentando as taxas de carbonatação.
É de referir ainda que as areias calcária, basáltica e siliciosa britada são as que
apresentaram maiores valores de superfície específica, o que, além de as tornar mais
compactas, poderá torná-las mais reativas a longo prazo no ambiente alcalino do ligante e
dar origem a novos compostos, influenciando as resistências mecânicas e a durabilidade
das argamassas.
Em termos gerais, verificou-se que as características (mineralógicas e morfológicas) das
areias influenciam as propriedades mecânicas e físicas das argamassas, sendo necessário
prosseguir este estudo para se confirmar a longo prazo os resultados obtidos.
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Resumen
Los morteros de cal se emplean ampliamente en trabajos de restauración por su
compatibilidad con el material de sustrato, bajo consumo de energía durante su proceso de
producción y reducidas emisiones de dióxido de carbono. Se han estudiado mucho sus
resistencias a compresión y flexión, sin embargo su comportamiento en fractura no es tan
conocido. Por ello, en este estudio se ha desarrollado una caracterización mecánica
avanzada de dos tipos diferentes de morteros de cal hidráulica natural (NHL), con relaciones
agua/cal de 0,8 y 1,1 respectivamente. Se ha incluido la resistencia a compresión, a flexión y
a tracción, el módulo de deformación, la energía de fractura y la longitud característica. Los
resultados muestran que las propiedades mecánicas de los morteros de cal son menores
para relaciones agua/cal altas. Así, por ejemplo, la resistencia a compresión disminuye un
61%, la resistencia a flexión un 33% y la energía de fractura un 61% respecto a relaciones
agua/cal bajas. Esto se atribuye tanto al aumento de la porosidad como a la existencia de
poros con mayor diámetro conforme aumenta la relación agua/cal.
Palabras clave: Cal hidráulica natural; Mortero; Energía de fractura; Relación agua/cal
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Introducción
El mortero es el material responsable de la distribución de tensiones en estructuras de obra
de fábrica. El conocimiento de las propiedades del mortero es fundamental para asegurar un
buen comportamiento de los muros de fábrica [Haach et al., 2011]. Los morteros de cal se
emplean ampliamente en la restauración de edificios y estructuras históricas y, por esta
razón, la investigación de este material está justificada [Lanas y Alvarez, 2003]. La
característica más importante de los morteros de cal es su compatibilidad con el material de
sustrato en términos químicos, físicos y de comportamiento estructural. Esto es crucial para
evitar una degradación mayor debido al diferente comportamiento entre el material original y
el de reparación. En este sentido, los morteros de cal hidráulica natural (NHL) se usan en
lugar de los morteros de endurecimiento aéreo y los morteros puzolánicos cuando una cierta
resistencia inicial es esencial. Los morteros de cal hidráulica natural parecen ofrecer una
buena solución debido a su similitud con el material de sustrato y su eficiencia mecánica
para la restauración estructural de la obra de fábrica [Lanas et al., 2004]. Además de su
aplicación en restauración, el mortero de cal hidráulica natural presenta otros beneficios: es
un material eco-eficiente, consume poca energía durante su proceso de producción, genera
reducidas emisiones de dióxido de carbono y consume dióxido de carbono durante el
proceso de carbonatación [Kalagri et al., 2014].
En general, los morteros de cal hidráulica natural están bien estudiados en términos de sus
resistencias a flexión y a compresión. Por ejemplo, Lanas et al. [Lanas et al., 2004]
estudiaron sus propiedades de acuerdo al tiempo de curado y a la relación cal/árido.
Llegaron a la conclusión de que los áridos con forma angular, como los calizos, contribuyen
a un incremento de la resistencia mientras que los áridos con forma redondeada causan una
reducción de la resistencia debido al incremento de los poros grandes. Kalagri et al.
[Kalagri et al., 2014] estudiaron la influencia del tamaño y tipo de árido en las resistencias a
flexión y compresión de los morteros de cal hidráulica natural. Concluyeron que, para un
mismo tipo de árido, el uso de áridos de mayor tamaño mejora las propiedades mecánicas.
La medida directa del módulo elástico estático de los morteros de cal hidráulica natural no
está tan bien documentada. Drougkas et al. [Drougkas et al., 2016] obtuvieron
indirectamente el módulo elástico de los morteros de cal a partir de las características de la
obra de fábrica y el ladrillo y Eleni Aggelakopoulou et al. [Aggelakopoulou et al., 2011]
estudiaron el módulo elástico estático en morteros de cal con metakaolín. Otros, como
Rosell y Cantalapiedra [Rosell y Cantalapiedra, 2011] midieron el módulo elástico dinámico
usando la velocidad de impulso ultrasónico y el módulo elástico estático realizando ensayos
a flexión convencionales en morteros de cal y cemento. Nežerka et al. [Nežerka et al., 2004]
estudiaron el modulo de Young dinámico en pastas de cal usando el método de la
resonancia y Pozo-Antonio [Pozo-Antonio, 2015] estudió el módulo de Young dinámico en
morteros de cal y de cal y cemento con árido calizo puro.
Respecto al estudio de la energía de fractura en morteros de cal, hay poca literatura. Pereira
et al. [Pereira et al., 2015] estudiaron la energía de fractura en morteros de cal y cemento
producidos con diferentes conglomerantes y áridos. Concluyeron que la energía de fractura
es mayor para áridos artificiales para todas clases y tipos de conglomerantes. Por tanto, el
objetivo del presente estudio es proporcionar una caracterización mecánica completa de los
morteros de cal hidráulica natural, incluyendo la medida de la energía de fractura.
En relación al estado fresco, la consistencia es la característica más importante para permitir
una correcta aplicación del mortero [Pereira et al., 2015] y, por tanto, se ha medido.
Respecto al estado endurecido, también se han evaluado las resistencias a compresión, a
flexión y a tracción indirecta, el módulo de Young, la energía de fractura y la longitud
característica. La energía de fractura es un parámetro importante para caracterizar el
comportamiento en fractura del material y también su ductilidad [Pereira et al., 2015].
También se ha estudiado la influencia de la relación agua/cal en las propiedades mecánicas
de los morteros de cal hidráulica natural, midiéndolas para dos morteros con relaciones
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agua/cal de 0,8 y 1,1 respectivamente. Estos parámetros son muy útiles para el diseño de
morteros de reparación y para la modelización numérica.
El resto del estudio se organiza como se explica a continuación. La siguiente sección
describe el procedimiento experimental. Los resultados son presentados y analizados en la
Sección 3. Finalmente, algunas conclusiones se extraen en la Sección 4.

Procedimiento experimental
Materias primas
La cal hidráulica natural empleada es una cal comercial de la clase NHL 3,5; de acuerdo con
la norma UNE-EN 459-1 [AENOR, 2011] y ha sido distribuída por Socli (grupo Italcementi).
Tiene una densidad real de 2,58 g/cm3 y una densidad aparente de 0,85 g/cm3.
El árido usado es un árido calizo de machaqueo distribuido por “Áridos Ignacio Manzanares”
de Ciudad Real (España). La curva granulométrica, determinada según la norma
UNE-EN 1015-1 [AENOR, 1999] está representada en la Figura 1. El árido tiene una
densidad aparente de partículas de 2,68 g/cm3 según la norma UNE-EN 1097-6 [AENOR,
2014] y una densidad aparente de 1,82 g/cm3 de acuerdo a la norma UNE-EN 1097-3
[AENOR, 1999].
120
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Figura 1: Curva granulométrica del árido calizo de machaqueo

Preparación y composición del mortero
Se han estudiado dos composiciones de mortero usando dos relaciones agua/cal: la 0,8 y la
1,1 en volumen. La relación cal/árido empleada en ambos casos es la tradicional, la 1:3 en
volumen. Las proporciones en volumen de los componentes se han transformado en
términos de masa, multiplicando por la densidad aparente, para evitar imprecisiones en la
medida de los mismos. La consistencia de los morteros es de 130 mm y de 240 mm
respectivamente, según el ensayo de la mesa de sacudidas de la norma
UNE-EN 1015-3 [AENOR, 2000].
El mezclado se ha realizado siguiendo el procedimiento descrito en la norma
UNE-EN 1015-2 [AENOR, 1999]. Hemos fabricado prismas de 40×40×160 mm y cilindros de
φ75×150 mm usando moldes metálicos que previamente fueron lubricados con aceite
mineral para evitar la adhesión del mortero a las paredes de los mismos. El mortero se ha
distribuido en dos tongadas cuando empleamos los moldes prismáticos y en tres tongadas
cuando empleamos los cilíndricos, cada una de las cuales se ha compactado con 25 golpes
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de pisón. En total, hemos fabricado 18 probetas prismáticas y 6 cilíndricas para cada tipo de
mortero. Se han desmoldado dos días después de su fabricación de acuerdo con la norma
UNE-EN 1015-11 [AENOR, 2007]. El curado se ha realizado en cámara húmeda hasta el día
del ensayo, a los 56 días (95% ± 5% de humedad relativa y 20 ± 2 ºC de temperatura).
Procedimientos de ensayo
Las características de los morteros se han evaluado por medio de ensayos en laboratorio.
Para el estado fresco, se ha medido la consistencia. Para el estado endurecido se han
evaluado las resistencias a flexión, compresión y tracción indirecta, el módulo de Young, la
energía de fractura y la longitud característica a la edad de 56 días, así como la porosidad
abierta a la edad de 140 días para asegurar un buen nivel de carbonatación. Las
resistencias a flexión y a compresión se han determinado según la norma
UNE-EN 1015-11 [AENOR, 2007]. La resistencia a flexión se ha medido por medio del
ensayo de tres puntos en tres probetas de 40×40×160 mm usando una máquina Instron
1011 a baja velocidad de carga (10 N/s). La resistencia a compresión se ha efectuado en las
seis mitades de prisma resultantes del ensayo a flexión. La fuerza de compresión se ha
ejercido centrada en el lado largo del prisma por medio de una superficie de 40×40 mm. Los
ensayos se han realizado en control por carga con una velocidad de 50 N/s. Los resultados
representan la media y la desviación estándar de las tres y las seis probetas
respectivamente.
La resistencia a tracción indirecta (fct) se ha medido por medio del ensayo Brasileño en
cuatro mitades de prisma de 40×40×80 mm resultantes del ensayo previo en tres puntos
para obtener la energía de fractura y adaptando las recomendaciones de la norma
UNE-EN 12390-6 [AENOR, 2010] a los morteros de cal. Se han pegado en el centro de la
probeta unas tiras de madera contrachapada para aplicar la carga. La relación entre el
ancho de estas tiras y la altura de la probeta es de 1/10 siguiendo las recomendaciones de
[Rocco et al., 1999b; Rocco et al., 1999c; Iglesias et al., 2011]. Los mecanismos de fractura
son un signo de la validez del ensayo y se pueden estudiar a través del patrón de fisuración,
que es una única fisura [Rocco et al., 1999a] (Figura 2). Para realizar el ensayo Brasileño,
se ha empleado la misma máquina que en flexión y en compresión, la Instron 1011. La
velocidad de carga ha sido la misma que en compresión: 50N/s.

Figura 2: Ejemplo de patrón de fisuración en el ensayo Brasileño

El módulo elástico se ha obtenido como la pendiente de los diagramas tensión-deformación
de los ensayos a compresión llevados a cabo hasta el 40% del pico de carga en cuatro
cilindros de 75 mm de diámetro y 150 mm de altura adaptando las recomendaciones del
prEN 12390-13 [CEN, 2012] de hormigón. En este caso, la máquina usada es una Instron
8805. Se han empleado dos clip (extensómetros resistivos Instron 2630) centrados en
generatrices opuestas para medir el módulo elástico. Los clip se han dispuesto cubriendo un
espacio de 50 mm con el fin de que las constricciones locales causadas por la fricción entre
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los platos de carga y la superficie del mortero no influyan la medida del módulo elástico
[Indelicato y Paggi, 2008; Ruiz et al., 2011].
La energía de fractura se ha medido por medio del ensayo de tres puntos adaptando los
procedimientos recomendados por RILEM [RILEM, 1985] y las mejoras propuestas por
Planas, Guinea y Elices [Elices et al., 1992a; Elices et al., 1992b; Planas et al., 1992]. En
este estudio, los prismas eran de las mismas dimensiones que los ensayados a flexión, con
el fin de facilitar la comparación de resultados [Lee y Jacobsen, 2011]. Durante la fabricación
de las probetas, una pieza de cartón de 2 mm de ancho y 20 mm de largo se ha introducido
en el molde para crear una entalla. Se han ensayado cuatro probetas para cada tipo de
mortero a la edad de 56 días.
Los ensayos se han realizado usando una máquina Instron 8805 como se muestra en la
Figura 3. GF se obtiene como:
GF =

wexp + wum
B( D − a)

(1)

donde Wexp es el área debajo de la curva experimental carga-desplazamiento (Pexp–δexp), y
Wum es la energía no medida que corresponde a la porción de ligamento que aún no se ha
roto cuando paramos el ensayo.

Figura 3: Disposición experimental del ensayo en tres puntos

Asumimos que la propagación de fisura obedece un modelo cohesivo, que lleva a una cola
hiperbólica en la curva P–δ cuando el desplazamiento es muy largo y el ligamento es muy
corto [Elices et al., 1992; Elices et al., 1997; Zhang et al., 2009]. La Figura 4 muestra el
proceso seguido para obtener la energía de fractura completa, donde δu y Pu se
corresponden con la terminación del ensayo en tres puntos. Debería destacarse que la
energía cinética de la probeta es muy pequeña e insignificante comparada con la energía de
fractura de nuestro ensayo [Zhang et al., 2009]. La energía no medida supone
aproximadamente el 10% de la medida. El procedimiento aquí descrito permite obtener un
valor de energía de fractura independiente del tamaño de la probeta [Elices et al., 1997;
Hillerborg, 1985].
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Figura 4: Determinación de la energía de fractura

Durante el ensayo, se ha seguido la técnica de compensación por peso con el fin de obtener
la información completa de la rotura de la probeta, por ejemplo, se han usado gomas
elásticas para sujetar la probeta todo el tiempo, como se muestra en la Figura 3. Además,
hemos colocado la probeta sobre dos cilindros metálicos rígidos dispuestos sobre dos
apoyos anti-torsión que permiten la rotación fuera del plano de la probeta y a lo largo del eje
longitudinal de la probeta. Estos soportes están unidos a una viga muy rígida sujeta al marco
de la máquina. Hemos medido el desplazamiento del punto de carga con respecto a esta
viga metálica usando dos LVDTs (transductores diferenciales lineales variables) fijados a
ella. Estos miden el desplazamiento entre la varilla de carga y la viga metálica. Los ensayos
se han realizado en control por desplazamiento con una velocidad de 5,0×10-4mm/s hasta
un desplazamiento igual a 0,3 mm y a 2,5×10-3 mm/s durante el resto del ensayo (hasta un
desplazamiento de 3 mm).
En esta investigación también hemos calculado la longitud característica de los morteros de
cal. Es un parámetro propuesto por Hillerborg et al. [Hillerborg et al., 1976] para fractura en
tracción. Se puede usar para predecir la fragilidad de un material. Conforme la longitud
característica disminuye, la rotura es más frágil y viceversa [Hillerborg et al., 1976]. Se
define como:
l ch =

EG F
ft2

(2)

Donde E, GF y ft representan el módulo elástico del material, la energía de fractura y la
resistencia a tracción respectivamente.
La medida de la porosidad abierta se ha realizado conforme a la norma UNE 83980
(AENOR, 2014) para hormigón como referencia, según el ensayo de saturación de agua
medida con una balanza hidrostática.

