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Resumo
No presente trabalho estudam-se técnicas tradicionais de construção, anomalias
e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de edifícios antigos.

Apresentam-se inicialmente princípios e critérios de conservação, reabilitação e
restauro de edifícios históricos e as principais cartas e convenções internacionais de
salvaguarda do património cultural.

Abordam-se os principais tipos de paredes, coberturas, revestimentos,
acabamentos, pinturas executados até ao início do séc. XX.

Estudam-se as argamassas, a sua constituição e as propriedades necessárias para
desempenharem a sua função correctamente, tendo especial destaque as pozolanas,
materiais esses que adicionados às argamassas de cal melhoram as suas propriedades,
sendo uma das mais relevantes o facto de lhes conferirem um carácter hidráulico. Foi
elaborado um estudo experimental de modo a comprovar-se o bom desempenho das
argamassas tradicionais e a sua compatibilidade em termos físicos, químicos e
mecânicos com o substrato original.

Indicaram-se os principais agentes de deterioração de alvenarias e coberturas.

Procedeu-se ao enquadramento físico e humano da cidade de Vila Real, cujo
centro histórico foi alvo de estudo, de modo a poderem ser identificadas e estudadas
diversas deficiências e anomalias construtivas e, após análise, sugeridas formas de
reparação.
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Abstract
This work deals with traditional building techniques, anomalies and intervention
techniques both in façades and coverings of ancient buildings.

Principles and conservation criteria, rehabilitation and restoration of historical
buildings, as well as the main charters and international conventions to safeguard the
cultural heritage, are presented at the beginning.

The main types of walls, coverings, coatings, finishes and painting executed till
the beginning of the twentieth century are also focussed.

Mortars are studied, their constitution and the properties they must have to carry
out their function properly, giving a special emphasis to the pozzolanas, since these
materials, when added to lime mortars improve their properties, conferring them a
hydraulic character. An experimental study was also developed in order to verify and
confirm the good performance and compatibility of traditional mortars, in physical,
chemical and mechanical terms, with the original substratum.

The main agents of deterioration of masonry and coverings were pointed out.

The physical and human framing of the city of Vila Real, whose historical centre
was object of study, was made so that several building deficiencies and anomalies could
be identified and studied, and after being thoroughly analysed, some repairing processes
were found and suggested.
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1. Introdução
1.1. Introdução [1]
Este trabalho foi realizado no âmbito da Tese de Mestrado de Engenharia Civil,
incidindo sobre a área de Conservação, Restauro e Reabilitação de Edifícios, mais
concretamente as anomalias e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de
edifícios antigos.
Nesta tese vão-se analisar e estudar várias técnicas e materiais de construção
tradicionais, anomalias construtivas e técnicas de intervenção correntes em fachadas e
coberturas de edifícios.
Antes de se iniciar uma qualquer intervenção deve-se sempre avaliar o edifício,
de modo a conhecerem-se as condições de conservação e segurança, e as patologias a
eles inerentes bem como as causas que as provocam. Posteriormente deve proceder-se à
pesquisa e análise de soluções tecnológicas que se podem aplicar, recorrendo, sempre
que possível, a materiais e técnicas tradicionais e, em alguns casos, inovadoras.
O património cultural edificado vai sofrendo alterações ao longo dos anos, que
são provocadas pelas forças da Natureza e pelo Homem. Preservar um edifício ou
monumento é uma luta contra a Natureza e as suas forças que causam degradação física
dos elementos. A preservação tem de ser um processo contínuo. Os edifícios antigos
que chegaram aos dias de hoje, preservando a sua autenticidade são aqueles que tiveram
uma manutenção periódica limitada ao que era necessário, executada com materiais e
técnicas tradicionais originais ou compatíveis. A degradação dos edifícios antigos é,
essencialmente, devido aos agentes climáticos, ao tipo de uso e à ausência de
manutenção. Estes edifícios foram normalmente construídos com os materiais
disponíveis na região onde foram construídos e encontram-se, nomeadamente, nos
centros históricos de vilas e cidades, sendo importantes para a definição da sua
identidade, especialmente dos centros urbanos tradicionais, enriquecendo o seu
património cultural, e só, recentemente, têm sido reabilitados e conservados, ao
contrário do que é feito com os edifícios especiais e monumentos, que são
simultaneamente construções e bens culturais, cuja reabilitação e manutenção já se vem
efectuando há muitos anos. A intervenção nestes edifícios é essencial para o sucesso da
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reabilitação urbana. Entende-se por edifício antigo, uma construção construída antes do
aparecimento do betão, utilizando técnicas e materiais tradicionais.
Com a introdução do betão armado nas edificações surgiu uma nova etapa na
construção, sendo várias as técnicas e materiais antigos substituídos. A principal
característica do betão é o facto de se poder moldar de acordo com a nossa imaginação
sendo assim possível criar inúmeras formas, ultrapassando-se as limitações dos
materiais usados anteriormente. Em Portugal foi a partir do final da década 40 do século
XX que se começou a utilizar intensamente este novo material.
A principal preocupação da conservação e da reabilitação é manter o aspecto e a
qualidade original inalterada, sempre que possível recorrendo à utilização de materiais e
tecnologias originais, de modo a manter a identidade do edifício e transmiti-la às
gerações futuras, assegurando a continuidade do passado. Um edifício é tanto mais
autêntico, quanto menor forem as substituições ou alterações de que o mesmo foi alvo.
A longevidade das construções só pode ser garantida se tiver preocupações a
nível da conservação e reabilitação.
Uma dificuldade frequente na conservação e reabilitação de edifícios é a
utilização de materiais e técnicas originais, isto porque os materiais utilizados podem já
não se encontrar no mercado e, caso se encontrem, é difícil encontrar quem domine a
sua aplicação prática. Por isso, muitas vezes recorre-se erradamente a materiais e
técnicas modernas, uma grande parte delas incompatíveis com os edifícios antigos,
perdendo assim o seu valor inerente. Materiais tais como cal, areia, pedra, barro,
madeira e ferro com que muitas obras de arquitectura antiga e edifícios antigos foram
construídos são também de boa qualidade, encontrando-se, hoje em dia, várias
edificações que os utilizaram em excelente estado de conservação. Deve-se então
recorrer aos materiais antigos (originais) e técnicas tradicionais, caso seja possível, em
princípio compatíveis com os dos edifícios antigos, mas quando estes se revelam
ineficazes devem-se utilizar técnicas e materiais contemporâneos. Usar materiais e
técnicas tradicionais não é suficiente para garantir a qualidade de uma intervenção,
porque os materiais novos, iguais aos utilizados antigamente foram produzidos
recentemente, o que vai fazer com que haja algumas diferenças de comportamento em
relação aos materiais que se encontram desde há muitos anos nos edifícios antigos. O
estudo das técnicas tradicionais de construção de edifícios antigos contribui para a
conservação dos mesmos.
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Cada edifício é constituído por um conjunto diverso de materiais e estruturas,
com variados posicionamentos e funções, formando um edifício com características
únicas, resultado de uma determinada época, reflexo de tradições e de um certo estilo,
das possibilidades e do desenvolvimento técnico/social, de uma mera necessidade
prática, estando ligados às técnicas e aos materiais usados antigamente. O processo de
degradação é único em cada edifício, mesmo que os materiais sejam semelhantes de
edifício para edifício; raros são os casos em que se poderá transpor inteiramente a
experiência obtida num edifício para o projecto de conservação de um outro, sendo
necessário o estudo de cada situação particular.
No que diz respeito à análise e estudo de edifícios antigos e de soluções
tradicionais, existem dois tipos distintos. O primeiro tipo consiste em efectuar estudos
científicos baseados essencialmente em documentos históricos, transpondo o que for
possível da experiência já obtida aplicada em casos concretos. O segundo tipo consiste
em realizar estudos tecnológicos em laboratório e sobre protótipos.
O património arquitectónico é um bem valioso quer do ponto de vista
económico, quer cultural. O turismo e o lazer são cada vez mais importantes na
sociedade. A existência de monumentos emblemáticos é a principal atracção a
determinados locais, gerando recursos financeiros, directa ou indirectamente. O
património permite uma correcta percepção do passado, sendo uma herança transposta
para os dias de hoje. Devem ser tomadas medidas para assegurar a correcta transmissão
dos valores culturais herdados, para as gerações futuras.
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1.2. Objectivos
Nesta tese pretende-se estudar, analisar e reunir diferentes conhecimentos sobre
os sistemas e as anomalias construtivos e as técnicas de intervenção em fachadas e
coberturas de edifícios antigos, utilizando para isso diversos exemplos práticos na zona
antiga da cidade de Vila Real.