Resultados experimentales y análisis
Resistencias a flexión y compresión
Los resultados obtenidos se representan en la Tabla 1, donde Dev.Std. es la desviación
estándar y ff , fc1 y fc2 son, respectivamente, la media de las resistencias a flexión,
compresión de prismas y compresión de cilindros. Se han observado resultados similares
dados por otros autores [Lanas et al., 2004]. Las diferencias entre la resistencia a
compresión de prismas (fc1) y de cilindros (fc2) son debido al efecto de geometría y de escala
de las probetas (a mayor esbeltez, menor resistencia a compresión) y a las diferencias en el
proceso de curado de unas probetas y otras.
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Los resultados muestran cómo la relación agua/cal afecta la respuesta mecánica.
Comparando los resultados para una relación agua/cal de 0,8 y de 1,1; se puede observar
que la resistencia a flexión disminuye un 33%, la resistencia a compresión de prismas un
61% y la de los cilindros un 48%. Comparando con los resultados obtenidos de porosidad
abierta, se puede observar cómo a medida que aumenta la relación agua/cal, aumenta la
porosidad [Arandigoyen et al., 2005], con un consiguiente debilitamiento de la estructura
resistente del material.
Resistencias a tracción indirecta
Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1, donde fct representa la resistencia a
tracción indirecta. También en este caso, se puede observar la influencia de la relación
agua/cal. Comparando los resultados para relaciones agua/cal de 0,8 y 1,1; se puede
observar que la resistencia a tracción indirecta disminuye un 54%.
Módulo de Young
Los resultados obtenidos del módulo de Young se presentan en la Tabla 1, donde E es el
módulo elástico obtenido de los ensayos a compresión en cilindros. La influencia de la
relación agua/cal también es notable en el caso del módulo de Young. Como se puede
observar en la Tabla 1, el módulo elástico disminuye alrededor de un 49% cuando la
relación agua/cal aumenta de 0,8 a 1,1.
Tabla 1: Propiedades mecánicas de dos morteros diferentes de NHL
NHL 0,8

(1) − (2 )
(1)

NHL 1,1

Propiedad
Resistencia a flexión, ff (MPa)
Resistencia a compression de
prismas, fc1 (MPa)
Resistencia a compression de
cilindros , fc2 (MPa)
Resistencia a tracción indirecta, fct
(MPa)
Módulo de Young, E (GPa)
Energía de fractura, GF (N/m)
Longitud característica, lch (mm)

(%)

Media (1)
1,33

Dev. Std.
0,10

Media (2)
0,89

Dev. Std.
0,04

4,2

0,3

1,7

0,1

61

2,7

0,3

1,4

0,1

48

0,51
5,4
11,5
240

0,01
0,6
1,0
-

0,24
2,8
4,5
220

0,03
0,7
0,9
-

54
49
61
8

33

Energía de fractura
Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1, donde GF es la energía de fractura.
También en este caso, la influencia de la relación agua/cal es notable. Los valores son unos
61% menores para el mortero NHL 1,1 comparado con el NHL 0,8.
Longitud característica
La longitud característica se obtiene a partir de la ecuación (2) y los resultados se presentan
en la Tabla 1.
Porosidad abierta
La porosidad abierta obtenida para los morteros de NHL 0,8 y 1,1 a la edad de 140 días ha
sido del 24% y del 30% respectivamente. Como se puede observar, se cumple lo explicado
por Arandigoyen et al. [Arandigoyen et al., 2005]: a mayor relación agua/cal, mayor
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porosidad y peores propiedades mecánicas debido a un debilitamiento de la estructura
resistente del material.

Conclusiones
En esta investigación, se han estudiado extensamente las propiedades mecánicas de dos
morteros de cal hidráulica natural. Las relaciones agua/cal estudiadas han sido 0,8 y 1,1
respectivamente. Se ha observado que la relación agua/cal tiene una gran influencia en las
propiedades mecánicas de los morteros. La resistencia a flexión del NHL 1,1 ha sido 33%
menor que la del NHL 0,8; la resistencia a compresión y la energía de fractura disminuyeron
un 61% y el módulo de Young y la resistencia a tracción indirecta obtuvieron 50% menos.
Esto se puede atribuir al hecho de que a medida que aumenta la relación agua/cal, aumenta
la porosidad y la existencia de poros con mayor diámetro, lo que debilita la estructura
resistente del material. Merece especial énfasis el hecho de que, por lo que sabemos, es la
primera vez que se ha medido la energía de fractura en los morteros de cal hidráulica
natural.
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Resumo
As ruínas da Cidade Romana de Ammaia, classificadas como Monumento Nacional desde
1949 localizam-se no Concelho de Marvão. No âmbito do Projeto Ammaia, foi realizado o
estudo analítico das argamassas de assentamento que permitiu identificar os seus materiais
constituintes.Seguiu-se o Projeto de Conservação e Restauro que proporcionou a realização
do diagnóstico, das formas de alteração e degradação das estruturas arqueológicas.De
acordo com os resultados analíticos das argamassas foram efetuados testes preliminares de
argamassas de substituição tendo por base parâmetros pré-defenidos.Os testes foram
realizados com cal aérea, e cal aérea com secante pozolânico os quais foram aplicados em
painéis experimentais no Laboratório de Conservação e Restauro (Fundação Cidade de
Ammaia) e numa parede exterior às ruínas arqueológicas. O comportamento das
argamassas em teste foi avaliado através da observação visual in situ, com o objetivo de se
encontrar uma argamassa de substituição com as característica mais compatíveis com as
pré-existentes nas ruínas romanas de Ammaia.
Palavras chave: Cal; Ammaia; Ruínas;Testes; Conservação; Argamassas de substituição.
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Introdução
A cidade romana de Ammaia está localizada em pleno Alto Alentejo no Concelho de
Marvão, e na antiga província da Lusitânia, geograficamente abrangida pelo atual território
Português, com exceção do Norte e parte da Extremadura Espanhola. Esta cidade
considerada de média dimensão foi edificada junto à rede viária da Lusitânia central, perto
da Serra de São Mamede, com o intuito de estabelecer a ligação entre a capital Emérita
Augusta (atual Mérida) e a costa atlântica. Pensa-se que o surgimento da Ammaia tenha
ocorrido devido a uma restruturação administrativa e à reorganização do território espacial
do Império Romano, a partir do ano 27 a.C. (período de Augusto). A sua fundação ocorreu
durante o final do século. I a.C. e o início do século. I d.C. A Ammaia atinge o seu auge
durante o século II-III, mas a partir do século. V inicia-se o declínio da cidade,
provavelmente devido à decadência do sistema económico do Império Romano, e à invasão
de povos Germânicos, fatores estes que levaram ao seu progressivo abandono.
[Corsi,Vermeulen,2012]. No século. IX o muladi Ibn Maruan, intitulava-se o senhor da
“Ammaia a das ruinas” supondo-se que nessa altura a cidade estaria já em completo
abandono e em ruínas. Progressivamente esta foi sendo alvo de pilhagem, principalmente
de grandes blocos de pedras e cantarias, dos edifícios públicos, que foram sendo levadas e
reutilizadas nas construções e edificações dos povoados vizinhos. Nomeadamente da
Escusa, Portalegre, Castelo de Vide e Marvão. Após esse período e até à data, não foram
encontrados nenhuns vestígios arqueológicos de ocupações posteriores [Oliveira, 2005].
Com o início das escavações arqueológicas em 1995,e com as sucessivas campanhas
efetuadas, foram descobertas diversas estruturas, incluindo três grandes edifícios públicos
que vieram confirmar a importância desta cidade na província da Lusitânia: a Porta Sul
representava a entrada meridional da cidade, arquitetonicamente constituída por duas torres
circulares atualmente designadas por Torre Oeste e Torre Este, com uma praça
monumental com formato quadrangular, dividida em duas partes simétricas, constituída por
lajes de granito, nesta área situavam-se ainda edifícios residenciais (Figura. 1a)); um
complexo integrado no Fórum, o núcleo do Pódio do Templo (Figura. 1b)) e o pórtico
(Figura.1c)); uns banhos públicos (Termas) (Figura. 1d)) constituídos por um tepidarium de
água quente (Figura.1e)) e uma natatio de água fria (Figura. 1f)). A Ammaia seria delimitada
por uma muralha que conferia à cidade um plano sensivelmente quadrangular
[Corsi,Vermeulen, 2012].

Análise do estado de conservação das Ruínas
Foi realizada a análise do estado de conservação das principais estruturas arqueológicas,
Porta Sul, Fórum e Termas [Osório, 2013]. Este levantamento foi efetuado in situ, através da
observação visual, e de acordo com os fatores externos e as formas de alteração e
degradação de materiais pétreos e similares, desenvolvido por Henriques et al, [2005] e
[Lourenço et al. 2004]. As ruínas de uma forma geral encontram-se bastante fragilizadas e
em mau estado de conservação. Estruturalmente, a Torre Oeste localizada na área da Porta
Sul apresenta uma grande lacuna, na parte superior da estrutura, que está a provocar
pressões mecânicas no seu intradorso, verificando-se de forma ocasional, a ocorrência de
queda de argamassas e materiais pétreos de pequenas dimensões (Figura 2a). Ainda na
Torre Oeste identificam-se diferentes fraturas horizontais e verticais verificando-se a perda
de material de preenchimento no seu interior, assim como um acentuado desnivelamento de
ambas as partes fraturadas (Figura 2b). As juntas pertencentes às estruturas das Termas
não se encontram, funcionais devido à desagregação das argamassas e à falta de material
de preenchimento (Figura 2c). As argamassas dos planos horizontais das estruturas do
Fórum-pórtico e Termas, apresentam graves problemas de conservação, devido à
circulação das águas pluviais nos topos que normalmente se infiltram no interior das
mesmas, e provocam a lixiviação dos ligantes e a desagregação das argamassas (Figuras
2d e 2e).Identifica-se a fragmentação do xisto no intradorso de algumas estruturas, que
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devido à sua estrutura laminar de baixa resistência mecânica, e quando submetido a
diversas tensões (oscilações térmicas), favorece o aparecimento da fragmentação em forma
de placas (Figura. 2f) [Coroado. s. d]. Encontra-se a presença de musgos no interior do
tepidarium (Termas) (Figura 2g), e colonização biológica numa das colunas em granito
assentes sobre o lajeado (Porta sul) (Figura 2h). Observam-se ainda raízes de grandes
dimensões no intradorso das estruturas na área das Termas provenientes de um antigo
castanheiro, com localização próxima (Figura 2i). A vegetação de médio porte, na zona da
muralha junto à Torre Este (Porta Sul) é bastante notória (Figura 2j). Observa-se ainda em
alguns dos materiais constituintes, a desagregação, nomeadamente no “tijolo burro" (Figura
2l).

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 1: a) Porta Sul; b) Fórum: núcleo do pódio do templo; c) Fórum-pórtico; d) Termas; e) Natatio;
f) Tepidarium
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a)

d)

b)

c)

e)

f)

i)

g)

j)

h)

l)

Figura 2: a) Lacuna no intradorso da Torre Oeste; b) Fratura no interior da Torre oeste; c) Juntas não
funcionais numa das estruturas (Termas); d) Desagregação das argamassas nos topos das estruturas
(Fórum- pórtico); e) Desagregação das argamassas no intradorso das estruturas (Termas);
f) Fragmentação do xisto (Porta Sul); g) Musgos no interior do tepidarium; h) Colonização biológica
numa das colunas em granito na Porta Sul; i) Raízes no interior das estruturas (Termas); j) Vegetação
de médio porte na muralha junto à Porta Sul; l) Desagregação observado no tijolo “burro” na área da
Porta sul
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Materiais e Métodos
No âmbito do plano de Conservação foi imprescindível integrar informação proveniente do
estudo analítico das argamassas de assentamento, uma das tarefas do Projeto Ammaia
(PTDC/HIS/ARQ 103227/2008), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT), numa parceria com o Laboratório HERCULES da Universidade de Évora. Nesse
âmbito foram realizadas duas campanhas de recolha de amostras, a primeira efetuada pela
equipa de investigadores do Laboratório HERCULES sobre as estruturas da Porta Sul e do
Pódium (Fórum), e na zona do Pórtico recolhidas pelos Arqueólogos da Universidade de
Ghent. Numa grande percentagem das argamassas analisadas detetaram-se elevadas
proporções de minerais argilosos com ausência de calcite, ou seja apresentavam apenas
terra sem cal na sua formulação, características pouco comum em argamassas romanas
[Rosado et al., 2010]. Assim, no sentido de aprofundar o estudo dos materiais constituintes
das argamassas efetuou-se nova amostragem na Porta Sul, macellum, peristylum, Termas,
pódium do templo e pórtico do fórum. Esta abordagem analítica permitiu identificar os
materiais constituintes das estruturas (ligantes, agregados e aditivos) e as proporções
utilizadas, bem como apoiar o trabalho da equipa de arqueologia relativamente ao seu
contexto histórico e proveniência das matérias primas [Cardoso, 2011]. Foi efectuada a
caracterização química, mineralógica e microestrutural das argamassas com recurso às
técnicas de exame e análise, nomeadamente a difracção de raios–x, análise
termogravimétrica, análise térmica diferencial, estereomicroscopia e microscopia eletrónica
de varrimento com espectroscopia de raio-x dispersiva de energia acoplada e colorimetria.
Os resultados do estudo analítico revelaram que nas argamassas que se se enquadram no
período romano, predomina o ligante calcítico cuja composição não é correlacionável com a
geologia local. Nas argamassas provenientes de estruturas que poderão ter sido construídas
numa fase posterior à ocupação romana (islâmica), o ligante predominante é a calcite, nas
quais também se identificam carbonatos de magnésio (magnesite e hidromagnesite), com
composição correlacionável com os calcários dolomíticos da região. Os minerais presentes
nos agregados das argamassas estão relacionados com a geologia local nomeadamente o
quartzo, feldspato e ilite/mica (muscovite e biotite) provenientes de rochas graníticas, e
xistos argilosos da região. Os agregados apresentam uma morfologia em que predomina o
formato anguloso, característico de uma proveniência próxima do afloramento rochoso, o
que significa que terá sofrido pouco transporte. Deste modo conclui-se que as argamassas
se enquadram desde o século I, coincidente com o início da fundação da cidade, até ao final
do século V (final da ocupação romana), existindo a possibilidade de algumas pertencerem
ao período Islâmico/Alta Idade Média; estes últimos resultados coincidem com as
argamassas utilizadas numa das reconstruções efetuadas na parte superior da torre oeste.
Com base nos resultados analíticos e no sentido de apoiar a decisão relativa aos materiais a
utilizar na futura de intervenção para Conservação e Restauro da ruínas, foram efetuados
testes preliminares de argamassas de substituição para refechamento de juntas Os testes
foram realizados em painéis experimentais no Laboratório de Conservação e Restauro da
Ammaia e ainda, no exterior numa parede não pertencente às ruínas arqueológicas, mas
com características construtivas semelhantes, constituída por alvenaria em pedra e
argamassa. O objetivo destas duas aplicações, prende-se com o facto de se avaliar o
comportamento das argamassas que se encontram no interior e no exterior do laboratório, e
em simultâneo submeter as argamassas do exterior a condições semelhantes, às que vão
encontrar após a aplicação nas ruínas durante intervenção de Conservação e Restauro.
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A formulação das argamassas teve como base os seguintes parâmetros [Veiga, 2003]:
● compatibilidade estética e funcional com as argamassas originais;
● boa resistência física e química;
● bom comportamento mecânico e boa aderência ao suporte;
● traço e textura com granulometrica adequada (combinação equilibrada entre grãos finos e
grossos);
● boa plasticidade;
● garantir a durabilidade das estruturas e das argamassas.
Na preparação das argamassas foi utilizada cal aérea em pasta e cal aérea aditivada com
secante pozolânico, ambos os produtos comercializados pela Empresa Fradical, Lda. Pelo
facto das argamassas de cal terem um período de secagem bastante longo, em algumas
formulações, utilizou-se um secante pozolânico no sentido de tornar o processo de secagem
mais rápido. Segundo a informação disponibilizada pelo fabricante, a reação química deste
produto provoca um aumento de temperatura na mistura, levando a uma evaporação mais
acelerada da água da argamassa e, consequentemente, tornando o processo de secagem
mais rápido. Foram selecionados agregados da região, com diferentes cores e
granulometrias, os quais foram devidamente lavados e crivados para remoção de material
orgânico.A preparação das argamassas foi efetuada manualmente e não foi adicionada
água durante a mistura. Ambos os suportes experimentais (painéis em cerâmica e parede
em alvenaria), foram previamente molhados com água para uma melhor aderência das
argamassas. A aplicação foi com auxílio de uma espátula e o acabamento com uma esponja
sintética, exercendo alguma pressão na argamassa com o objetivo de melhorar a adesão ao
suporte e, em simultâneo, a visibilidade dos agregados. As argamassas em teste, no interior
e no exterior foram avaliadas durante o período de 20 meses, através da observação visual.
Os painéis experimentais permaneceram no interior do laboratório, em condições ambientais
não controladas. Salienta-se que se trata de um edifício pré-fabricado, e como tal, apresenta
oscilações de temperatura e humidade, principalmente durante as estações do Inverno e do
Verão. As argamassas no exterior estiveram sujeitas às condições climatéricas habituais
que ocorrem durante as quatros estações do ano, nesta região.
No Quadro nº1 apresenta-se um registo dos constituintes e respetiva proporção; nas Figuras
3a e 3b ilustram-se os painéis experimentais em laboratório e na parede exterior não
pertencente às ruínas arqueológicas.
Quadro 1: Traço das argamassas testadas (legenda: RJ- refechamento de juntas)

Teste
RJ01
1:4
RJ02
1:4
RJ03
1:4
RJ04
1:5
RJ05
1:5
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Figura 3: a) Painéis experimentais com as argamassas de substituição (RJ refechamento de juntas);
b) Testes de argamassas de substituição aplicados numa parede exterior

Resultados e discussão
Durante o procedimento da amassadura, as argamassas RJ02 e RJ05 (aditivadas com o
secante pozolânico), demostraram-se mais compactas possivelmente devido à evaporação
mais acelerada da água. No momento de aplicação em ambos os suportes (painel e parede)
tiveram um bom desempenho, no sentido de haver uma rápida adesão ao suporte e uma
secagem mais rápida. As amostras RJ01, RJ03 e RJ04 também demostraram um bom
manuseamento embora com uma consistência mais húmida, durante a aplicação revelou-se
menos fácil a sua aderência ao suporte.
No painel experimental os testes RG04 e RG05 registaram algumas alterações ao nível da
coesão, verificou-se alguma desagregação da argamassa ao toque, desprendendo-se
alguns agregados de granulometria mais fina. Os testes RJ01, RJ02, e RJ03 apresentam
uma argamassa mais coesa, não se identificando nenhuma desagregação nem qualquer
outro tipo de alteração, nomeadamente a ocorrência de fissuração nem de destacamentos
das mesmas. Cromaticamente não foram percetíveis alterações pelo menos através da
observação visual direta. Verifica-se que os testes RJ01, RJ02 são mais compatíveis
cromaticamente e também ao nível da granulometria, com as argamassas originais. Os
testes RJ03 RG04 e RG05 apresentam uma cor ligeiramente mais fria (tons cinza)
revelando-se pouco compatíveis ao nível da cor com as argamassas pré-existentes.
Na parede exterior alguns dos testes revelaram diferentes comportamentos. A RJ05 teve
alterações visíveis, evidenciando algumas fissuras de pequenas dimensões junto ao suporte
pétreo, em termos cromáticos, revelou-se distinta das argamassas originais, apresentando
um tom mais frio, com uma cor ligeiramente acinzentada. A RJ04 apresenta alguma falta de
coesão identificando-se lacunas de pequenas dimensões devido à desagregação da
argamassa. A RJ02 apresentou um bom desempenho, em que não se verificaram
alterações, fissuras ou desagregação; esteticamente apresentou-se bastante mais
compatível com as argamassas originais, quer ao nível cromático como granulométrico. Os
testes RJ03 e RJ04 cromaticamente apresentaram uma cor cinza, idêntica à RJ05 e distinta
das argamassas originais as quais, de forma geral, apresentam um tom mais quente
(amarelo), revelando-se, desta forma, menos compatíveis do ponto de vista estético. A
argamassa RJ01 apresenta cor e textura bastante idêntica à RJ02, assim como um bom
comportamento mecânico. No entanto, a RJ02 apresentou uma melhor trabalhabilidade,
melhor aderência ao suporte e um melhor manuseamento relativamente à RJ01.
Concluindo, refere-se que os materiais e traços foram selecionadas de acordo com os
resultados obtidos na caracterização das argamassas pré-existentes, e tendo em
consideração os critérios previamente descritos. Para a escolha da argamassa de
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substituição com melhor desempenho para ser aplicada durante a intervenção das ruínas
foram ainda decisivos fatores como: o processo de manufatura das argamassas; a facilidade
de manuseamento e a trabalhabilidade da argamassa, assim como a sua aplicabilidade aos
suportes. A argamassa RJ02 revela as características mais adequadas, respondendo de
forma mais eficaz aos critérios inicialmente estabelecidos e revelando-se a mais compatível
com as argamassas originais. Desta forma considerou-se a mais adequada para os futuros
trabalhos de conservação e restauro nas ruínas de Ammaia.

Diretrizes para a intervenção de conservação e restauro
A futura intervenção deve estar em concordância com o Projeto de Conservação e Restauro
desenvolvido para as ruínas da Cidade de Ammaia. A metodologia tem como base os
princípios da intervenção mínima, em que devem ser preservados os valores estéticos e
arqueológicos, assim como a leitura correta dos conjuntos. A reversibilidade e a
compatibilidade dos materiais e técnicas devem ser efetuadas através do uso das práticas
tradicionais e sustentáveis [ICOMOS, 1964]. A aplicação de materiais compatíveis com os
originais, nomeadamente através do uso da cal, deverá ser mantida, de acordo com as
diretrizes indicadas nos testes preliminares das argamassas de substituição. De forma
idêntica os agregados devem ser criteriosamente selecionados ao nível da granulometria em
que a cor das argamassas deverá estar a mais aproximada possível com as pré-existentes.
Os procedimentos práticos a efetuar sobre as estruturas arqueológicas que apresentem
juntas com argamassas em muito mau estado de conservação; lixiviadas, desagregadas, e
com falta de coesão e adesão ao suporte, devem ser removidas até ao nível que se
encontrem em bom estado, aplicando-se posteriormente as argamassas. No caso de juntas
com argamassas coesas e agregadas ao suporte pétreo, devem ser conservadas e
mantidas, bem como avaliada a possibilidade de se proceder à consolidação com produtos
a testar posteriormente, salientando-se que a água de cal poderá constituir uma possível
solução. O refechamento deverá ser efetuado através do acompanhamento da estereotomia
das juntas de forma rebaixada, tendo sempre presente o respeito pelo original.

Conclusão
No âmbito do Projeto de Conservação e Restauro desenvolvido para as ruínas romanas da
Cidade de Ammaia foi realizado o estudo e análise do contexto arqueológico e conservativo,
salientando-se que no decurso do projeto existiu de forma contínua, a interligação entre
várias instituições e intervenientes (Conservadores, Geólogos, Químicos e Arqueólogos).
Estas interligações proporcionaram um trabalho de equipa assim como uma troca valiosa de
conhecimentos e a interdisciplinaridade entre as distintas áreas de estudo, tendo como
objetivo comum uma investigação mais rigorosa e científica sobre o sítio. Os métodos de
exame e análise sobre as argamassas de assentamento foram sem dúvida uma parte
fundamental na caracterização dos materiais pré-existentes. Estes resultados permitiram a
realização de testes preliminares de argamassas de substituição à base de cal, com
distintas formulações. A avaliação do comportamento das argamassas durante o período de
teste foi de facto decisiva, em que a observação visual direta permitiu analisar os diferentes
comportamentos das argamassas, quer no interior do laboratório quer no exterior. Todos
estes fatores foram decisivos no sentido de se obter uma argamassa com as caracteristicas
mais adequadas para os futuros trabalhos de conservação e restauro.
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Resumen
El hormigón armado ha permitido construir una parte muy relevante de la arquitectura de los
últimos cien años. Sin duda se trata de un material y un sistema estructural con múltiples
ventajas tecnológicas (conformabilidad, monolitismo, altas prestaciones, etc.) que se ha
impuesto ampliamente en la concepción y la construcción contemporánea.
A menudo, en obras de restauración patrimonial y en obras de bioconstrucción, entre otras,
se plantea la posibilidad de proyectar y construir elementos estructurales con hormigones
cuyos conglomerantes sean las cales. Las ventajas de estos conglomerantes son conocidas
en términos de sostenibilidad, transpirabilidad, deformabilidad, compatibilidad química, etc,
asimismo son conocidos los inconvenientes como las menores resistencias mecánicas,
especialmente las resistencias iniciales, y la menor capacidad de mantener un pH pasivante
frente a la corrosión de las armaduras.
Trabajando en explorar la posibilidad de construir elementos estructurales de hormigón de
cal, surgen diferentes incógnitas que deben estudiarse. Una de ellas es la capacidad del
trabajo solidario entre el hormigón y los elementos de armado, especialmente cuando se
trata de armaduras de fibra de vidrio aglutinadas con resinas.
El presente estudio experimental se centra en el estudio de un mortero y un hormigón de
cal, y dos tipos de armaduras, de varillas de fibra de vidrio y varillas de acero inoxidable. El
valor más relevante es el de la adherencia entre las armaduras y los conglomerados, a
diferentes edades, obtenido mediante el ensayo normalizado conocido como pull-out.
Los resultados muestran la posibilidad de realizar elementos estructurales de hormigón de
cal, armado, y aportan resultados para las hipótesis prestacionales necesarias para el
diseño y el cálculo estructural.
Palabras clave: Pull-out, Hormigón de cal, Adherencia armaduras
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1

Introducción

En el campo de la restauración y rehabilitación del patrimonio histórico, existen grandes
limitaciones en cuanto a la elección de los materiales a emplear, ya que, las construcciones
de épocas pasadas poseen características constructivas que difieren con las utilizadas en la
actualidad, trayendo como consecuencia incompatibilidades entre ambos. A raíz de ello,
profesionales relacionados con el área se han dedicado a realizar investigaciones sobre
nuevas alternativas que se adapten a estas estructuras, buscando la mayor similitud entre
ellos.
La cal se ha venido utilizando en la construcción desde los inicios de la civilización y gran
parte del patrimonio histórico se ha construido utilizando este conglomerante. Por tal razón,
resulta conveniente que los materiales utilizados en la restauración estén elaborados a base
de cal, buscando la mayor similitud posible con los materiales originales pero sobre todo
buscando compatibilidad tanto en la composición química como en el comportamiento
mecánico y reológico.
En los últimos años se ha contado con el uso de morteros exclusivamente de cal para las
intervenciones de esta índole, producto de la búsqueda constante de materiales que se
adapten a estas estructuras. Esto ha provocado la renovación de las antiguas técnicas de
fabricación, buscando que estos puedan trabajar en armonía con los materiales originales
pero que a su vez se adapten a las metodologías y necesidades actuales, dando como
resultados mejores morteros en términos de trabajabilidad y químicamente más compatibles.
Como vemos, los morteros de cal representan una buena alternativa para restauraciones y
rehabilitaciones del patrimonio histórico, sin embargo estos presentan complicaciones para
su uso en nuevas estructuras, ya que poseen bajas prestaciones mecánicas y provocan el
deterioro de los refuerzos de acero si son utilizados en hormigones armados.
La implementación de barras de fibra de vidrio como refuerzo en hormigones compuestos de
cal, es una alternativa que se está estudiando, ya que, poseen cualidades que hacen que
sea compatible con estos hormigones, tales como, su rigidez respecto al mortero,
resistencia mecánica y composición química, además resulta más viable respecto a otros
materiales, en términos de costo, mantenimiento y ligereza.
El estudio del trabajo en conjunto entre los hormigones de cal y las barras de fibra de vidrio
(así como de las armaduras de acero inox), nos proporcionarán las pautas para crear
nuevas estructuras a base de hormigón de cal armado que puedan ser utilizadas en la
rehabilitación del patrimonio arquitectónico.

2

Materiales y métodos

2.1

Materiales

Estudiaremos un hormigón y un mortero, ambos a base de cal hidráulica y eco-puzolana,
reforzados a su vez con dos tipos de armaduras que no se deterioren en contacto con la cal,
para ello utilizamos barras de fibra de vidrio y barras de acero inoxidable.
La campaña experimental consta de cuatro combinaciones:
•
•
•
•
440

Hormigón de cal, reforzado con barras de fibra de vidrio
Hormigón de cal, reforzado con barras de acero inoxidable
Mortero de cal, reforzado con barras de fibra de vidrio
Mortero de cal, reforzado con barras de acero Inoxidable
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El hormigón que analizaremos fue elaborado con el mortero “Mape-Antique Colabile” de la
casa MAPEI, al cual se le añadió agregados de machaqueo, de origen calizo, de entre 4 y
12 mm. En el caso del mortero a estudiar utilizamos el “Mape-Antique Strutturale NHL,
también de la casa MAPEI. Ambos productos vienen en polvo y están premezclado con
áridos silíceos, cal hidráulica natural (NHL) y eco-puzolana, sílice amorfa, microfibras de
poliacrilato sintéticos y en el caso del Mape-Antique Strutturale, fibras de vidrio.
Para reforzar los especímenes utilizamos barras de fibra de vidrio Maperod G de la casa
MAPEI y barras de acero inoxidable. Ambas con un diámetro de 10 mm y una longitud de
350 mm.
2.2

Dosificación

Los especímenes de hormigón se elaboraron a partir de la relación en volumen de
1:0,73:0,23, con 55% de mortero, 36% de garbancillo y 9% de agua con respecto al peso
total del material, tal como se especifica en la tabla 1. La consistencia obtenida fue fluida,
con un asiento en el cono de Abrams de 22 cm.
Los especímenes de mortero fueron confeccionados a partir de las especificaciones técnicas
de la casa comercial, con una dosificación en volumen de 1:0,26 que corresponde al 15% de
agua con respecto al peso total del material. La consistencia fue obtenida con el método de
mesa de sacudidas, a partir de la norma UNE-EN 1015-3 [1] y su resultado fue de 17,5 cm.
Tabla 1: Dosificación del hormigón con mortero premezclado Mape-Antique Colabile
Mortero

Árido

Agua

500

322,6

80

Peso (g)
Porcentaje

55,40% 35,74%

8,86%

348,89

80,00

Volumen (cm³)
Dosificación por volumen

255,70
1:0,73:0,23

*Motero:Árido:Agua

Tabla 2: Dosificación del premezclado Mape-Antique Strutturale
Mortero

Agua

500

85

Porcentaje

85,47%

14,53%

Volumen

331,52

85

Peso (g)

Dosificación por volumen

1:0,26

*Mortero:Agua
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2.3

Métodos de ensayo

Realizamos previamente los ensayos de caracterización del mortero y del hormigón,
determinando la resistencia a flexión y compresión, la densidad aparente y relativa, el grado
de porosidad, la velocidad de carbonatación y el MOE. Luego de esto, realizamos el ensayo
de arrancamiento (pull out) obteniendo las tensiones de adherencia entre las barras y las
muestras de mortero y hormigón. Todos los ensayos fueron realizados a las edades de 7,
28, 60 y 90 días, utilizando 3 probetas de 10x10x40 cms para los ensayos de
caracterización y 6 probetas de 15x15x15 cms para los de adherencia.
La determinación de la resistencia a flexión y compresión fueron realizados bajo las normas
UNE-EN 12390 [2] [3] para el caso del hormigón y UNE-EN 1015-11 [4] para el caso del
mortero. Cabe destacar que los ensayos a flexión se realizaron con un punto central de
carga, a través de un rodillo superior y dos inferiores.
Para determinar la porosidad, el contenido de agua, la densidad aparente y la densidad
relativa de ambos especímenes, se utilizó la norma UNE-EN 1015 [5], a partir de las bases
establecidas en el apartado 6 del capítulo 1.
La velocidad de carbonatación fue obtenida a partir de la norma UNE EN 13295 [6], en
donde se le aplicó una disolución alcohólica de fenolftaleína a la parte rota de la probeta
luego de realizado el ensayo a flexión, reaccionando con un tono rosa la parte de la muestra
que tuvo un pH superior a 8 y dejando vista la parte que aún no había carbonatado.
Procedimos a determinar el módulo elástico dinámico (MOE) por el método de impacto a
flexión (figura 1), este ensayo fue realizado según las especificaciones descritas en la norma
UNE-EN ISO 12680-1 [7], que explica las condiciones de los apoyos, el procedimiento a
seguir y el cálculo del mismo que utiliza un coeficiente de Poisson de 0,22 [8].

Figura 1: Proceso de determinación del MOE por el método de impacto en
probetas de hormigón de 10x10x40 cms
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Figura 2: Esquema del útil para el ensayo pull out y probeta 15x15x15 cms durante el ensayo.

Para conocer la adherencia entre el hormigón y los refuerzos tanto de fibra de vidrio como
de acero inoxidable, realizamos el ensayo de arrancamiento “pull out” (figura 2) bajo la
norma UNE EN 10080 [9]. Las fuerzas de tracción medidas durante este ensayo se
transformaron en tensiones de adherencia, dadas por la siguiente ecuación:

τbm = F / Scont
τbm = Tensión de adherencia
Scont = 2 π r h
Scont = Superficie de contacto de la barra con el hormigón
F = Fuerza de tracción
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3

Resultados y discusión

3.1

Resistencia mecánica

De acuerdo a los resultados obtenidos a 90 días (figura 3), encontramos que el valor
máximo de resistencia a compresión fue de 19,5 N/mm² para el hormigón y de 17,4 N/mm²
para el mortero, siendo el hormigón el de mayor resistencia. No obstante, notamos que en
principio, los valores de ambos a los 7 días eran similares. Afirmamos que en principio,
ambos materiales adquieren su resistencia rápidamente y que dicho proceso se va
volviendo lento al pasar del tiempo, un comportamiento típico de los morteros de cal
hidráulica.
En los resultados de la resistencia a flexión (figura 4), observamos que el mortero adquiere
casi el doble de resistencia que el hormigón en todas las edades ensayadas, llegando a
obtener un máximo de 4,38 N/mm² a los 90 días. Esto se debe a que el mortero strutturale
posee en su composición, fibras de vidrio que absorben gran parte de las tensiones
producidas por tracción, factor que influye también a que el mortero resista más a flexión
que el hormigón.
En cuanto a la evolución en el tiempo de la resistencia a flexión, destacar que se trata de
conglomerantes belíticos con adición de puzolanas, por lo que cabe esperar una curva de
crecimiento de resistencia más amplia que la de los cementos, como la que se da.
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Figura 3: Aumento de la
compresión a través del tiempo
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Figura 4: Aumento de la resistencia a flexión a
través del tiempo

Módulo de Young

Como se puede apreciar en la figura 5, el módulo elástico en los especímenes de hormigón
resultó mayor en comparación con los de mortero, esto se debe a que en la dosificación de
los hormigones se le añadió áridos gruesos haciendo el material más rígido. Tenemos que el
módulo elástico del hormigón ronda los 17 GPa mientras que para el mortero este valor es
de unos 11 GPa.
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Módulo de Young por edad
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Figura 5: Módulo de Young por edad

3.3

Carbonatación

Como se muestra en la figura 7, tanto el mortero como del hormigón se comportan de
manera parecida, manteniendo una profundidad de carbonatación similar. Las velocidades
de carbonatación son muy altas comparadas con las habituales de morteros y hormigones
de cemento portland, debido básicamente a la alta porosidad de los materiales, 28.8 ± 1.2
para el mortero y 19.6 ± 0.9 para el hormigón, y al proceso de mojado periódico por
aspersión al que se ha sometido los especímenes.