- Tem-se, como objectivo, averiguar as condições de conservação, as patologias
inerentes a diversos edifícios, possíveis causas e reparação, através de uma inspecção
visual do “invólucro” dos edifícios em estudo;

- Pesquisa e recolha de informação referente aos princípios técnicos e aos
materiais de construção de edifícios anteriores ao século XX, que permitam reabilitar e
fazer a manutenção dos edifícios de modo a conservarem a sua identidade e o seu valor
histórico;

- Interpretação das causas do aparecimento de fissuras e deformações em
fachadas de edifícios antigos;

- Análise e descrição de todos os elementos estruturais, construtivos, materiais,
patologias e técnicas de intervenção e processos de construção das fachadas e coberturas
dos edifícios antigos;

- Identificação dos principais agentes de deterioração de alvenarias e coberturas;

- Análise do estado de conservação do núcleo histórico na cidade de Vila Real,
focando sobretudo as casas de habitação, e sugerir soluções de reabilitação e
manutenção para as mesmas:

- Estudo das argamassas tradicionais de revestimento de fachadas, em especial
as constituídas por pozolanas, de modo a identificar a sua aptidão na reabilitação de
antigos revestimentos;

- Estudo de técnicas e materiais de construção de edifícios antigos;
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- Estudo dos materiais e técnicas de conservação e reabilitação dos edifícios
antigos de modo a combater a degradação dos edifícios históricos e tradicionais,
aumentando assim a sua durabilidade, sem lhes destruir a autenticidade e valor histórico
e tecnológico; tendo em consideração que a principal preocupação da manutenção e da
reabilitação é manter o aspecto e a qualidade original inalterada, dever-se-á recorrer,
sempre que possível, aos materiais e tecnologias originais, de modo a manter a
identidade do edifício e transmiti-la às gerações futuras, assegurando a continuidade do
passado;

- Levantamento fotográfico de anomalias encontradas nos edifícios do centro
histórico de Vila Real;