Figura 6. Evolución de la profundidad de carbonatación en probetas de hormigón de cal hidráulicaColabile (superior) a las edades de 7, 28, 60 y 90 días respectivamente.
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Profundidad de carbonatación (mm)
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12
10

y = 1,0975x
R² = 0,9261

8

y = 1,0611x
R² = 0,969

6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

√t (días)
hormigon

morter

Figura 7: Velocidad de carbonatación en el tiempo, ajustado al modelo:
0,5
profundidad = K· t

3.4

Adherencia de las barras

En la prueba de arrancamiento quisimos analizar el comportamiento adherente de las barras
de fibra de vidrio y compararlas con las de acero inoxidable, tanto en morteros como en
hormigón de cal hidráulica y observamos que pese a que las barras de fibra de vidrios son
lisas y las de acero inoxidables corrugadas, los valores de cada una de las combinaciones
resultaron bastante similares, siendo las de hormigón y acero inoxidable ligeramente más
adherentes y las de hormigón y fibra de vidrio las de valores más bajos.
2

Tabla 3: Resultados de los ensayos “pull-out”, en N/mm de tensión de adherencia.
Hormigón-barra

7 dias

28 dias

60 dias

90 dias

COLABILE-FIBRA
DE VIDRIO

2,77±0,54

4,40±0,64

5,64±0,61

6,99±0,87

COLABILEACERO
INOXIDABLE

4,76 ±0,51

6,10±0,59

7,01±0,57

7,26±0,82

ESTRUCTURALEFIBRA DE VIDRIO

4,24±0,54

6,23±1,28

6,28±1,29

6,31±0,90

ESTRUCTURALEACERO
INOXIDABLE

4,21±0,88

5,35±1,11

5,89±0,79

7,05±1,16

Analizando la evolución que iban teniendo los especímenes (figura 8, tabla 3), encontramos
que a los 7 días, los resultados del hormigón con barras de acero inoxidable y las dos
combinaciones de mortero se comportaron igual, con valores de 4,76 N/mm², 4,24 N/mm² y
4,21 N/mm² respectivamente, mientras que el de hormigón con barras de fibra de vidrio
adquirió sólo la mitad de estos valores.
El hormigón con barras de fibra de vidrio, tiende a aumentar de manera homogénea
logrando obtener a los 90 días tensiones de adherencias similares a las demás (figura 8),
pese a que a los 7 días adquirió 28% menos que las demás. Esto nos dice que la tendencia
es de seguir aumentando su resistencia con el mismo ritmo. A su vez, el mortero con barras
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de acero inoxidable, tiene un comportamiento parecido al primero, ya que, su valor varía
muy poco entre los 28 y 60 días, aumentando un 20% más a los 90 días.
Observamos que el hormigón con barras de acero inoxidable resultó el más adherente
alcanzando una tensión máxima de 7,26 N/mm². Este va incrementando su adherencia
hasta llegar a la edad de 60 días, logrando aumentar sólo un 4% a los 90 días. Este logra
obtener un gran porcentaje de su valor a los 28 días pero a medida que va envejeciendo ya
varía muy poco. Por su parte, el mortero con barras de fibra de vidrio adquiere el mayor
porcentaje de su adherencia a los 28 días y se mantiene constante hasta los 90, aumentado
muy poco su adherencia con el tiempo.
De manera general, podemos decir que los valores son muy similares, si bien los más altos
fueron obtenidos por los especímenes con barras corrugadas, que por estar anclados por
las corrugas tienden a adquirir mayor adherencia de tipo mecánico a diferencia que los de
fibra de vidrio el cual están anclados de forma físico-química.

Tensión barra-hormigón (N/mm²)

Tensión de adherencia
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
7

28

60

90

Hormigón-Fibra
de vidrio
Hormigón-Acero
inoxidable
Mortero-Fibra de
vidrio
Mortero-Acero
inoxidable

Edad (días)

Figura 8: Evolución de las tensiones de adherencia a través del tiempo

Quisimos saber cómo influye la resistencia a compresión de los especímenes ensayados en
la adherencia de estas con las barras, por lo que realizamos un regresión lineal entre ambas
tensiones obteniendo para el hormigón un coeficiente de correlación entre 95% y 81%
utilizando barras de fibra de vidrio y barras de acero inoxidable respectivamente y para el
mortero un coeficiente entre 75% y 98% (figura 9). Por lo tanto tenemos que en la misma
medida que va aumentando la resistencia a compresión, va aumentando la adherencia en
las barras, como era de esperar. Cabe destacar que la resistencia a flexión aumenta en la
misma medida que a compresión, por lo que también la relación con la adherencia es la
misma que esta.
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Correlación entre la resistencia a
compresión y la tensión de
adherencia entre el hormigón y las
barras de acero inoxidable
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Figura 9: Correlación entre las resistencias a compresión y las tensiones de adherencia
en los casos estudiados

4

Conclusiones

El mortero y el hormigón realizados con cal hidráulica y armados con barras de fibra de
vidrio resultan una alternativa viable para rehabilitaciones de carácter histórico, ya que
adquieren adherencias similares a las obtenidas mediante barras corrugadas de acero, si
bien las armaduras de fibra de vidrio no presentan los problemas de corrosión típicos de los
hormigones armados tradicionales, y no se dan los problemas de incompatibilidad química y
mecánica de los hormigones de cemento portland.
Tanto los morteros como los hormigones de cal reforzados con barras de fibra de vidrio se
pueden utilizar en rehabilitaciones con fines estructurales siempre y cuando se dimensionen
correctamente según sus prestaciones mecánicas que claramente son menores que los del
cemento portland.
Aunque las barras de fibra de vidrio tengan una resistencia a tracción de 760 N/mm², el
aglomerado armado sólo soportará la tensión máxima de adherencia, que para el caso de
nuestros especímenes de hormigón fue de unos 7 N/mm² a 90 días, ya que esta es la
tensión que podrá traspasar el hormigón a la barra antes de que esta empiece a deslizarse.
Estos valores de tensión media de adherencia (τbm) no son significativamente diferentes a
los que especifica la normativa [10] en el artículo 32.2 para armaduras de acero, entre 8 y 32
mm de diámetro, según la expresión:
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τbm ≥ 7.84 – 0.12·Ø
Para diámetros de 10 mm, el valor de
resistencia característica 25±5 N/mm2.

τbm es 6.64, siempre considerando hormigones de

La resistencia mecánica del hormigón o mortero, influirá directamente en la adherencia de
las barras, por lo que a medida que la resistencia aumente también aumentará su
adherencia. No obstante, la carbonatación sólo influirá en la adherencia de esta, en el
momento en que la profundidad logre llegar a la parte del hormigón que está contacto con la
barra, por lo que este factor no influye en las primeras edades pero se desconoce su efecto
a largo plazo.
El hormigón de cal hidráulica probado en los ensayos, resultó ser un material más rígido en
comparación con el mortero de cal hidráulica, pero de módulo inferior al típico de un
hormigón de cemento de resistencia equivalente (fcm= 20; Ecm = 23 GPa).
El mortero utilizado para nuestro estudio experimental posee compuestos de fibras tanto de
poliacrilato sintéticos y como de vidrio, por lo que parte de los esfuerzos a tracción fueron
transmitidos a estas fibras aumentando su capacidad resistente y controlando posibles
fisuras. Esto influye en la adherencia con las barras, ya que, al resistir mayores tensiones,
se produjeron menores fisuras en el área en contacto con la barra aumentando su tensión
de adherencia.
Hay que tener presente que los conglomerantes a base de cal suelen producir materiales
altamente porosos, por lo que tienden a ser más permeables y a su vez menos resistentes,
es por eso que los valores de resistencia mecánica de nuestros especímenes resultaron
bajos, por lo que las estructuras que se elaboren con estos deben ser dimensionadas para
las prestaciones propias de los hormigones de cal hidráulica.
En las barras de acero inoxidable podemos doblar los extremos y aumentar el anclaje,
mientras que en las de fibra de vidrio no, a no ser que se elaboren las piezas con esas
especificaciones y vengan de fábrica con el anclaje. Una vez en obra no hay posibilidad de
doblarlas, lo cual impone otra concepción del hormigón armado.

Agradecimientos
Los autores quieren dejar constancia de su agradecimiento a las empresas que han
facilitado los materiales Mapei S.A. y URCOTEX I S.L.U., así como al equipo multidisciplinar
de M. Zazurca, Arquitecta y al Laboratori de Materials de l’EPSEB-UPC.

Bibliografía
[1] AENOR (2000). Norma UNE-EN 1015-3: Métodos de ensayo de los morteros para
albanileria. Parte 3: Determinación de la consistencia del mortero fresco (por la mesa de
sacudidas). 2000.
[2] AENOR (2009). Norma UNE-EN 12390-3. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3:
determinación de la resistencia a compresión de probetas. Septiembre 2009.
[3] AENOR (2009). Norma UNE-EN 12390-5. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5:
resistencia a flexión de probetas. Septiembre 2009.
[4] AENOR (2000). Norma UNE-EN 1015-11: Métodos de ensayo de los morteros para
albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero
endurecido. 2000.

Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

449

[5] AENOR (1999). Norma UNE-EN 1015-11: Métodos de ensayo de los morteros para
albañilería. Parte 6: Determinación de la densidad aparente del mortero fresco. 1999.
[6] AENOR (2007). Norma UNE-EN 13295: Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón. Método de ensayo. Determinación de la resistencia
a la carbonatación. Julio 2007
[7] AENOR (2007). Norma UNE-EN ISO 12680-1: “Métodos de ensayo para productos
refractarios. Parte 1: Determinación del módulo de Young dinámico (MOE) por excitación de
la vibración por impulso”. 2007.
[8] Rosell, J.R.; Cantalapiedra, I.R.; Simple method of dynamic Young’s modulus
determination in lime and cement mortars. Materiales de Construcción. Vol 61, 301, 39-48.
DOI 10.3989/mc.2010.53509
[9] AENOR (2006). Norma UNE-EN 10080. Acero para el armado del hormigón. Acero
soldable para armaduras de hormigón armado. Anexo D: ensayo de adherencia para el
acero corrugado o grafilado para armaduras de hormigón armado, ensayo de arrancamiento.
Abril 2006.
[10] Ministerio de Fomento. Instrucción de hormigón Estructural (EHE 08), cuarta edición
series normativas, 2010.

450

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

A utilização da cal no desenvolvimento de soluções de argamassas
industriais adaptadas ao contexto de reabilitação.
Vasco Pereira(1), Nuno Vieira(2), Luis Silva(3)

(1) Saint-Gobain Weber Portugal, vasco.pereira@saint-gobain.com
(2) Saint-Gobain Weber Portugal, nuno.vieira@saint-gobain.com
(3) Saint-Gobain Weber Portugal, luis.silva@saint-gobain.com

Resumo
A reabilitação tem-se apresentado nos anos mais recentes como o principal setor na
atividade de construção em Portugal. Neste contexto, a reabilitação de edifícios construídos
antes de 1960 tem apresentado crescentes desafios aos materiais utilizados,
nomeadamente argamassas, e às respetivas técnicas de aplicação, adaptadas a esta
tipologia de trabalhos. Por um lado, exige-se a utilização de argamassas que apresentem
compatibilidades mecânicas, físicas e químicas com a natureza das paredes existentes, mas
por outro lado, os processos de execução tradicionalmente utilizados na construção original,
salvo situações particulares, podem revelar-se desalinhados com as expetativas dos
agentes promotores no terreno relativamente ao tempo de execução, ao custo e até ao
desempenho dos materiais.
As argamassas industriais podem constituir uma solução adequada para as necessidades
apresentadas no contexto descrito, num mercado em crescimento que tende a tornar-se
muito difuso e com atores diversificados e menos especializados, respondendo ao
cumprimento dos requisitos a nível mecânico, como módulos de elasticidade e resistências
mecânicas, a nível físico, como a absorção de água por capilaridade e a permeabilidade ao
vapor de água, e a nível químico, como a capacidade de acumular sais e de não introdução
de sais adicionais nos sistemas de parede. Exige-se ainda que estes materiais apresentem
baixa tendência à retração durante a sua fase plástica e tempos de presa suficientemente
ajustados aos processos de aplicação mais correntes, facilitando o trabalho de mão-de-obra
pouco especializada nestes trabalhos específicos de reabilitação, que deles vai sendo
encarregue atualmente.
O presente trabalho apresenta a caracterização mecânica, química e física de várias
combinações entre a cal e outros materiais, que serviram de base ao desenvolvimento de
produtos industriais em argamassa orientados para a reabilitação de paredes em edifícios
antigos. Pretende ainda demonstrar o seu contributo na facilitação do trabalho dos
utilizadores dos materiais. Os resultados obtidos são ainda alvo de reflexões sobre as suas
potenciais utilizações e limitações.
Palavras-chave:

Cal; Reabilitação; Argamassas Industriais; Desempenho; Aplicação.

Portugal | Lisboa | 23 - 25 | maio | 2016

451

Introdução
A reabilitação tem-se apresentado nos anos mais recentes como o principal setor na
atividade de construção em Portugal. Por exemplo, os dados do Euroconstruct indicam que,
no contexto da edificação, a reabilitação já representa no nosso mercado mais de 50% do
volume de produção em construção desde 2014 e reforça esta diferença para os anos
vindouros.
Assumindo a reabilitação de edifícios construídos antes de 1960, apresenta-se um conjunto
crescente de desafios aos materiais utilizados, nomeadamente argamassas, e às respetivas
técnicas de aplicação, adaptados a esta tipologia de trabalhos. Neste contexto, a
reabilitação de edifícios antigos passa, frequentemente, por intervenções ao nível dos
revestimentos exteriores porque se encontram mais expostos a ações agressivas e,
portanto, geralmente mais necessitados de reparações. Adicionalmente, a opção muitas
vezes preconizada corresponde à substituição integral dos rebocos da alvenaria antiga por
novos materiais, com vários tipos de acabamento final, capazes de reabilitar a estética das
fachadas e tornar mais eficiente a proteção das mesmas.
Alguns dos problemas que atualmente de encontram em obra durante a reabilitação de
sistemas antigos de alvenaria, resultam do desajustamento nas aderências dos novos
revestimentos, da irreversibilidade das intervenções realizadas, da diminuição da porosidade
dos sistemas reabilitados e da destruição total ou parcial de argamassas de reabilitação
aplicadas devido a condições ambientais especialmente agressivas, quando as argamassas
apresentam fracas resistências mecânicas. Para eliminar ou minimizar este conjunto de
problemas e patologias associadas, exige-se que as argamassas de reabilitação respeitem
um conjunto de requisitos, com uma execução cuidada dos mesmos, e apresentem um
conjunto de características capazes de garantir uma compatibilidade mecânica, física e
química com as alvenarias [3,4,5].
Não obstante as exigências apresentadas, a necessidade ou tentativa de repetir os
processos de execução tradicionais utilizados na construção original podem revelar-se,
salvo casos específicos, desalinhados com as expetativas dos agentes promotores de
intervenções de reabilitação relativamente ao tempo de execução, ao custo e até ao
desempenho dos materiais.
As argamassas industriais podem constituir uma solução adequada para as necessidades
apresentadas no contexto descrito, num mercado em crescimento que tende a tornar-se
muito difuso e com atores diversificados e menos especializados, respondendo ao
cumprimento dos requisitos enunciados a nível mecânico, como módulos de elasticidade e
resistências mecânicas, a nível físico, como a absorção de água por capilaridade e a
permeabilidade ao vapor de água, e a nível químico, como a capacidade de acumular sais e
de não introdução de sais adicionais nos sistemas de parede. Exige-se ainda que estes
materiais apresentem baixa tendência à retração durante a sua fase plástica e tempos de
presa suficientemente ajustados aos processos de aplicação mais correntes, facilitando o
trabalho de mão-de-obra pouco especializada nestes trabalhos específicos de reabilitação,
que deles vai sendo encarregue atualmente.
Naturalmente, considerando as exigências normativas aplicáveis aos produtos de origem
industrial, são propostos materiais e componentes diferentes dos usados nas técnicas
tradicionais, mas procurando obter objetivos de desempenho similares. Neste sentido,
destacam-se alguns exemplos. Um exemplo prende-se com a introdução de agentes
capazes de incrementar e estabilizar a porosidade e porometria da argamassa, desempenho
obtido a partir da adição agentes retentores de água (derivados celulósicos) e agentes
introdutores de ar (olefino-sulfonatos), outrora obtidos pela adição de sangue, ovos, ou
outros similares. Outro exemplo, resulta da adição de fibras acrílicas capazes de combater a
retração inicial e mais intensa, típica de argamassas de cal, o que equivale à utilização
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ancestral de pelos de animais ou palha. Também se poderá referir a adição de polímeros e
agentes hidrófobos, para obter superior resistência mecânica superficial ou à penetração de
água, imitando assim o efeito da utilização de agentes como ceras, azeites ou similares. Ao
nível do ligante, porém, assume-se a cal como aquele que se apresenta como mais
adequado para atingir os parâmetros identificados acima, uma vez que se obtêm
argamassas com uma estrutura porosa que permite, intrinsecamente, a compatibilidade
mecânica e física.
Em casos de maior exigência ao nível das resistências, como seja a exposição a ambientes
marítimos, pode obter-se uma melhoria do desempenho da argamassa pela adição de
pozolanas ou de alguma hidraulicidade conferida, por exemplo, por cal hidráulica. A
utilização de cimento como adição, em quantidade adequada, pode constituir uma solução
para obtenção destas propriedades, especialmente quando a disponibilidade e constância
dos materiais referidos anteriormente é difícil. No entanto, a utilização pouco cautelosa de
cimento Portland na reabilitação de edifícios antigos, com alvenaria em pedra ou adobe,
pode resultar em desempenhos negativos, classificados por alguns autores como
catastróficos. A justificação que se apresenta para este efeito prende-se, por um lado, com a
obtenção de argamassas com elevadas resistências mecânicas, incompatíveis com
suportes mais fracos e, por outro lado, com o facto de este material ser uma fonte disponível
de iões como SO42+, K+, Na+, Ca2+, entre outros, capazes de originarem sais como
Na2SO4.10H2O (mirabilite), Na2SO4 (thenardite) e CaSO4.2H2O (gesso) [6-10].
O presente trabalho apresenta a caracterização mecânica, química e física de várias
combinações entre a cal e outros materiais, que serviram de base ao desenvolvimento de
argamassas industriais orientadas para a reabilitação de paredes em edifícios antigos.
Metodologia Experimental
O trabalho experimental realizado consistiu no estudo do impacto da adição de cal e cal
hidráulica em formulações de argamassas de regularização e revestimento final.
Cada formulação foi posteriormente avaliada segundo as normas de ensaio indicadas na EN
998-1, aplicadas à tipologia de argamassas em causa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Determinação da massa volúmica aparente da pasta (EN 1015-6);
Determinação do teor de ar introduzido (EN 1015-7);
Determinação do módulo de elasticidade dinâmico ([11]);
Determinação das resistências à tração por flexão, Rf, e compressão, Rc. (EN 101511);
Determinação do coeficiente de absorção de água por capilaridade, C (EN 1015-18);
Coeficiente de resistência à difusão de vapor de água, µ (EN 1015-19);
Determinação da massa volúmica aparente do produto endurecido (EN 1015-10);
Determinação da variação dimensional ([11]);
Determinação da porosidade aberta (P) obtida a partir da determinação de valores
que constituem a equação seguinte:

P (%) =

m3 − m1
× 100
m3 − m 2

onde:
m1: massa da amostra seca
m2: massa da amostra seca imersa
m3: massa da amostra saturada
Para a determinação das propriedades de produto endurecido, foram preparados um total
de 3 provetes de dimensões 4cmx4cmx16cm e 5 provetes de dimensões
2,5cmx2,5cmx28,5cm, obtidos em moldes metálicos correntes.
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A amassadura realizou-se com água adequada a obter um espalhamento entre 140 e
160mm, durante um tempo constante (15s), seguido de um tempo de repouso (1min) com
limpeza das paredes do recipiente e de um tempo de amassadura final de 1min15s. No final
do processo, antes da determinação de propriedades do produto em pasta ou da
preparação de provetes, não foi dado qualquer tempo de repouso. Para todos os casos, a
amassadura foi realizada recorrendo a um misturador com movimento planetário a
velocidade 62+/-5min-1, segundo indicações da NP EN 196-1:2006 [11]. A quantidade de
material por amassadura foi constante (2kg).
A determinação do tempo de presa foi realizada por recurso a um instrumento Vicat
(Vicamatic L27), tendo a argamassa sido colocada num molde de borracha dura de forma
troncocónico e placa de vidro, ambos com as dimensões especificadas na norma EN NP
196-3. Posteriormente fez-se cair a agulha em intervalos de tempo de 15s. O início de presa
é dado pelo instante de tempo em que a agulha deixa de penetrar até uma distância
constante da base e o fim de presa é dado pelo instante em que a agulha começa a
penetrar a uma distância constante no produto e que, portanto, não penetra na argamassa.
De forma a avaliar o comportamento das argamassas em teste relativamente ao seu
comportamento em condições reais, especialmente no que respeita à sua tendência a
fissuração em fase plástica, adotou-se uma metodologia própria que consiste nos seguintes
passos:
1. Aplicação de 30x12x1cm da argamassa sobre um suporte de tijolo com dimensões
30x20cm, e com um corte de aderência intermédio, realizado pela presença de um molde
plástico com dimensões 16x5x0,5cm, segundo indicado na figura 1.
2. Exposição do provete preparado a condições ambientais com humidade relativa de 55%
e uma temperatura de 22ºC, durante um período até 7 dias.
3. Avaliação diária do grau de fissuração, com destaque para a zona de transição da
argamassa aderida ao tijolo e a zona não aderida (molde plástico). Esta observação pode
ser facilitada com aspersão de água sobre a superfície em análise.
4. O grau de fissuração obtido pretende revelar a resistência que a argamassa possa
apresentar em condições de exposição real, durante a sua fase de aplicação até atingir a
presa. Para o trabalho em questão, adotou-se apenas a avaliação qualitativa
relativamente à observação da presença ou ausência de fissuração.
A metodologia apresentada assenta no pressuposto que as argamassas com base em cal
apresentam uma retração plástica elevada que pode conduzir a fissuração, especialmente
se forem sujeitas a uma diferenciação de tensões como resultado de uma zona restringida
por estar aderente a um suporte e uma zona não restringida por ausência de aderência a
outro suporte.
Adicionalmente, procedeu-se à avaliação de resistência à ação de cloretos e sulfatos numa
perspetiva de conhecimento do seu potencial como argamassa de saneamento. Para tal
foram usados os provetes com 4cmx4cmx16cm acima descritos e aplicados métodos de
ensaio abaixo descritos, criados internamente.
No caso de cloretos, testaram-se duas soluções com variação de concentração (0,01 e
0,1M). Os provetes com tempo de cura de 28 dias foram sujeitos a imersão nas soluções
indicadas durante 24 horas e posterior secagem a 70ºC durante um intervalo de tempo
similar até se atingir uma massa constante dos provetes. A diferença percentual de massa
dos provetes, antes e após imersão, corresponde ao valor de cloretos retido pela
argamassa. A continuidade do ensaio é feita com a realização de ciclos de exposição,
durante 12h a HR de 90%, seguida de exposição durante 12h a HR de 60%, a temperatura
constante de 22ºC. Após cada ciclo, procedeu-se à medição da massa dos provetes e à
observação qualitativa dos mesmos. A sequência dos ciclos foi realizada até a observação
da degradação dos provetes.
No caso dos sulfatos, prepararam-se 2 soluções de sulfato de sódio (0,01 e 0,1M). Os
provetes com tempo de cura de 28 dias foram sujeitos a ciclos de imersão nas soluções
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preparadas durante um período de 2 horas e secagem imediata a 70ºC durante 22 horas.
Para cada ciclo indicado, procedeu-se à medição da massa dos provetes e à avaliação do
estado de integridade dos mesmos.
Para os 2 casos, os resultados são apresentados em gráficos (Fig. 2 e Fig.3) que
expressam a variação de massa em função do número de ciclos, até se verificar uma
degradação significativa ou a rotura total do material.
1.

2.

3.

4.

Figura 1: Exemplificação da metodologia adotada para avaliação da capacidade de resistência à
fissuração de uma argamassa durante a sua fase plástica (1. Base de suporte em tijolo e molde
plástico; 2. Aplicação da argamassa; 3. Aspersão de água após 24 horas para observação mais exata
de fissuração; 4. Resultado final, exemplo sem e com fissuração).

A Tabela 1 apresenta o conjunto de formulações testado, cuja variação principal é o ligante
utilizado, seja a sua tipologia ou a sua quantidade. Estas formulações traduzem um espetro
alargado de possibilidades de produtos para várias funções em trabalhos de reabilitação de
paredes antigas.
Relativamente aos componentes utilizados, refira-se a utilização de cal hidratada com 97%
Ca(OH)2 e aproximadamente 1% de água absorvida, cal hidráulica HL5 (cal aérea
disponível ≥ 5%; sulfato ≤ 3%, resistência à compressão após 28 dias ≥ 5MPa), cimento
Portland CEM I, 52.5 na cor branca, agregado calcário (2,0mm-0,1mm), agregado de sílica
(0,1mm-1mm), derivado celulósico de viscosidade 20000mPa.s (solução a 2%; 20ºC),
polímero de acetato de vinilo-etileno-versatato de vinilo (Tg 16ºC), olefina-sulfonato de sódio
como agente introdutor de ar, estearato de cálcio como agente hidrófobo, fibra de poliamida
(comprimento de 6mm) e agente super-palstificante (polímero de melamina sulfonada).
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Tabela 1: Formulações típicas avaliadas em laboratório (% em massa).
Cal aérea
Cal hidráulica
Cimento Portland
Pozolana
Areia sílica (0,11mm)
Areia de carbonato
(0,1-2mm)
Retentor de água
Polímero EVA
Adjuvante
introdutor de ar
Agente hidrófobo
Fibra
Bentonite
Superplastificante

ARG_1
12
8
0
0

ARG_2
2
12
0
2

ARG_3
7
0
8
2

ARG_4
0
12
10
0,5

ARG_5
15
0
6,5
0

39,7

38,7

52,4

46,7

0

40

45

30

30

76,6

0,125
0

0,125
0

0,08
0

0,08
0

0,20
1

0,0125

0,025

0,025

0,025

0

0
0,05
0,11
0

0,10
0,10
0
0

0,15
0,10
0,25
0

0,3
0,10
0,25
0

0,50
0,10
0
0,10

Resultados e Discussão
Os resultados obtidos relativamente às formulações de argamassas analisadas, visando
soluções para regularização e revestimento final de paredes, são indicados na Tabela 2 e
Figuras 2 a 4. Todos os resultados são relativos a produto endurecido com 28 dias de cura.
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Tabela 2: Resultados obtidos nas várias formulações de argamassas
Propriedade

ARG_1

ARG_2

ARG_3

ARG_4

ARG_5

Água de amassadura (g)/kg
de pó

190

180

165

195

260

1500

1350

1400

1950

1450

Espalhamento (mm)

150

150

153

148

151

Teor de ar introduzido (%)

19

25

25

26

20

18-20

11-13

6-7

4-5

4-5

1600

1410

1520

1430

1300

Porosidade aberta (%)

28

36

33

45

30

Variação dimensional
(mm/m)

-1,5

-1,2

-1,4

-0,9

-0,4

Suscetibilidade a fissuração
em fase plástica

Sim

Não

Não

Não

Não

Rf (MPa)

0,5

0,7

1,5

2,0

1,6

Rc (MPa)

1,0

1,6

3,8

4,3

3,0

Mod. Elast. dinâmico E
(GPa)

3,5

3,0

5,0

8,0

5,0

Aderência (N/mm ) (modo
de rotura)

0,10
(FP:B)

0,20
(FP:B)

0,25
(FP:B)

0,30
(FP:B)

0,39
(FP:B)

Coeficiente de resistência à
difusão de vapor de água, µ

5

3

4

4

7

Coeficiente de absorção de
água por capilariadde, C
2
(kg/m -min½)

1,00

0,26

0,11

0,02

0,50

Absorção de água às 24h
2
(kg/m )

18,25

9,55

3,61

0,74

11,10

Penetração água (mm)

> 40

5

3

3

5

n.d.

n.d.

n.d.

< 0,5

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

> 50

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

> 40

n.d.

3

MVA da pasta

(kg/m )

Tempo de presa (h)
3

MVA endurecido

(kg/m )

2

Cloretos retidos (%)

(1)

Resistência a cloretos
ciclos)

(1)

Resistência a sulfatos

(1)

(nº

(nº ciclos)
(1)

Relativo a exposição a solução de 0,1M.

A análise dos resultados indicados na Tabela 2 aponta caminhos e opções que permitem a
sua utilização para vários fins. No que respeita ao comportamento mecânico, a maioria dos
casos apresenta valores de resistência à compressão entre 1,0 e 3,0MPa, aderências entre
0,1 e 0,3MPa e módulos de elasticidade dinâmicos inferiores a 5GPa, que indica a sua
adequação a um conjunto relevante de suportes ao nível da reabilitação de paredes, como
sejam adobes, alvenaria em pedra irregular e tijolo.
Por outro lado, os valores relativos ao comportamento à água revelam argamassas com
coeficientes de absorção por capilaridade reduzidos, com exceção do caso ARG_01, o que
pode indiciar alguma dificuldade de eliminação de água de um suporte humedecido,
admitindo a utilização destes materiais como revestimento. Ainda assim, considerando a
elevada permeabilidade ao vapor de água apresentada para todos os casos, admite-se que
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a zona fronteira entre fases possa ser mais interior o que facilitará a eliminação de água
potencialmente presente no suporte. Portanto, em casos de paredes antigas em que exista
água nas fundações da parede de suporte, admite-se o caso ARG_1 como mais adequado
[2].

Ação de sulfatos
6,00
4,00
2,00

∆m (%)

0,00
-2,00 0

20

40

60

80

100
Ciclos (nº)

-4,00
-6,00
arg_04_0.1M

-8,00
-10,00

arg_04_0.01M

-12,00

Figura 2: Resultados relativos ao ensaio de exposição a sulfatos para a versão ARG_4.

Ação de Cloretos
2,50

2,00

∆m (%)

1,50
arg_04_0.1M

1,00

Arg_04_0.01
M

0,50

0,00
0

10

20

30
40
ciclos (nº)

50

60

70

Figura 3: Resultados relativos ao ensaio de exposição a cloretos para a versão ARG_4.
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Figura 4: Resultados relativos ao ensaio de exposição a soluções salinas, para a versão ARG_4
(esquerda: degradação por ataque de sulfatos; direita: ação de cloretos).

Considerando a referência ARG_1, cujos ligantes são a cal e a cal hidráulica, admite-se que
possa ser utilizada em regularização de alvenarias antigas com elevada probabilidade de
sucesso. No entanto, apresenta fácil tendência a fissuração durante a fase plástica,
revelando a necessidade de ser aplicada por mão-de-obra experiente, recorrendo a técnicas
capazes de minimizar esta tendência. Esta questão mais desfavorável já não ocorre quando
se observam os resultados relativos à opção ARG_2, que são muito similares a nível
mecânico e físico, mas sem apresentar a mesma tendência à fissuração em fase plástica.
Por outro lado, a variante ARG_3, que incorpora alguma quantidade de cimento Portland,
apresenta um tempo de presa menor, o que pode constituir uma vantagem para utilização
por mão-de-obra menos especializada, embora se reconheça o incremento das resistências
mecânicas como limitador da sua utilização no caso de alvenarias muito frágeis.
Os resultados relativos à ARG_4 sugerem um caso que aponta para a utilização como
argamassa de saneamento de paredes com presença de sais solúveis, nomeadamente a
elevada porosidade e resistência a ciclos de exposição. Por isso, também se apresentam
gráficos de resultados ao nível da resistência aos sais (cloretos e sulfatos), que se
apresentam como promissores a este nível, observando-se uma resistência sem
degradação da argamassa por mais de 40 ciclos, embora a quantidade de cloretos retidos
se tenha apresentado surpreendentemente baixa. Os mesmos resultados recomendam
também alguma prudência relativamente à aplicação desta argamassa (tal como formulada)
sobre suportes mais frágeis, uma vez que a resistência à compressão e o módulo de
elasticidade dinâmico apresentam valores relativamente elevados.
Finalmente, o exemplo identificado como ARG_5 apresenta resistências mecânicas e
valores de aderência que podem comprometer a sua utilização em suportes muito frágeis,
nomeadamente quando se pretende observar um objetivo de reversibilidade. Por outro lado,
considerando que se trata de uma argamassa mais fina, a sua utilização como argamassa
de revestimento final pode constituir uma possibilidade.
De referir que as argamassas apresentadas podem ser aplicadas por recurso a sistemas
mecânicos de mistura e de projeção, como máquinas de processo contínuo ou descontínuo.
Porém, convém salientar a necessidade de estudar com pormenor o impacto da ação de
aplicação no comportamento final das argamassas, de forma a assegurar que as
propriedades obtidas em laboratório são refletidas no resultado de aplicação in situ. A
questão é especialmente relevante quando se utilizam máquinas de projeção de processo
contínuo, que pode limitar o desenvolvimento da porosidade e porometria das argamassas
e, por consequência, alterar as condições de desempenho inicialmente previstas.
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Conclusões
Considerando os desafios atuais em contexto de reabilitação, associados a um mercado em
crescimento que tende a exigir processos e tempos de execução mais facilitados, por tender
a tornar-se muito difuso e por introduzir atores diversificados e menos especializados, é
importante a disponibilização de um conjunto de soluções que respondam eficazmente às
exigências colocadas. Não desconsiderando a necessidade de formação específica dos
agentes envolvidos, de metodologias de avaliação e interpretação adequadas ao contexto
de obra de reabilitação, também se impõe que a disponibilidade de soluções técnicas,
refletidas nas argamassas para a execução dos trabalhos, possa corresponder às
expectativas indicadas, o que implica disponibilidades rápida dos materiais, facilidade de
gestão em estaleiro, adequação às características da mão-de-obra e prazos de execução
requeridos, entre outros. Neste trabalho, abordou-se um exemplo de processo de
desenvolvimento de um conjunto de soluções a partir da indústria, procurando conciliar os
vários desafios apresentados. Assim, por um lado, os resultados de avaliação laboratorial de
várias formulações experimentais apontam para soluções capazes de se adequar às
exigências de compatibilidade mecânica, física e química com os suportes e, por outro lado,
também podem apresentar adequação ao nível dos seus tempos de presa e facilitação no
controlo de fissuração durante a fase plástica, minimizando a necessidade de custos de
processo associados a técnicas tradicionais que permitam este controlo em materiais
formulados mais tradicionalmente.
Os resultados indicam também pistas para trabalhar em desenvolvimento de várias opções
ainda mais adaptadas ao contexto de reabilitação, como a melhoria do comportamento em
situações de suportes com muita humidade e, simultaneamente, assegurar as vantagens
associadas a processos de fabrico e controle constantes em ambiente industrial.
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Resumo
O recurso a ligantes hidráulicos na formulação de argamassas de cal aérea para utilização
em edifícios antigos é uma prática corrente, com o objectivo de procurar obviar os
inconvenientes associados à utilização de argamassas exclusivamente formuladas com cal
aérea ou ligantes hidráulicos. Contudo, a selecção do tipo e do teor de ligante hidráulico na
mistura ligante é muitas vezes efectuada sem ter em atenção a influência destas variáveis
nas características das argamassas. O artigo contribui para perceber de que forma os
ligantes hidráulicos modificam as características das argamassas de cal aérea, através da
análise da influência da natureza e do teor de ligante hidráulico em argamassas bastardas
de cal aérea formuladas com cal hidráulica natural e cimento. Observou-se que a utilização
de 10% de cimento ou cal hidráulica não promoveu incremento da resistência mecânica
inicial (28 dias) e que 50% de cimento originou argamassas bastardas com maior resistência
e menor permeabilidade ao vapor de água do que as argamassas bastardas com 50% de
cal hidráulica. Por outro lado, a utilização do mesmo conteúdo de cal hidráulica, em
detrimento do cimento, aumentou moderadamente a resistência inicial das argamassas, e
alterou de forma menos significativa a generalidade das propriedades físicas analisadas.
Palavras-chave:

Cal Aérea; Cal Hidráulica Natural; Cimento; Argamassas Bastardas; Edifícios
Antigos
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Introdução
Os rebocos, por se encontrarem sujeitos a inúmeros agentes de degradação, necessitam
frequentemente de ser substituídos. Os novos rebocos deverão ser compatíveis (física,
mecânica, química e esteticamente) com os materiais preexistentes e duráveis.
Recentemente, diversos trabalhos têm sido desenvolvidos no âmbito do estudo de
argamassas de cal aérea para a conservação do património edificado, pelo facto de estas
argamassas se constituírem como soluções potencialmente compatíveis com as alvenarias
antigas. De um modo geral, os estudos desenvolvidos focam-se nas vantagens inerentes à
utilização de argamassas de cal aérea, mas também reconhecem as desvantagens da sua
aplicação, tais como a reduzida resistência mecânica inicial, a possibilidade de se registar
elevada retracção por secagem, elevada porosidade, permeabilidade à água e ao vapor de
água, que tornam este tipo de argamassas particularmente susceptíveis à degradação (Elert
et al., 2002; Lanas e Alvarez, 2003; Arizzi, 2012).
Como forma de obviar algumas destas desvantagens, são por vezes adicionados ligantes
hidráulicos (Veiga, 2003; Arandigoyen e Alvarez, 2006), tais como a cal hidráulica e o
cimento. Esta prática tem como objectivo procurar combinar a elevada capacidade de
retenção de água e de plasticidade conferida pela cal aérea, ao desenvolvimento mais
rápido de resistência mecânica que justifica, em grande parte, a utilização do ligante
hidráulico.
Muito embora a adição de um ligante hidráulico a argamassas de cal aérea seja
relativamente frequente, a selecção do tipo e teor de ligante hidráulico a utilizar na mistura
ligante é muitas vezes efectuada sem ter em atenção a influência destas variáveis nas
características das argamassas, obtendo-se argamassas bastardas com propriedades
desconhecidas.
O cimento é frequentemente referido com sendo um ligante que apresenta reduzida
compatibilidade com os materiais existentes nas alvenarias antigas, por originar argamassas
demasiado fortes e rígidas e poder libertar sais solúveis (Lanas e Alvarez, 2003; Lanas et
al., 2004; Arizzi, 2012). A sua inclusão em argamassas de cal aérea tem sido alvo de
estudos diversos, focando-se estes maioritariamente na influência do teor em cimento na
resistência mecânica e estrutura porosa das argamassas. Destes trabalhos, é possível
concluir que este ligante deverá estar presente em quantidades moderadas numa
argamassa bastarda (Martinez e Carro, 2007; Arandigoyen e Alvarez, 2007; Veiga et al.,
2008, Silva et al. 2014).
Por outro lado, a cal hidráulica natural tem sido alvo de estudos recentes que evidenciam o
seu potencial como ligante para argamassas antigas (Lanas et al., 2004; MaravelakiKalaitzaki et al., 2005; Grilo et al., 2014; Silva et al., 2015), por permitir a obtenção de
argamassas com características físicas próximas das argamassas de cal aérea, mas com a
vantagem de poderem apresentar resistências mecânicas mais elevadas a idades mais
jovens. Não obstante, o estudo de argamassas bastardas de cal aérea e cal hidráulica
natural permanece relativamente escasso, contribuindo para este facto a reduzida
disponibilidade deste ligante em alguns países (Arandigoyen e Alvarez, 2007) e a
diversidade das cais hidráulicas existentes no mercado, com graus de hidraulicidade
variados (Veiga et al., 2008) e que, por isso, podem originar argamassas bastardas com
características distintas.
O presente trabalho pretende discutir as implicações do tipo e teor de ligante hidráulico em
argamassas de cal aérea para aplicação em construções antigas.
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Trabalho experimental
Materiais
Os ligantes utilizados na produção das argamassas foram: cal aérea hidratada em pó, do
tipo CL 90, da Calcidrata; cal hidráulica natural do tipo NHL 5 (de acordo com a EN 459-1:
2002), da Secil-Martingança; e cimento do tipo CEM II B/L 32,5 (de acordo com a EN 197-1:
2012), da Secil. Como agregados, foi utilizada uma mistura em partes iguais de areia de rio
e areia amarela, cujas curvas granulométricas são apresentadas na Figura 1. As areias
apresentam granulometria similar, com partículas maioritariamente inferiores a 2mm, sendo
a areia de rio ligeiramente mais fina do que a areia amarela.
Material acumulado passado (%)

100
Areia de rio
Areia amarela

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,01

0,1

1

10

Dimensão (mm)
Figura 1: Curva granulométrica dos agregados finos utilizados na produção das argamassas

Formulações estudadas
As formulações estudadas foram definidas de modo a satisfazer os objectivos estabelecidos,
tendo-se considerado como referência uma argamassa de cal aérea, com traço volumétrico
1:3 (ligante:agregado), ao qual corresponde um traço ponderal 1:8. Com base na argamassa
de cal aérea de referência com traço ponderal 1:8, foram definidas duas formulações de
argamassa bastarda de cal aérea e ligante hidráulico através da substituição de 10% e 50%
da massa de cal aérea por cal hidráulica natural ou cimento, Quadro 1. Todas as
formulações foram produzidas com a quantidade de água necessária à obtenção de uma
consistência por espalhamento (EN 1015-3: 1999) de 165±2mm.
Quadro 1: Formulações das argamassas estudadas
Argamassas
Cal Aérea (Ref)
CH 10
(10% cal hidraulica)
CH 50
(50% cal hidraulica)
CC 10
(10%cimento)
CC 50
(50% cimento)

Cal
aérea
1

Traço volumétrico
Ligante
Agregado
hidráulico
3

Cal
aérea
1

Traço ponderal
Ligante
Agregado
hidráulico
8

0,93

0,07

3,3

0,90

0,10

8

0,63

0,37

4

0,50

0,50

8

0,94

0,06

3,3

0,90

0,10

8

0,65

0,35

4

0,50

0,50

8
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A produção das argamassas e respectivos provetes prismáticos com as dimensões
40x40x160 (mm) baseou-se no disposto na NP EN 196-1 (1996). Os provetes de argamassa
foram conservados num ambiente condicionado (20±2ºC e 65±5% HR) até à sua
caracterização no estado endurecido, tendo apenas sido retirados aos 7 dias para se
proceder à sua desmoldagem.
Ensaios laboratoriais
As argamassas estudadas foram sujeitas a caracterização mecânica aos 28 dias de idade e
a caracterização física aos 3 anos de idade.
A caracterização mecânica efectuada incluiu a determinação da resistência à flexão e à
compressão (EN 1015-11: 1999). A resistência à flexão foi avaliada em pelo menos 5
provetes prismáticos de argamassa de cada formulação e a resistência à compressão em
pelo menos 6 meios provetes.
A caracterização física das argamassa incluiu o estudo da: estrutura porosa, por recurso à
porosimetria por intrusão de mercúrio, através da determinação da porosidade e da
distribuição do tamanho dos poros; absorção de água por capilaridade; cinética de secagem
e permeabilidade ao vapor de água. A porosimetria foi realizada num porosímetro da marca
Micromeritics, modelo AutoPore IV 9500, com uma gama de pressões de 0,345 a 229 MPa.
A absorção de água por capilaridade foi determinada com base no disposto na RILEM II.6
(1980), em pelo menos um provete de argamassa de cada formulação. A cinética de
secagem das argamassas testadas foi avaliada com base nos procedimentos da RILEM II.5
(1980) e NORMAL 29/88 (1991), em pelo menos dois meios provetes (≈ 40x40x80 [mm]) de
cada formulação de argamassa. A permeabilidade ao vapor de água foi avaliada com base
nos procedimentos da RILEM II.2 (1980), segundo o método da célula seca, em pelo menos
dois provetes de cada formulação de argamassa. O ensaio foi realizado em provetes com as
dimensões 40x40x10 (mm), resultantes do corte de provetes prismáticos de argamassa. O
gradiente de pressão responsável pela percolação do vapor de água foi obtido através do
condicionamento do interior das células de medição, a 0% de humidade relativa, com o
auxílio de cloreto de cálcio, e o exterior (recipiente) a 75% de humidade relativa usando uma
solução sobressaturada de cloreto de sódio.

Análise de resultados
Propriedades físicas
As implicações da utilização de cimento na estrutura porosa e nas características de
transporte de água de argamassas à base de cal aérea foram já abordadas por diversos
autores, entre os quais Mosquera et al. (2006), Arandigoyen e Alvarez (2007), Cizer et al.
(2008) e Silva et al. (2014).
No que diz respeito à porosidade, alguns autores referem que com a introdução de cimento a
porosidade e a dimensão média dos poros tende a diminuir, por o cimento alegadamente
preencher os poros de maiores dimensões existentes nas argamassas contendo cal aérea
(Mosquera et al., 2006). No entanto, outros autores reportam variações muito pouco
significativas da porosidade com o incremento de cimento (Arandigoyen e Alvarez, 2007).
A informação disponível relativamente ao efeito da cal hidráulica no espaço poroso de
argamassas de cal aérea é mais escasso, mas aponta igualmente para um decréscimo da
porosidade e tamanho dos poros com o aumento do teor em cal hidráulica (Teutonico et al.,
2000), mas menos acentuado do que no caso do cimento.
O Quadro 2 apresenta os valores de porosidade, diâmetro médio dos poros e coeficiente de
capilaridade das argamassas estudadas, e a Figura 2 apresenta as curvas de distribuição do
tamanho dos poros.
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Quadro 2: Valores de porosidade, diâmetro médio dos poros, coeficiente de capilaridade e coeficiente
de permeabilidade ao vapor de água
Argamassas

Porosidade
(%)

Cal Aérea (Ref)
CH 10
CH 50
CC 10
CC 50

25,9
26,2
23,6
23,8
20,0

Diâmetro
médio dos
poros (µm)
4,81
4,07
1,47
1,16
0,87

Coef. permeabilidade ao
-11
vapor de água x10
-1 -1
-1
(kg.m .s .Pa )
1,47
1,49
1,34
1,26
1,08

Coef. capilaridade
2 1/2
(kg/m .s )
0,139
0,156
0,181
0,137
0,152

Os resultados obtidos evidenciam que, de facto, os ligantes hidráulicos tendem a reduzir a
porosidade das argamassas de cal aérea, bem como o diâmetro médio dos poros, Quadro
2. Este resultado deriva essencialmente da diminuição dos poros de maiores dimensões
(>10µm) e do incremento dos poros de dimensão reduzida (<0,1µm), e ocorre de forma mais
acentuada para teores mais elevados de ligante hidráulico e de forma mais relevante
quando o ligante é o cimento, Figura 2.
Os poros de dimensão inferior a 0,1µm são típicos de argamassas hidráulicas, sendo por
isso expectável o incremento da sua presença com o aumento do teor em ligante hidráulico,
Figura 2. A redução da presença de poros com dimensão superior a 10µm, com o aumento
do teor de ligante hidráulico, tem sido referida por outros autores em trabalhos no domínio
de argamassas bastardas de cal aérea e cimento (Mosquera et al., 2006; Arandigoyen e
Alvarez, 2007).
A Figura 2 permite ainda verificar que se registou uma redução dos poros com dimensões
compreendidas entre 0,1 e 1µm e um incremento de poros com dimensões superiores a
1µm, possivelmente devido ao incremento da porosidade nas zonas de interface entre a
pasta e o agregado, em resultado da presença de maior volume de agregado nas
argamassas com maior teor em ligante hidráulico, Quadro 1.
0,16

0,16
Ref

0,12

0,14

CH10
CC10

dV/dlogD (ml/g)

dV/dlogD (ml/g)

0,14

0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0,01

0,12

Ref
CH50
CC50

0,10
0,08
0,06
0,04
0,02

0,1

1
10
Diâmetro (µm)

100

0,00
0,01

0,1

1
10
Diâmetro (µm)

100

Figura 2: Curvas de distribuição do diâmetro dos poros obtidas para as argamassas estudadas

No caso das argamassas de cal aérea e cimento, a distribuição do tamanho dos poros
praticamente passa a unimodal com a utilização de 50% de cimento, com a correspondente
redução acentuada da porosidade e do tamanho médio dos poros, face à argamassa de cal
aérea. Relativamente às argamassas bastardas contendo cal hidráulica, apenas foi
registado um decréscimo de porosidade para um teor em cal hidráulica de 50%. Também a
redução do tamanho de poros foi menos acentuada nas argamassas bastardas de cal aérea
e cal hidráulica, mantendo-se a distribuição do tamanho de poros bimodal.
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Muito embora as argamassas bastardas estudadas tenham revelado cinéticas de absorção
de água semelhantes à registada pela argamassa de cal aérea, a velocidade inicial de
absorção de água por capilaridade revelou tendência para aumentar com o incremento do
teor de ligante hidráulico, Figura 3, tal como confirmado pelos valores obtidos para o
coeficiente de capilaridade, Quadro 2. Este comportamento ocorre, possivelmente, devido à
presença de uma rede porosa mais interconectada, em resultado do aumento de volume de
agregado. A argamassa CH50 foi a que se distinguiu mais das restantes, tendo revelado
maior coeficiente de absorção de água por capilaridade e maior valor assimptótico.
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Figura 3: Curvas de absorção de água por capilaridade das argamassas estudadas