- Pesquisa e análise de soluções tecnológicas, pouco intrusivas e reversíveis, que
se podem aplicar no centro histórico de Vila Real, recorrendo sempre que possível a
materiais e técnicas tradicionais e, em alguns casos, inovadoras.
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1.3. Metodologia
Para o estudo exaustivo das técnicas construtivas tradicionais e das técnicas de
reparação em intervenções sobre fachadas e coberturas de edifícios antigos, a
metodologia utilizada obedeceu ao seguinte desenvolvimento:
- Foi fundamental a realização de uma pesquisa e revisão bibliográfica
relacionadas com a temática em estudo, a fim de se recolher toda a informação
necessária e que consistiu em: levantamento da bibliografia, em especial aquela que se
refere a Tratados de Arquitectura e de Construção antigos e contemporâneos, e ainda à
História das Técnicas Construtivas; determinou-se, assim, a arte de conceber,
dimensionar, preparar, combinar e montar os materiais e os princípios que regem a boa
construção de edifícios antigos.
- Abordaram-se princípios e critérios de conservação, reabilitação e restauro de
edifícios históricos e também cartas e convenções internacionais de salvaguarda do
património cultural. Fez-se um estudo de legislação internacional e nacional aplicável
ao restauro e reabilitação de estruturas de interesse histórico e arquitectónico e ainda a
pesquisa de exemplos de estudos de diagnóstico.
- Indicaram-se técnicas e materiais de construção de fachadas, coberturas e os
seus acabamentos da zona histórica da cidade de Vila Real, caso de estudo; fez-se o
estudo de acabamentos, pinturas, revestimentos, sistemas de drenagem, dando especial
atenção às argamassas. O trabalho de campo consistiu em algumas visitas ao centro
histórico de Vila Real onde se avaliou o estado de conservação dos edifícios antigos,
diagnosticaram-se os sintomas patológicos, danos e deficiências das fachadas e
coberturas dos edifícios, tendo-se efectuado o seu levantamento fotográfico. Procedeuse à organização e análise dos dados recolhidos e elaboraram-se fichas de diagnóstico
com a identificação de anomalias e sugestão de técnicas de intervenção nas fachadas e
coberturas do núcleo histórico de Vila Real.
- Estudaram-se com especial destaque as argamassas tradicionais. Aplicaram-se
algumas argamassas tradicionais numa parede de um edifício antigo, argamassas essas
que foram fabricadas no local e realizaram-se ensaios sobre as mesmas, de modo a se
poder avaliar as suas características de permeabilidade às águas vindas do exterior.
- Esquematizou-se e fez-se redacção definitiva da tese.
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1.4. O Estado da Questão
As características dos edifícios antigos, as técnicas e os materiais construtivos da
generalidade das paredes e coberturas desses edifícios, o enquadramento legal aplicável
à actividade da construção em Portugal até ao final do séc. XIX, e ainda os materiais e
tecnologias tradicionais e inovadoras de intervenção, nomeadamente de conservação,
restauro e reabilitação, têm sido objecto de estudo de autores como João Segurado, João
Mateus, Fernando Pinho, João Appleton, Vítor Cóias, Rosário Veiga, José Aguiar,
António Reis Cabrita e Fernando Henriques.
Alguns aspectos dos estudos em cima mencionados foram objecto de referência
na presente tese, nomeadamente os relacionados com as estruturas antigas de madeira
ou de pedra e ainda os elementos tradicionais de revestimento de fachadas e coberturas.

Consideramos que esta tese, aprofunda as técnicas e as características dos
materiais de construção tradicionais, essencialmente os de revestimento e acabamento,
incidindo sobre:
- A caracterização, o diagnóstico de anomalias e soluções recomendáveis de
reparação de coberturas tradicionais, dos materiais de revestimento como a telha, a
ardósia, etc;
- A caracterização, o diagnóstico de anomalias e soluções recomendáveis de
reparação de paredes tradicionais e dos seus revestimentos exteriores, nomeadamente as
argamassas de reboco e os azulejos;
- A caracterização, o diagnóstico de anomalias e soluções recomendáveis de
reparação de terraços antigos e dos seus revestimentos.

Para além desta matéria não original, por ser de compilação, apesar de oferecer
utilidade no meio profissional da construção civil, a tese tem carácter de inovação, na
medida em que aprofunda o conhecimento de argamassas tradicionais de revestimento
de fachadas, indispensável para uma eficiente intervenção de conservação ou
reabilitação de edifícios antigos. Este estudo evidencia o interesse destes rebocos
constituídos de ligante hidráulico na reparação de alvenarias antigas, devido à sua maior
durabilidade e compatibilidade, em termos mecânicos e de permeabilidade ao vapor de
água, baseada na porosidade acessível à água e absorção capilar.
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1.5. Referências bibliográficas do capítulo 1
[1]
- APPLETON, João – Reabilitação de Edifícios Antigos – Patologias e tecnologias de
intervenção, Edições Orion, Amadora, 2003; pp. 1 até pp. 7

- Lourenço, Bettina C. G.; “Reintegração das argamassas históricas”, 3º encontro sobre
Conservação e Reabilitação de Edifícios, Laboratório Nacional de Engenharia Civil,
Lisboa, Portugal, 2003

- http://www.dec.fct.unl.pt/seccoes/smtc/pub13.pdf

- http://www.aveirodomus.pt/workshop/3%20Reabilitacao/3%20Vasco%20Pereira.pdf
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2. Princípios e critérios de conservação, reabilitação e
restauro de edifícios históricos [2]
É de interesse compreender e distinguir correctamente conservação, reabilitação
e restauro de edifícios, conceitos esses fundamentais desta tese.
A conservação consiste num conjunto de operações de manutenção, que têm por
objectivo aumentar a durabilidade e prevenir a degradação de um edifício ou
monumento.
A manutenção de um edifício ou monumento consiste em intervenções
periódicas a fim de salvaguardar a sua preservação física e destinadas à prevenção e
correcção de algumas anomalias, para que estes atinjam o seu tempo de vida útil
(período durante o qual consegue ter o desempenho de acordo com as exigências
impostas, sem necessidade de intervenções para além da sua manutenção), sem perda de
desempenho.
A reabilitação de um edifício, consiste principalmente na sua alteração de modo
a obter níveis de desempenho superiores aos existentes e a adquirir e/ou repor condições
de uso de acordo com determinados padrões exigenciais, sem alterar as partes da
construção que são significativas para o seu valor histórico.
O restauro é o conjunto de operações com vista à recuperação da forma original
de uma construção respeitando todas as suas fases construtivas. Deve-se, no caso de a
segurança do edifício obrigar a acréscimos, diferenciar-se de forma harmoniosa, a nova
intervenção da obra antiga. Recorre-se também à remoção de obras adicionais e
substituição de obras de origem em falta, preservando todos os elementos recuperáveis,
reconstituindo o edifício. No restauro de um monumento e na reabilitação de um
edifício de valor patrimonial ou corrente, as intervenções devem garantir a
autenticidade, a reversibilidade e a compatibilidade.

As intervenções são essenciais e necessárias para poder garantir a salvaguarda,
durabilidade e autenticidade dos edifícios antigos para as gerações futuras, assegurando
a continuidade do passado. Deve-se recorrer sempre que possível a materiais e técnicas
originais ou que tenham compatibilidade (adaptando o novo ao antigo). Identificando as
anomalias e suas causas é possível solucionar os problemas a elas inerentes, aplicando
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técnicas e materiais antigos ou contemporâneos considerando sempre uma possível
reversibilidade futura.

A durabilidade é uma característica que os materiais devem ter para cumprirem
a sua missão que é preservar os edifícios e monumentos antigos das intempéries e
adversidades, durante um longo período de tempo. Qualquer intervenção efectuada deve
garantir a durabilidade, com o mínimo de alterações possíveis.

A autenticidade é inseparável das operações de conservação, reabilitação e
restauro; segundo este conceito nunca pode ser posta em causa a identidade e a
veracidade do edifício ou monumento original.

A compatibilidade deve estar presente em todas as intervenções efectuadas nos
edifícios antigos. As técnicas e os materiais utilizados devem ser em termos
arquitectónicos, mecânicos e químicos compatíveis com os já existentes, minimizando a
alteração das características da rigidez da construção e do funcionamento estrutural
original (compatibilidade mecânico-estrutural), evitando o aparecimento de novas
patologias, por apresentarem diferentes comportamentos físicos e/ou químicos,
relativamente aos materiais existentes (compatibilidade físico-química) e não alterando
a arquitectura e padrões originais dos edifícios.

Reversibilidade significa ser possível voltar ao estado anterior à intervenção.
Deve ser garantida a possibilidade de se poder remover, sem provocar danos aos
materiais originais, os novos elementos resultantes da intervenção, quer seja no fim da
sua vida útil, quer para poderem ser substituídas por medidas mais apropriadas ou no
caso de revelarem sinais de serem inadequados.

10

Técnicas tradicionais de construção, anomalias e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de edifícios antigos

2.1. Referências bibliográficas do capítulo 2
[2]
- ICOMOS – Comité Científico Internacional para a Análise e Restauro de Estruturas do
Património Arquitectónico, recomendações para a análise, conservação e restauro
estrutural do património arquitectónico; pp. 6 até pp. 10

- CÓIAS, V – Reabilitação Estrutural de Edifícios Antigos, Editora Argumentum;
Lisboa 2007; pp. 29 até pp. 34

- LOPES, F.; Correia, M. – Património arquitectónico e arqueológico / cartas,
recomendações e convenções internacionais, Livros Horizonte, Lisboa, 2004; pp.103
até pp. 107 e pp. 247 até pp. 250.

- http://www.wikipedia.org
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3. Cartas e convenções internacionais de salvaguarda do
património cultural
3.1. Introdução [3]
Organizações como a UNESCO, o Conselho da Europa e o ICOMOS têm
grande importância na averiguação e difusão das várias normas técnicas e jurídicas, que
auxiliam os Estados na sua missão de identificar os edifícios e monumentos que
necessitam de conservação, mantendo deste modo a sua identidade, assegurando a
continuidade do passado, a usufruir pelas gerações presentes e futuras.
O património arquitectónico e cultural tem uma grande importância, social e
económica, sendo por isso divulgadas cartas e convenções com a finalidade de criar leis
para as intervenções a efectuar. A cada país caberá o cuidado de garantir o seu
cumprimento, no contexto específico da sua cultura e das suas tradições.

3.1.1. Carta de Atenas Sobre o Restauro de Monumentos (1931) [4]
Foi na Conferência Internacional sobre a Protecção e a Conservação de
Monumentos de Arte e de História que surgiu a primeira norma internacional de maior
relevo, a Carta de Atenas Sobre o Restauro de Monumentos, criada em 1931, que se
dedica totalmente ao restauro, preservação e protecção do património edificado. Referese, principalmente, aos monumentos, ainda considerados edifícios isolados, de
confirmado valor histórico, artístico e cultural. Pela primeira vez é introduzida a noção
de “património internacional”.
Devido a esta carta houve um maior empenho por parte de muitos países neste
sentido, traduzida em documentos nacionais, na actuação do ICOM (Conselho
Internacional de Museus) e da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura). A UNESCO incentivou a criação de diversas
organizações especializadas destacando-se o ICCROM (Centro Internacional de Estudos
para a Conservação e o Restauro de Bens Culturais) e o já mencionado ICOM.
Esta carta realça especialmente o facto da construção de edifícios dever ter em
consideração o meio envolvente no qual se inserem, especialmente se nas suas
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redondezas existirem monumentos antigos; recomenda na vizinhança dos monumentos
antigos, a não existência de postes, publicidade, fios telefónicos, etc; avisa que se deve
ter em conta a ameaça devida à poluição; aprovou a utilização de materiais modernos
para a consolidação e reforço de edifícios antigos, especialmente betão armado, desde
que a sua aplicação seja pouco intrusiva e não alterem a aparência e o carácter do
edifício; analisar correctamente as anomalias através da análise profunda de
documentos; evitar a desmontagem e deslocação dos edifícios do seu local de origem do
qual faz parte; consciencializar as populações do respeito que é necessário ter para com
os monumentos e obras artísticas, e da importância da necessidade e da conservação dos
mesmos.