A Figura 4 apresenta a cinética de secagem das argamassas estudadas, sendo possível
observar a presença de 3 fases. Durante a fase inicial do processo, a evaporação ocorre
sob velocidade constante, sendo a água líquida transportada até à superfície do material
essencialmente por capilaridade. Quando o transporte de água até à superfície deixa de
ocorrer desta forma é atingido o teor de humidade crítico. A partir desta altura, o transporte
de água é realizado até à frente de secagem por capilaridade e depois por difusão do vapor
até à superfície. A frente húmida vai recuando progressivamente, aumentando assim a
espessura de material que o vapor tem que atravessar até à superfície, e a velocidade de
secagem abranda. Durante a fase final, a velocidade de secagem é muito lenta e o teor de
água vai diminuindo muito lentamente até atingir o teor de água de equilíbrio.
As argamassas bastardas com 10% de ligante hidráulico (CH10 e CC10) revelaram
cinéticas de secagem mais lentas do que a argamassa de cal aérea, de forma
particularmente mais notória quando o ligante é o cimento, e valores do teor de humidade
crítico mais elevados do que o registado para a argamassa de cal aérea. As argamassas
bastardas com maior teor de ligante hidráulico (CH50 e CC50) revelaram cinéticas de
secagem muito similares entre si e com a argamassa de cal aérea (Ref), Figura 4, bem
como no que se refere ao teor de humidade crítica e ao teor de humidade final,
possivelmente devido ao maior volume de agregado presente nestas argamassas. Note-se
também que o processo de secagem da argamassa CH50 foi mais rápido do que o da
argamassa CC50.
A presença de 10% de cal hidráulica natural (CH10) não afectou a permeabilidade ao vapor
da argamassa de cal aérea. No entanto, o incremento do teor em ligante hidráulico foi
responsável pela redução da permeabilidade ao vapor, sendo este efeito claramente mais
pronunciado quando o ligante é o cimento, como é possível observar no Quadro 2.
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Figura 4: Cinética de secagem das argamassas estudadas

Propriedades mecânicas
As propriedades mecânicas de argamassas bastardas, formuladas com cal aérea e cimento,
foram estudadas por Arandigoyen e Alvarez (2007), a diversas idades até 1 ano, tendo estes
autores concluído que a resistência à compressão não aumenta de forma linear com o
aumento do teor em ligante hidráulico, neste caso cimento. Os autores referem que a adição
de teores em cimento até 40% (volume) apenas consegue originar um ligeiro aumento da
resistência mecânica. Por outro lado, referem que, uma argamassa bastarda com 75% de
cimento revela apenas 50% da resistência de uma argamassa simples de cimento.
Tendências semelhantes foram obtidas por Martinez e Carro (2007) ao estudarem
argamassas bastardas de cal aérea com diversos teores de cimento com 1 ano de idade.
Estes autores concluíram que a utilização de percentagens de cimento inferiores 33%
(volume) não originam um aumento da resistência à compressão, pelo facto de o cimento
não se encontrar em quantidade suficiente na matriz para desenvolver as suas propriedades
de ligante, comportando-se antes como um filler. Para teores superiores a 33%, a
resistência à compressão aumenta progressivamente.
Pelo contrário, Cizer et al. (2008) reportam um aumento gradual de resistência à flexão e à
compressão de argamassas bastardas de cal aérea e cimento até aos 180 dias de idade.
Noutro trabalho, estes autores estudaram os processos de endurecimento de argamassas
bastardas (Cizer et al., 2009) tendo concluído que existe competição entre os processos de
carbonatação e hidratação.
Os resultados obtidos no âmbito do presente estudo confirmam os obtidos por Arandigoyen
e Alvarez (2007) e Martinez e Carro (2007), tendo-se verificado que argamassas bastardas
com teores reduzidos de cimento, neste caso 10% (massa), não promovem um incremento
de resistência aos 28 dias de idade, face ao que se verifica numa argamassa de cal aérea
(Ref), e que o mesmo acontece quando o ligante hidráulico é a cal hidráulica, Figuras 5 e 6.
Neste sentido, é possível concluir que nem o cimento, nem a cal hidráulica natural, quando
adicionados em quantidades reduzidas originam incremento da resistência mecânica inicial
das argamassas de cal aérea.
Já a inclusão de 50% (massa) de ligante hidráulico na mistura ligante de uma argamassa à
base de cal aérea consegue originar um incremento da resistência à compressão, bastante
mais significativo para o cimento do que para a cal hidráulica, Figuras 5 e 6. A resistência à
flexão registou um incremento significativo para um teor de 50% de cimento (CC50), não se
tendo verificado o mesmo para um teor igual de cal hidráulica (CH50).
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Figura 5: Resistência à flexão das argamassas
estudadas aos 28 dias de idade
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Figura 6: Resistência à compressão das
argamassas estudadas aos 28 dias de idade

Conclusões
O artigo pretendeu contribuir para o desenvolvimento do conhecimento actual sobre a
influência da natureza do ligante hidráulico e do seu teor em argamassas bastardas de cal
aérea e ligante hidráulico para aplicação em edifícios antigos.
A inclusão de ligantes hidráulicos em argamassas de cal aérea originou uma diminuição da
porosidade aberta, essencialmente devido à redução dos poros de maiores dimensões (>
10µm), bem como da permeabilidade ao vapor de água. Contudo, o coeficiente de
capilaridade das argamassas bastardas aumentou com aumento do teor em ligante
hidráulico. Também a cinética de secagem das argamassas com 50% de ligante hidráulico
foi mais rápida e próxima da argamassa de cal aérea do que a das argamassas que contêm
10% de ligante hidráulico. O facto de se ter mantido o traço ponderal constante, à medida
que se aumentou o teor em ligante hidráulico na mistura, aumentou o volume de agregado
presente nas argamassas, o que pode ter originado uma rede porosa mais interconectada,
facilitando a secagem e a absorção de água nas argamassas bastardas com maior teor em
cimento ou cal hidráulica. As variações observadas nas propriedades físicas foram mais
acentuadas quando o ligante hidráulico utilizado na produção das argamassas bastardas foi
o cimento.
No que diz respeito à resistência mecânica, verificou-se que a utilização de 10% de cimento
ou cal hidráulica não originou um aumento de resistência mecânica aos 28 dias e que a
inclusão de 50% de cimento originou argamassas bastardas demasiado fortes. Por outro
lado, a utilização do mesmo conteúdo de cal hidráulica natural aumentou moderadamente a
resistência à compressão das argamassas.
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Resumo
O Cais das Colunas é o único cais monumental construído, em Lisboa, no âmbito do projeto
de reconstrução da cidade depois do terramoto de 1755. O cais foi parcialmente
desmontado em 1997 e reconstruído em 2008. Durante os trabalhos de reposição foram
recolhidas amostras de argamassas originais, datáveis das décadas de 1770 a 1790, do
núcleo do embarcadouro, tendo em vista o seu estudo e caracterização.
A metodologia analítica envolveu a realização de ensaios químicos, mineralógicos e físicos,
nomeadamente de espetrometria de fluorescência de raios X (FRX), difração de raios X
(DRX) e absorção capilar por contacto (ACC). Os resultados obtidos foram comparados com
os de argamassas de período cronológico e localização congéneres, confirmando-se a sua
consonância, nomeadamente do uso, para a formulação das argamassas, de areias locais e
da cal aérea como ligante.
Palavras-chave:

Argamassas; Cal; Caracterização; Ambiente marinho; Séc. XVIII
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Introdução
A Praça do Comércio, em Lisboa, foi planeada e construída depois do grande terramoto de
1755, correspondendo a sua área à expansão do antigo Terreiro do Paço por aterro da
margem do rio Tejo (Figura 1). Em 1910, a Praça do Comércio, incluindo todas as
edificações, a estátua equestre de D. José I e o Cais das Colunas (Figura 2), foi classificada
como Património Nacional.

Figura 1: Áreas da Praça do Comércio (a vermelho) e do Terreiro do Paço (a verde), e o Cais das
Colunas (assinalado com estrela). Aplicação sobre pormenor de [Eugénio dos Santos e Carvalho;
Carlos Mardel], Esboço da planta preparatória ou correcção. [1756]. (Instituto Geográfico Português,
Imagem 0354. Publicado em Lisboa Setecentista: a ordem nascida do caos, DVD, Lisboa, Arquivo
Municipal de Lisboa, 2012.)

Figura 2: O Cais das Colunas em 2016 (foto ACA)

Figura 3: Litografia da Praça do Comércio, revelando o Cais das Colunas e os embarcadouros
laterais, datável de entre 1862 e 1873. (Biblioteca Nacional Digital, PURL 23102)

A construção do caes da Praça do Commercio - uma muralha com cerca de 200 metros de
comprimento integrando dois pequenos embarcadouros laterais ladeando o Cais das

472

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

Colunas (Figura 3), o único que subsiste, desenvolveu-se entre as décadas de 1760 e 1790.
Aliás, foi este, por excelência, o período de grande impulso na reconstrução da cidade.
O embarcadouro detém elevado valor histórico-cultural (Antunes, 2011), tendo ao longo da
sua existência sido o local de embarque e desembarque de inúmeras personalidades
(Antunes, 2014). É atravessado por três galerias transversais, e tem como dimensões
principais: 50,8 m de comprimento, variando a largura entre 12,4 e 44,2 m; as atuais colunas
têm 6,2 m de altura.
Em meados da década de 1990, o projeto de expansão da Linha Azul do metropolitano de
Lisboa determinou que o monumento fosse parcialmente desmontado - o que ocorreu em
1997. Em setembro de 2008 finalizou-se a conclusão da empreitada de reposição. Durante
os trabalhos de reconstrução foram recolhidas amostras de argamassas, entre outros
materiais, com vista à sua futura caracterização.
A reconstrução da cidade foi acompanhada de inúmeras reparações em fortificações
marítimas ao longo das margens do rio Tejo. A preparação de argamassas adequadas a
ambiente marinhos e/ou húmidos terá cumprido protocolos específicos uma vez que estes
ambientes são propiciadores de formas particulares de degradação das construções.
A caracterização preliminar das argamassas recolhidas - publicada em 2013 (Antunes 2013)
e aqui reanalisada - é complementada pela confrontação com os dados obtidos nos estudos
de argamassas históricas, do mesmo período cronológico, em particular provenientes de
ambientes húmidos e com salinidade (Magalhães, 2009; Veiga, 2012; Borges, 2014).

Materiais e métodos
Amostras
As três amostras recolhidas (MO1, MO2 e MO3), de argamassas produzidas e aplicadas
nas décadas de 1770 a 1790, provêm do núcleo do cais (Figura 4) e foram recolhidas em
2008, durante a empreitada de reconstrução.

Figura 4: Locais de recolha de amostras no núcleo do Cais das Colunas. Alçado nascente, 2008.

a

b

c

Figura 5: Amostras de argamassas do Cais das Colunas: a - MO1; b - MO2; c - MO3.
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A observação macroscópica das amostras (Figura 5) revelou textura e composição
homogéneas, com agregados arredondados e a presença de nódulos de cal, bem como
elevada consistência.
Métodos de caracterização
Foi realizada a caracterização mineralógica, química e granulométrica, da areia, das
amostras, e foi determinado o seu coeficiente de absorção de água por capilaridade
(Antunes, 2013), seguindo a metodologia recomendada em estudos de referência sobre a
caracterização de argamassas históricas (Veiga, 2011; Candeias, 2005).
Antes das análises de difração de raios X (DRX) e de espetrometria de fluorescência de
raios X (FRX), as amostras foram secas a 60ºC e moídas em moinho de ágata. As análises
de DRX foram realizadas num difratómetro Philips X’Pert PW 3040/60, utilizando a radiação
CuKα e a identificação das fases cristalinas recorreu às fichas de minerais publicadas pela
International Centre for Diffraction Data Powder Diffraction Files (ICDD PDF). As análises de
FRX foram realizadas utilizando um espetrómetro de raios X Philips PW 1410/00, usando a
radiação CrKα; os valores de perdas ao rubro foram obtidos pelo aquecimento das amostras
a 1000ºC por 3 horas (Antunes, 2013).
O procedimento do ensaio de absorção de água por capilaridade (ACC) baseou-se na
Norma Europeia EN 15801 (Conservation of cultural property - Test methods - Determination
of water absorption by capillarity) e em estudos de referência sobre ensaios de capilaridade
em argamassas históricas (Veiga, 2004). O princípio é o da determinação da quantidade de
água que a superfície duma amostra absorve, por capilaridade, quando está em contacto
com a água. As amostras foram previamente secas a 60 ºC, até massa constante, sendo
colocadas sobre um geotêxtil e pesadas (Figura 6), periodicamente, aos 2, 3, 4, 5, 10, 15,
20, 25, 30, 60, 120, 240 e 270 minutos (Antunes, 2013).

Figura 6: Pormenores do ensaio de absorção de água por capilaridade, nos Laboratórios da
Universidade de Aveiro.

A razão ligante/agregado (traço ponderal) foi determinada pela dissolução de argamassa
MO2 por ataque por ácido clorídrico, seguindo o método de Jedrzejewska (Jedrzejewska,
1960). Este processo é limitado a argamassas com areia siliciosa e requer cuidado na
interpretação pois o ataque com ácido dissolve agregados calcários e pode, assim, distorcer
os resultados (Candeias, 2005). Seguiu-se a lavagem e secagem, a baixa temperatura, do
resíduo insolúvel até massa constante, a que se seguiu a separação do agregado em
peneiros normalizados ASTM com malhas de 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 e 0.063 mm de
abertura, seguindo a EN 933-1 (Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1:
Determination of particle size distribution - Sieving method).

Análise comparativa de resultados - Discussão
Os resultados de caracterização do estudo das argamassas do núcleo do Cais das Colunas
em Lisboa são comparados com os de argamassas de assentamento, revestimento e
reboco de várias construções militares de alvenaria de pedra situadas na barra do Tejo entre
Lisboa e Cascais (Magalhães, 2009; Veiga, 2012; Borges, 2014).
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Quadro 1: Características das argamassas do Cais das Colunas e de construções militares de
alvenaria de pedra da barra do Tejo
Identificação
Datação
da
provável
construção
Cais das
Colunas
(Lisboa)

Identificação
da amostra

Função da
argamassa

1770-1790

MO1
MO2
MO3

Enchimento

Séc. XVII

ND

Revestimento

FSM AM01
Forte de
Santa Marta
Séc. XVII FSM AM02b
(Cascais)
FSM zona1
SM1
SM2

Forte de S.
Bruno
(Caxias)

Séc. XVII

ND

ND
ND
ND
Revestimento
(interior)
Revestimento
(exterior)

ND

Séc. XVXVI

NSL-TJ1-I

Revestimentoreboco

Séc. XVXVI

NSL-TJ2

Séc. XVIIXVIII
Forte de
São Julião Séc. XVI
(Carcavelos)
Forte do
Bugio
Séc. XVI
(Oeiras)
ND - não disponível

NSL-BS5

Cal
calcítica:agregado
silicioso

Cal aérea:agregados
silicioso e calcário;
Revestimento
produtos de
alreação (reação
hidráulica)

FSB

Forte de N.
Sra. da Luz
Séc. XVIII(Cascais)
XIX

Coef. de
Composição e traço Capilaridade
ponderal da
por contacto
Fonte
argamassa
aos 5 min.,
2
½
(kg/m .min )
Cc=1,9
Cal calcítica:
(Antunes,
agregado silicioso
Cc=3,1
2013)
[MO2] 1:1,4
Cc=5,7
Cal calcítica:
agregado silicioso e
Cc=0,4 (int)
(Veiga,
calcário
Cc=0,6 (ext)
2012)
1:1,5 (int)
1:1,8 (ext)
Cc=5,7
ND
(Magalhães,
Cc=6,8
ND
2009)
Cc=3,4
ND

ND

Cal
calcítica:agregado
silicioso e basáltico
1:2
Cal
calcítica:agregado
Assentamento
silicioso c/ conchas,
carvão e basalto
Cal
dolomítica:agregado
Assentamento silicioso c/ conchas e
carvão
1:2

ND
ND

Cc=0,2

Cc=1,4

(Veiga,
2012)
(Magalhães,
2009)

Cc=3,8

Cc=6,2
(Veiga,
2012)
Cc=3,2

NSL
MS9

Reboco

Cal calcítica :
agregado silicioso
c/ conchas e carvão
e compostos hid.
1:2

FSJB

ND

ND

Cc=10,9

BSM

ND

ND

Cc=9,1

BIM

ND

ND

Cc=32,3
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(Borges,
2014)

Cc=2,0

(Magalhães,
2009)
(Magalhães,
2009)
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A composição mineralógica obtida por DRX mostrou que as argamassas do Cais das
Colunas são principalmente compostas por quartzo (ICDD PDF33-1161) e calcite (ICDD
PDF 5-586), e ainda com vestígios de feldspato potássico (microclina ICDD PDF 22-687) e
gesso (ICDD PDF 33-0311). A fração correspondente aos agregados é constituída por
quartzo e feldspato, elementos originários de sedimentos próximos do local da construção. A
presença de vestígios de gesso estará relacionada com o ambiente salino. Não foram
observadas fases hidráulicas nas amostras analisadas (Antunes, 2013).
A análise química através de FRX demonstrou que os principais componentes das
argamassas do Cais das Colunas são o silício e o cálcio, elementos relativos ao quartzo e à
calcite, o que corrobora a análise por DRX. Para além destes elementos, os outros
elementos maiores são o alumínio, relacionado com a presença de feldspato potássico, e o
enxofre, devido à presença de fase gesso como constatado na DRX. Os resultados de FRX
confirmam que o quartzo e o feldspato estão relacionados com o componente agregado e a
calcite com o componente ligante (Antunes, 2013).
A comparação dos resultados obtidos pelas argamassas do Cais das Colunas com aquelas
de períodos cronológicos e localizações congéneres (Quadro 1) permite indicar que as
argamassas do cais são compostas pelo ligante aéreo mais comum - de natureza calcítica e agregados siliciosos.
Dado que a amostra MO2 era macroscopicamente muito semelhante às restantes amostras
do Cais das Colunas, considerou-se ser representativa da generalidade das amostras
recolhidas e como tal foi a selecionada para análise do traço.
O teor obtido de agregado da amostra MO2, em peso de amostra seca, foi de 85%.
Considerando que o volume específico da cal é 350 Kg/m3 e dos agregados siliciosos é de
1400 Kg/m3, o traço em volume estimado seria de 1:1,4. Este valor indica menor
preponderância de agregados do que a generalidade das amostras relativas a argamassas
de construções militares de alvenaria de pedra (Quadro 1). A amostra estudada corresponde
a argamassa utilizada para a formação do maciço do núcleo do Cais das Colunas, em
conjugação com fragmentos pétreos e cerâmicos de grandes dimensões, cumprindo, assim,
função diferente da das amostras recolhidas nas referidas construções militares.
O valor da absorção de água obtida pelo método de contacto revelou existir grande
semelhança entre as várias amostras do Cais das Colunas. Por outro lado, estes valores
não diferem em grande medida da maioria das composições verificadas nas restantes
amostras analisadas provenientes de fortificações da barra do Tejo.