3.1.2. Carta de Veneza (1964) [5]
A análise de problemas mais complexos e distintos, revelou uma certa
insuficiência da Carta de Atenas, sendo necessário examiná-la novamente com o intuito
de aumentar e aprofundar os conhecimentos nela redigidos. Surgiu então um documento
regulador mais específico em 1964, a Carta de Veneza. Esta carta é um dos documentos
mais importantes de todos os produzidos para o restauro, reabilitação, manutenção e
conservação do património arquitectónico e cultural, sendo melhoradas neste
documento as especificidades da Carta de Atenas. Esta carta está traduzida em várias
línguas e serviu de base à produção do ICOMOS. Ao contrário da Carta de Atenas não
era mais o estado que deveria se responsabilizar pela escolha e conservação dos
monumentos, mas sim a Humanidade. A Carta de Veneza é dividida em vários artigos,
tendo como um dos principais objectivos evidenciar que não só os grandiosos
monumentos deveriam ser destacados para preservação, mas também criações mais
modestas com significado cultural. A Carta de Veneza baseia-se num conjunto de
critérios inerentes à conservação histórico-crítica: reversibilidade das intervenções;
intervenção mínima, distinção e legibilidade críticas dos diversos elementos, estilos,
fases construtivas relevantes e materiais adicionados nas intervenções, mas evitando
dissonâncias estéticas, conservação da autenticidade, sem revogar a possibilidade de
utilização de práticas mais recentes, compatibilidade física e química entre os demais
materiais a conservar e os usados aquando da intervenção.
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Nesta carta revelam-se de maior destaque os seguintes aspectos: promover
acções regulares de manutenção para a conservação dos monumentos; apenas se podem
autorizar algumas adaptações, que não alterem nem a disposição nem a decoração dos
edifícios, devido à evolução dos usos e dos costumes, favorecendo a conservação dos
monumentos que têm uma função útil para a sociedade como testemunho de uma
civilização; quando se procede à conservação de um monumento tem de se proceder à
conservação do meio envolvente; impedir a deslocação de um monumento do seu local
de origem, só se for necessário para protecção do mesmo ou razões relevantes de
interesse nacional; as esculturas, pinturas e restantes decorações não se podem separar
do monumento, só em caso de ser a única forma de os proteger; quando se efectua um
restauro tem de se respeitar os materiais originais, seguir documentos autênticos e
estudar previamente a história e a arqueologia do monumento; quando as técnicas
tradicionais não resolverem os problemas, pode-se recorrer a técnicas modernas de
construção e de conservação, se estiverem provadas cientificamente e estas já tiverem
sido testadas em casos concretos; em caso de restauro, devem ser mantidos todos os
estilos das diferentes épocas presentes nos monumentos; o restauro não pode falsear a
história das edificações quando se colocam novos elementos no local de partes
inexistentes na actualidade, e esses elementos devem-se integrar correctamente, mas
distinguindo-se sempre das partes originais; todas as fases dos trabalhos de restauro,
conservação e escavações devem estar registadas em relatórios.

3.1.3. Carta Europeia do Património Arquitectónico (1975) [6]
Em 1975, foi criada a Carta Europeia do Património Arquitectónico, após a
iniciativa do Conselho da Europa ter proclamado esse ano como o Ano Europeu do
Património Arquitectónico. Nesse ano foram feitos esforços consideráveis em todos os
países europeus para tornar o público mais consciente dos insubstituíveis valores
culturais, sociais e económicos representados pelos monumentos históricos, grupos de
edifícios e locais interessantes. A coordenação de esforços a nível europeu é de extrema
importância para se conseguir uma abordagem completa do assunto e também para se
criar uma linguagem comum que declare os princípios gerais em que deve ser baseada a
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acção concertada das autoridades responsáveis e do público em geral, sendo então com
estas ideias elaborada a carta europeia.

3.1.4. Carta Internacional sobre a Salvaguarda das Cidades Históricas
(1987) [7]
Em 1987, foi elaborada a Carta Internacional sobre a Salvaguarda das Cidades
Históricas. Esta carta é relativa principalmente às cidades, vilas e aos centros ou bairros
históricos, com o seu enquadramento natural ou construído que fazem parte do passado,
das origens e dos valores próprios de cada civilização urbanas. Foi redigida pelo
ICOMOS e pretende evitar perdas irreversíveis de carácter cultural, social e económico
devido a cada vez mais as cidades e os centros históricos estarem degradados, ao
impacto do urbanismo proveniente da era industrial, e que hoje atinge universalmente
todas as sociedades. Define princípios, objectivos, métodos e instrumentos de acção
adequada para salvaguardar a qualidade das cidades, vilas e centros históricos,
beneficiando a harmonia da vida individual e social e mantendo em bom estado o
conjunto dos bens que constituem a memória da Humanidade.