Conclusões
Do conjunto dos estudos orientados para a caracterização composicional das argamassas
usadas à época nas fortificações marítimas da zona de Lisboa, verifica-se que as
argamassas de enchimento do Cais das Colunas são composicionalmente semelhantes,
quer em termos dos agregados como do ligante, que é uma cal aérea calcítica.
Os valores do coeficiente de absorção capilar mostram algumas diferenças entre as várias
amostras, que deverão estar associadas a diferenças texturais (de porosidade) e também
resultantes de envelhecimento destes materiais.
À semelhança do verificado nos estudos citados, as argamassas do Cais das Colunas não
revelam a presença de ligantes ou componentes hidráulicos.
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Resumo
O artigo relata as propriedades, ensaiadas, acerca da cal e argamassa de cal hidráulica com
agregados leves, denominado comercialmente como Diathonite. As matérias-primas
utilizadas para formular a argamassa são absolutamente naturais e recicláveis, tais como a
cal hidráulica natural – NHL 5, cortiça e argila. A campanha experimental foi conduzida de
acordo com a norma “EN 998 – 1 Especificações para argamassas de alvenarias.
Argamassas de reboco interiores e exteriores”. As propriedades investigadas, no sentido da
análise do comportamento da argamassa Diathonite à humidade na alvenaria, foram:
coeficiente de permeabilidade ao vapor de água (µ), absorção de água por capilaridade,
porosidade total da argamassa curada e microporosidade e macroporosidade da argamassa
endurecida. Foi estudada a correlação entre a permeabilidade ao vapor e água e a absorção
de água por capilaridade. Além disso, a microestrutura porosa da argamassa foi
caracterizada através da técnica experimental de porosimetria por injecção de mercúrio.
Finalmente foi realizada uma medição da condutividade térmica do material com a finalidade
de constatar a contribuição dos agregados leves, como variável fundamental para assegurar
um excelente conforto térmico interior.
Palavras-chave:
Cal; Cal Hidráulica; Ligante; Cortiça; Argamassas de cal; Edificado
histórico; Reabilitação; Eficiência energética; Isolamento térmico; Desumidificação em
alvenaria.
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1. Introdução
Desde tempos antigos que o homem tem utilizado diferentes tipos de ligantes para a
preparação de argamassas: desde terra misturada com água, passando pelo advento do
cimento, até aos materiais mais inovadores desenvolvidos recentemente. A cal é certamente
um dos ligantes mais utilizados na indústria da construção. Normalmente uma argamassa é
composta por um ligante (como a cal, gesso ou cimento) e por agregados de pequenas
dimensões, como a areia (entre 0,1 e 5mm). Esta mistura pode ser aplicada como
argamassa de enchimento, de assentamento ou acabamento de superfícies verticais, como
por exemplo: paredes, colunas e pilares, muros etc. Quando aplicada como acabamento a
mistura é apelidada de reboco. Vulgarmente, em termos de composição química, a
argamassa é dividida em hidráulica e não hidráulica, baseado no processo de
endurecimento. Ao longo dos tempos, e graças a estudos de investigação neste domínio –
argamassas e rebocos com cal como ligante – conseguiu-se obter um elevado volume de
conhecimento e experiência na componente de conservação arquitectónica. Actualmente, a
sustentabilidade ambiental, eficiência energética, isolamento térmico e acústico e sistemas
desumidificantes, são temas cada vez mais importantes já que muito património edificado é
constituído por alvenarias antigas e históricas. Operações de restauro e de reabilitação têm
sempre em conta os materiais e a tecnologia a utilizar por forma a manter as características
similares melhoradas e compatíveis com as originais.

2. Reboco Diathonite: descrição física e técnica dos componentes
O uso da cal aérea e cal hidráulica como ligante nas argamassas Diathonite é a chave para
garantir a compatibilidade química com argamassas de alvenarias antigas e ao mesmo
tempo compreende uma solução durável ao trabalho de reabilitação. Agregados leves e
térmicos como a cortiça e argila são também componentes importantes para melhorar o
desempenho dos ligantes naturais dentro das misturas, no sentido do combate contra todos
os tipos de humidade e das formações de condensações superficiais.
O reboco Diathonite é composto por cal de cálcio (CL): cal aérea, extinta com água,
constituída principalmente por hidróxido de cálcio sem adição de componentes hidráulicos
ou pozolanas – Ca(OH)2 – cal hidratada (S). A pureza da sua natureza química oferece às
argamassas ausência de alcalis solúveis em água, resistência aos sais, elasticidade,
porosidade e permeabilidade ao vapor de água. Além disso, a cal hidráulica natural – NHL 5
é usada como ligante natural e como elemento que oferece resistência a contrastes
térmicos. A escolha por uso de cortiça foi baseada nas suas propriedades físicas: não
tóxica, eco-sustentável, biologicamente pura, estável, impermeabilizante, leve e excelentes
características térmicas. Possui também uma boa resistência mecânica, baixa
combustibilidade e elevado desempenho acústico. A distribuição de tamanhos de partículas
é 0 – 3 mm, com um curva característica desenvolvida para obter uma boa trabalhabilidade.
Outro agregado leve utilizado é a argila. É um material com porosidade natural e leveza
considerável, com boa inércia térmica e resistência à compressão, é também altamente
permeável ao vapor de água e resistente à humidade. As curvas características da
distribuição por diâmetro de partícula encontram-se entre 0 – 2 mm.

3. Aspectos sobre normalização
As propriedades e caracterização do reboco Diathonite, dependem da finalidade que se
pretende oferecer, no domínio, enquanto material de construção, conforme a norma técnica
harmonizada aplicável. No estudo em causa o produto foi ensaiado conforme a norma
europeia “EN 998 – Especificações para argamassas de alvenarias. Parte 1 – Argamassas
de reboco interiores e exteriores”. É um material utilizado em paredes, tectos, muros,
betonilhas, como revestimento de elementos estruturais, etc.
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Os requisitos e propriedades a cumprir, tanto em produto fresco como endurecido, estão
patentes em várias normas técnicas, tal como os métodos e procedimentos a adoptar em
cada caso ou variável em estudo.
Os diferentes campos e contextos de aplicação e exposição exigem às argamassas
propriedades e níveis de desempenho díspares. As propriedades mais relevantes de acordo
com as condicionantes citadas acima e tipos de produto devem ser declaradas conforme as
normas técnicas indicadas na tabela 1.
Tabela 1: Resumo de requisitos para argamassas endurecidas
Características essenciais

Normas técnicas
3

Densidade aparente seca (kg/m )

EN 1015-10

Resistência à compressão

EN 1015-11

2

Aderência (N/mm )

EN 1015-12

Coeficiente de permeabilidade ao
vapor de água (µ)

EN 1015-19

Absorção de água por capilaridade

EN 1015-18

Condutividade térmica

EN 12667

Reacção ao fogo

EN 13501-1

4. Resultados
Na tabela 2 são indicados os resultados dos ensaios efectuados à argamassa Diathonite,
em conformidade com a EN 998-1 e as respectivas partes das normas técnicas específicas
aplicáveis.
Tabela 2: Desempenho técnico
Características essenciais

Desempenho
3

Densidade aparente seca (kg/m )
Resistência à compressão

475 ± 30 kg/m
3,11 N/mm

3

Normas técnicas
EN 1015-10

2

EN 1015-11

(categoria CS II)
2

2

Aderência (N/mm )

0,258 N/mm – FP: C

EN 1015-12

Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água (µ)

µ=4

EN 1015-19

2

Absorção de água por capilaridade

0,63 kg/m min

0,5

EN 1015-18

(categoria W0)
Condutividade térmica

λ= 0,080 W/mK

EN 12667

Reacção ao fogo

Euroclasse A1

EN 13501-1

Porosidade total da argamassa endurecida

71,64%

Porosimetria de mercúrio
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5. Discussão dos resultados
A resistência à compressão é avaliada de acordo com a norma EN 1015-11, aos 28 dias de
cura, tal como a força de aderência ao tijolo, utilizado como suporte para o teste previsto na
norma EN 1015-12. O uso combinado de cal aérea e cal hidráulica permitiu alcançar bom
desempenho mecânico. Os valores obtidos são compatíveis com os comportamentos
mecânicos das alvenarias tradicionais: 3,11 N/mm2 – para resistência à compressão (rc) e
0,258 N/mm2 – de força de aderência. Na verdade o valor (rc) para argamassa de alvenaria
é mostrado na tabela 3 e basicamente encontra-se dividido em duas categorias: para zona
sísmica e zona não sísmica; e em dois tipos de alvenaria: alvenaria ordinária (normal) e
alvenaria resistente (tabela 4). O valor para alvenaria ordinária está balizado entre M2,5 e
M5, para zona não sísmica e para zona sísmica, respectivamente.
Tabela 3: Categorias de argamassa de reboco de acordo com D.M. 14/01/2008 (Tabela 11.10.III)
Categoria
Resistência à compressão
N/mm

[1]

M 2,5

M5

M 10

M 15

M 20

Md

2,5

5

10

15

20

d

2

d tensão de compressão > 25 N/mm

2

Tabela 4: Categorias exigidas às argamassas por zona sísmica e zona não sísmica, de acordo com
[1]
D.M. 14/01/2008
D.M. 14/01/2008

Uso requerido

Zona

Categoria

Capítulo 11.10.2.1

Alvenaria ordinária

Não sísmico

≥ M2,5

Capítulo 7.8.1.2

Alvenaria ordinária

Sísmico

≥ M5

Capítulo 11.10.2.1

Alvenaria resistente

Sísmico e não
sísmico

≥ M5

Capítulo 4.5.7

Alvenaria reforçada

Sísmica e não
sísmica

≥ M10

Tem surgido um aumento da procura de argamassas de cal e rebocos de cal para
intervenções em obras de reabilitação e restauro, principalmente em edifícios antigos e
históricos. Esta busca e aceitação aflora graças aos trabalhos de investigação nesta esfera,
que demonstram os efeitos negativos das argamassas de cimento no património edificado,
nomeadamente na reabilitação. Em particular essas investigações provaram que o uso de
argamassa de cimento causa a introdução excessiva de tensões mecânicas, elevado
coeficiente de dilatação térmica e aumenta o módulo de expansão de Young [elasticidade] –
maior rigidez.
Muitas das vezes o principal problema que provoca danos nos edifícios antigos, tal como
nas construções novas, é a humidade, que se pode manifestar de várias formas. As causas
mais comuns de humidade são: ascensão capilar, água da chuva conduzida pelo vento e
condensações interiores de vapor de água, que existem naturalmente no ambiente interior.
A humidade ascensional por capilaridade é um problema insidioso e ingrato já que a
humidade encontra-se no solo e sobe de forma natural pelos paramentos porosos por acção
capilar. A água ascende através da alvenaria e elementos estruturais, arrasta consigo sais
dos solos e dos próprios elementos de construção subjacentes (fundações,
1

Norma legal italiana – Decreto do Ministério das Infra-estruturas – norma técnica da construção [harmonizado
com directivas europeias]
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ensoleiramentos, tijolos, pedra, aço, etc.) A microestrutura porosa do reboco pode ser uma
vantagem em termos de eficácia na drenagem na humidade presente dentro na alvenaria.
Para avaliar esta propriedade do reboco, foi realizado um ensaio para determinar a
permeabilidade ao vapor de água, conforme patente na norma EN 1015-19. O valor atingido
do coeficiente de permeabilidade ao vapor de água (µ) = 4, pode ser considerado excelente,
grande parte devido a estrutura microporosa do reboco Diathonite, mas também pelo uso de
matérias-primas naturais, tais como a cal, a cal hidráulica e agregados leves [cortiça +
argila].
As propriedades, permeabilidade ao vapor de água e absorção de água por capilaridade,
dependem da porosidade total do reboco. O ensaio para determinar o coeficiente de
absorção de água por acção da capilaridade em argamassa curada, obedeceu ao previsto
na norma EN 1015-18. O melhor ligante para atingir um elevado desempenho, tanto em
relação à permeabilidade ao vapor de água bem como à ascensão por capilaridade só é
conseguido através da mistura de cal com cal hidráulica. A fim de garantir o conforto interior,
ao nível do controlo de humidade, um bom reboco deve possuir boa permeabilidade ao
vapor de água e baixa absorção de água por capilaridade. O valor medido de absorção de
água por capilaridade, para o sistema Diathonite, foi: 0,63 kg/m2 min0,5 – categoria W0.
Outro problema relacionado com a humidade ascensional tem que ver com a quantidade de
sais transportada por esta ascensão por capilaridade de humidade. As principais categorias
de sais que podem ser encontradas nas alvenarias são: Cloretos, Sulfatos e Nitratos, que
provêm dos seguintes elementos: Cálcio (Ca), Sódio (Na), Magnésio (Mg) e Potássio (K).
A baixa porosidade das argamassas de cimento, principalmente a presença de
microporosidade não ligada entre si, impede o movimento de água (exemplo: por acção
ascensional por capilaridade), o que pode conduzir a danos por acumulação de humidade e
sais na alvenaria. Além disso, os sais solúveis na água como o sulfato de cálcio e cloretos,
que estão presentes nas argamassas de cimento, podem reacções químicas perigosas que
levam à deterioração das alvenarias antigas e alvenarias históricas.
A porosimetria por injecção de mercúrio é um ensaio que é sobejamente utilizado para medir
o tamanho, o volume e distribuição dos poros. O ensaio citado caracteriza a porosidade do
material através da aplicação de vários níveis de pressão numa amostra imersa em
mercúrio. A pressão necessária para introduzir o mercúrio no poro da amostra é
inversamente proporcional ao tamanho do poro. Poros entre 500 µm e 3.5 nm podem ser
analisados. Uma das limitações deste é ensaio é precisamente o facto de não se conseguir
estudar os poros que se encontram completamente fechados e isolados., visto que não
existe forma de forçar a entrada do mercúrio nesses orifícios. Os resultados obtidos no
reboco Diathonite mostram uma porosidade total (em produto curado) de 71,64%. Este valor
refere-se à porosidade total, porém a existência de poros na matriz pode ser esquematizada
e estruturada através da leitura dos poros reticulados e poros cegos à superfície. No produto
curado a microporosidade foi de 54,94% e macroporosidade de 17,83%. O valor da
macroporosidade é uma característica importante para satisfazer os requisitos da
permeabilidade ao vapor e baixa absorção de água por capilaridade. Um reboco com estas
características é frequentemente denominado como reboco macroporoso.
A medição da condutividade térmica foi concretizada com recurso ao método de medidor de
fluxo de calor, conforme previsto na norma EN 12667. O valor obtido de 0,080 W/mK,
contribui para eliminar a humidade causada por pontes térmicas e defeitos de isolamento
térmico em geral. Estes dois últimos factores podem ser a causa de condensações de vapor
de água nas superfícies frias que atingem o ponto de orvalho, em ambientes com excessiva
humidade interior. Uma baixa condutividade térmica é absolutamente necessária para se
alcançar um conforto higro-térmico interior, de uma forma geral.
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6. Conclusões
O elevado desempenho descrito, mostra as vantagens do uso de cal aérea e da cal
hidráulica, como ligante, num reboco térmico leve. As propriedades destes ligantes naturais
ofereceram excelentes resultados ao reboco Diathonite nos seguintes domínios: baixa
tendência para formação de eflorescências, ausência de alcalis solúveis, boa
permeabilidade ao vapor de água e porosidade que permite a evaporação da humidade
existente no interior das paredes. A estrutura micro e macro porosidade trabalham em
sinergia para resolver o problema da humidade da alvenaria. Não menos importante, o uso
da cal e de agregados como a argila e cortiça – que compõem o sistema Diathonite, também
garantem compatibilidade com o conceito green e de construção sustentável.
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