3.1.5. Documento de Nara sobre a Autenticidade do Património
Cultural (1994) [8]
O Documento de Nara sobre a Autenticidade do Património Cultural tem por
base a Carta de Veneza e foi criado em 1994. É um desenvolvimento desta carta, de
forma a abranger novos conceitos referentes ao significado de Património Cultural e dos
seus interesses que se afiguram mais importantes de acordo com o momento actual,
num mundo que se encontra cada dia mais submetido às forças da globalização e da
homogeneização.
A autenticidade aparece como o principal factor de atribuição de valores. As
características originais e a evolução histórica são requisitos básicos para avaliar a
autenticidade de uma obra. O conceito de autenticidade, segundo a Carta de Veneza,
tem um papel fundamental nos estudos científicos sobre património cultural, tanto nas
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intervenções de conservação e restauro e também na inscrição de bens culturais na Lista
do Património Mundial ou outros inventários, devendo estes bens serem avaliados
segundo critérios adaptados aos seus contextos culturais.
Para avaliar um edifício ou monumento em relação à sua autenticidade é
importante averiguar principalmente: os materiais utilizados, a forma e concepção, as
funções e os usos, técnicas aplicadas, localização e meio envolvente, estado original e
evolução histórica.
Nesta carta os aspectos com maior notoriedade são: evitar impor fórmulas
globais ou procedimentos uniformizados; encorajar as diferentes culturas a
desenvolverem metodologias de análise; documentar a natureza da autenticidade dos
monumentos e sítios, de modo a constituir um guia prático para futuros tratamentos;
alargar a continuação e extensão do diálogo a vários países e culturas do mundo;
assegurar a avaliação de autenticidade multidisciplinar; sensibilizar o público em geral.

3.1.6. Carta de Cracóvia para a Conservação e o Restauro do
Património Construído (2000) [9]
Em 2000 surge a Carta de Cracóvia para a Conservação e o Restauro do
Património Construído; esta carta salienta a diversidade das várias entidades que
actualmente constituem a Europa. Menciona que a pluralidade e singularidade de
valores culturais podem ser geradores de conflitos de interesse, requerendo de todos os
responsáveis pela salvaguarda do património cultural uma maior atenção aos problemas
e decisões a serem tomados para prosseguimento dos seus objectivos. Segundo esta
carta cada comunidade é responsável pela salvaguarda dos seus valores culturais, do seu
passado, pela gestão e identificação do seu património. O objectivo principal desta carta
é a conservação do património arquitectónico, urbano e paisagístico, sem esquecer o
meio envolvente, efectuando para isso intervenções de manutenção, restauro,
renovação, reparação e reabilitação.
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3.1.7. ICOMOS [10]
O ICOMOS (International Council on Monuments and Sites (Conselho
Internacional dos Monumentos e dos Sítios)) foi fundado em 1965, após o 2.º
Congresso de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos, no qual foi elaborada
a Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios (Carta
de Veneza), que é o documento fundamental do ICOMOS. A carta ICOMOS, é na
actualidade o documento mais importante no que respeita à conservação e restauro do
património arquitectónico.
De modo a conseguir-se uma correcta intervenção, o ICOMOS apresenta uma
série de princípios básicos de conservação.

3.1.7.1. Critérios Gerais
Multidisciplinaridade de abordagens para a conservação, reforço e restauro do
património; conceito de valor e autenticidade do património de acordo com as diferentes
culturas; o valor de uma construção histórica encontra-se na preservação da sua
aparência e integridade de todos os seus componentes, mas também do seu interior; a
alteração do uso ou funções deve ter em conta sempre as condições de segurança;
qualquer acção deve ser previamente estudada de modo a saber-se quais os benefícios e
as agressões em relação ao património arquitectónico, excepto em casos urgentes para
evitar a destruição da estrutura; a particularidade das estruturas do património exige o
seguimento de passos precisos que em primeiro lugar corresponde à pesquisa e análise
de informação histórica, em segundo lugar a identificação das causas dos danos e
degradações, em terceiro lugar a escolha das medidas a aplicar e em quarto lugar o
controlo da eficácia das intervenções, isto de modo garantir uma eficácia de custos e o
mínimo impacto na autenticidade do imóvel.

3.1.7.2. Investigação e diagnóstico
Durante todo o processo de estudo deve-se recorrer a uma equipa multidiscipli-
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nar adaptada à escala e tipo de problema; primeiramente para processamento de dados e
informações disponíveis para a formulação de plano de actividades; enquadramento do
edifico no tempo e no espaço; conhecimento do comportamento estrutural, técnicas e
materiais utilizados; determinação das causas dos danos e degradações bem como do
nível de segurança da estrutura antes da tomada de decisão de intervenção; realização de
um relatório onde estejam reunidas todas as informações relevantes.

3.1.7.3. Medidas curativas e controlo
O tratamento deve ser conduzido às origens do problema; a manutenção
adequada deve ser considerada como limitação de intervenções; a avaliação da
segurança e o significado histórico da estrutura devem ser os pontos fulcrais para
medidas de conservação e reforço; as intervenções só devem ser efectuadas se for
demonstrado que são necessárias; todas as intervenções devem garantir a segurança,
durabilidade e o mínimo de agressões nos valores do património; a utilização de
técnicas tradicionais ou inovadoras deve ser decidida de acordo com cada situação, com
preferências para as tradicionais, excepto quando estas não garantam as exigências de
segurança e durabilidade; quando há dúvidas em relação à segurança e benefícios de
uma intervenção, deve-se adoptar “um método observativo”, partindo de um nível de
intervenção mínimo mas sendo possível, posteriormente, uma adopção de medidas
suplementares correctivas; as medidas impostas devem ser reversíveis para se poderem
remover, sem provocar danos aos materiais originais, os novos elementos resultantes da
intervenção, quer seja no fim da sua vida útil, quer para poderem ser substituídas por
medidas mais apropriadas ou no caso de revelarem sinais de serem inadequados;
qualquer intervenção deve respeitar o conceito, técnicas e o valor histórico originais dos
imóveis, devendo deixar que possam ser reconhecidos futuramente; deve evitar-se
remover e retirar os materiais históricos; optar pela reparação em vez da substituição em
estruturas que necessitem de intervenções; se a segurança da estrutura não for posta em
causa podem manter-se algumas “imperfeições”, se estas fizerem parte da sua história; o
desmantelamento e posterior reconstrução só devem ser feitos se não for possível
recorrer a outro tipo de intervenção; as medidas e intervenções impossíveis de controlar
ao longo da execução não devem ser permitidas; qualquer proposta de intervenção deve
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ser acompanhada de um programa de controlo ao longo dos trabalhos de execução; deve
haver monitorização e verificação durante e no fim da intervenção para se obterem
resultados eficientes, devendo ser registados como parte da história da estrutura.

3.1.8. Referências bibliográficas do capítulo 3
[3]
- LOPES, Flávio; CORREIA, Miguel Brito – Património arquitectónico e arqueológico
/ cartas, recomendações e convenções internacionais, Livros Horizonte, Lisboa, 2004;
pp. 11 até pp. 21, pp. 26 até pp. 33, pp. 39

[4]
- LOPES, Flávio; CORREIA, Miguel Brito – Património arquitectónico e arqueológico
/ cartas, recomendações e convenções internacionais, Livros Horizonte, Lisboa, 2004;
pp. 43 até pp. 47

[5]
- LOPES, Flávio; CORREIA, Miguel Brito – Património arquitectónico e arqueológico
/ cartas, recomendações e convenções internacionais, Livros Horizonte, Lisboa, 2004;
pp. 103 até pp. 107

[6]
- LOPES, Flávio; CORREIA, Miguel Brito – Património arquitectónico e arqueológico
/ cartas, recomendações e convenções internacionais, Livros Horizonte, Lisboa, 2004;
pp. 155 até pp. 159

[7]
- LOPES, Flávio; CORREIA, Miguel Brito – Património arquitectónico e arqueológico
/ cartas, recomendações e convenções internacionais, Livros Horizonte, Lisboa, 2004;
pp. 215 até pp. 218
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[8]
- LOPES, Flávio; CORREIA, Miguel Brito – Património arquitectónico e arqueológico
/ cartas, recomendações e convenções internacionais, Livros Horizonte, Lisboa, 2004;
pp. 247 até pp. 250

[9]
- LOPES, Flávio; CORREIA, Miguel Brito – Património arquitectónico e arqueológico
/ cartas, recomendações e convenções internacionais, Livros Horizonte, Lisboa, 2004;
pp. 289 até pp. 295

[10]
- ICOMOS – Comité Científico Internacional para a Análise e Restauro de Estruturas do
Património Arquitectónico, recomendações para a análise, conservação e restauro
estrutural do património arquitectónico; pp. 6 até pp. 10
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4. Construção até ao início do século XX
Os edifícios antigos são todos aqueles que foram construídos antes do
aparecimento do betão, que surgiu no início dos anos 40 do século XX, alterando
completamente a forma e as técnicas com que os edifícios eram construídos até então.
Os edifícios antigos que vão ser estudados terão cumprido um dos objectivos para que
foram construídos, que é subsistirem mais de 50 anos, sendo este o tempo médio de vida
esperado para um edifício.
Até ao aparecimento do betão, ao longo de vários séculos mantiveram-se
padrões semelhantes na construção, utilizando apenas um pequeno número de materiais
naturais pouco modificados.
Seguidamente vamos perceber de uma melhor forma, como são e como
evoluíram os diversos elementos de edifícios antigos, especialmente as fachadas e
coberturas.

4.1.Paredes
4.1.1.Paredes principais [11]
As paredes dos edifícios antigos eram normalmente construídas com materiais
existentes na região, variando de região para região, mas os aspectos básicos de
funcionamento são os mesmos.
Os materiais utilizados eram mais deformáveis e tinham mais porosidade que os
usados actualmente, sendo a capacidade resistente e de protecção assegurada
particularmente pela espessura.
As paredes principais, paredes resistentes ou paredes mestras são paredes que
assumem importância na estrutura do edifício, têm grande espessura e são constituídas
por materiais heterogéneos, de que resultam elementos rígidos e pesados e com muito
pouca resistência à tracção. As paredes resistentes têm como o próprio nome indica a
função resistente e também a função de protecção contra os agentes climáticos e as
acções externas em geral.
Para se cumprir as funções estruturais e de protecção à água, as paredes
exteriores têm de ter espessuras elevadas, várias camadas de protecção, conjugação de
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características de vários constituintes, distintos mas compatíveis e com funções
complementares.
O comportamento estrutural destes elementos refere-se à resistência a cargas
verticais, devido à gravidade, mas também forças horizontais como sismos, vento,
elementos estruturais (arcos e abóbadas), impulsos de terras, choques acidentais, etc.
A grande espessura destes elementos deve-se a razões de natureza mecânica e
estrutural, mas também porque os materiais utilizados resistem apenas moderadamente
a esforços de compressão e menos a esforços de corte, justificando-se por estes motivos
a espessura, por forma a que a parede se torne mais resistente aos esforços a que é
solicitada. A grande espessura torna a parede mais pesada, funcionando a compressão
resultante como força estabilizadora, equilibrando as forças horizontais. Sendo maior a
largura significa menor esbelteza da parede, logo menor é o risco de instabilidade
devido a fenómenos de encurvadura.
Outra justificação da grande largura das paredes exteriores é a protecção do
interior do edifício em relação aos agentes atmosféricos, principalmente do vento e da
chuva.
Actualmente as paredes dos edifícios são construídas de forma a impedir, tanto
quanto possível, a penetração da humidade, fazem-se cortes de capilaridade junto às
fundações, usam-se revestimentos impermeabilizantes e caixilharia preferencialmente
estanque.
Nos edifícios antigos, o modelo de funcionamento das paredes, mais espessas e
porosas, sem conterem cortes de capilaridade, permite a entrada de água para o interior
da alvenaria mas evita a sua permanência prolongada, procurando promover a sua fácil
e rápida saída para o exterior.
No Inverno, quando chove, a água vai-se infiltrando na parede mas devido à sua
grande espessura normalmente não chega ao interior; depois, com a chegada do tempo
seco essas humidades vão desaparecendo. Caso se opte pela construção em alvenaria
seca (com pouca ou sem argamassa), que tem vazios, a dificuldade das humidades
chegarem ao interior é ainda superior. Com esta técnica tem-se habitações secas no
Inverno e frescas no Verão. Como pontos negativos temos uma maior fragilidade destas
paredes, a dificuldade em secar estas paredes quando na presença de muita humidade, e
a ventilação excessiva e incómoda para os ocupantes do edifício.
Ao longo dos séculos as paredes principais dos edifícios têm sofrido poucas
variações a nível da construção das mesmas, sendo de realçar que ocorreu uma
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diminuição da espessura das paredes de alvenaria ao longo do tempo. Isto deve-se,
essencialmente, ao progresso técnico e científico dos materiais; deste modo os edifícios
ficam mais leves e utiliza-se uma menor quantidade de materiais, tornando a construção
mais económica.

Fig. 1 - Parede resistente de alvenaria de xisto e moldura dos vãos em granito
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

4.1.2.Paredes de compartimentação [12]
Apesar de não constituírem elementos das fachadas, são referidas neste capítulo,
por proporcionarem contraventamento da estrutura de um edifício antigo e também por
estarem na origem de anomalias estruturais das fachadas.
As paredes de compartimentação, de espessura muito menor do que as paredes
exteriores, são construídas com materiais mais leves, como a madeira, sendo o tipo mais
comum os tabiques fasquiados, também designado de “taipa de fasquio”, “taipa de
rodízio”, “taipa de sopapo” “taipa de chapada”, “pau a pique”, “terra sobre engradado”
ou “barro armado”.
Estas paredes têm como objectivo separar espaços interiores de um edifício,
sendo projectadas como se a sua função estrutural não existisse, mas por vezes acabam
por desempenhar esse papel estrutural, por exemplo se estas paredes estiverem ligadas
ao pavimento e às paredes estruturais que formam uma rede que serve de travamento
estrutural, proporcionando uma maior resistência do edifício.
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4.1.3. Principais tipos de técnicas e materiais utilizados em paredes de
edifícios antigos [13]

Paredes Principais:
¾ Taipa;
¾ Taipa de fasquio;
¾ Alvenaria;
¾ Cantaria;
¾ Tijolo de barro;
Tijolo seco ao sol (adobe);
Tijolo cozido.

Paredes de Compartimentação:
¾ Tabique

4.1.3.1. Paredes Principais
4.1.3.1.1. Taipa
A taipa é utilizada desde a mais alta antiguidade, encontrando-se vestígios dela
em ruínas egípcias e assírias.
A taipa é uma terra com características argilosas que contém grãos de areia e
brita, podendo ter uma pequena quantidade de cascalho; é batida a malho e por vezes
apertada entre enxaiméis (estacas ou caibros que, com as varas, constituem o engralhado
das paredes de taipa, destinado a receber e manter a taipa amassada).
A taipa é um material ao alcance de todos; é fácil de trabalhar, inesgotável e
duradoura quando se trata devidamente. As paredes possuem um bom comportamento
térmico e acústico, devido à grande inércia, e são uma barreira eficaz contra os agentes
atmosféricos. Tem boa resistência à compressão, mas muito fraca à tracção e apresenta
muito bom comportamento ao fogo.
Esta é uma técnica de construção milenar que durou até meados do século XX,
sendo principalmente utilizada na construção de paredes nas regiões do centro-sul
(Alentejo) e sul do país (Algarve). Em Portugal as primeiras casas de taipa devem ter
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surgido aproximadamente há cerca de 2500 anos. As que ainda existem nos dias de hoje
possuem, na sua maioria, apenas um piso.

Fig. 2 - Localização das construções de Taipa em Portugal
(http://www.construlink.com)

Só algumas terras possuem propriedades naturais necessárias para elaboração da
taipa, que é recolhida húmida e de seguida comprimida entre taipais amovíveis de
madeira, sendo estes removidos quando a terra se encontre seca, formando-se deste
modo uma parede de um material incombustível, isotérmico natural e com baixo custo.
O reboco da taipa deve ser à base de cal apagada ou por intermédio de uma
caiação directa sobre ela, com a intenção de a proteger das acções atmosféricas,
principalmente da água. A taipa é facilmente degradada pelas águas das chuvas, por isso
deve ser feita sobre uma base de alvenaria de pedra (aproximadmente meio metro), a
partir da qual se dá inicio à construção da parede, para evitar que as águas do solo
destruam o material.
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Fig.3 - Parede de taipa
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Serra-Talhada-Casa-de-taipa.jpg)

Fig. 4 - Parede de taipa com base de alvenaria de pedra
(http://fazeres.no.sapo.pt/frameslayout/taipa2.htm)
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4.1.3.1.2. Taipa de fasquio
A taipa de fasquio, também designada por tabique, é uma técnica que consiste na
construção de uma estrutura com tábuas em madeira, colocadas na vertical de 3 cm x 20
cm, pregadas aos frechais que são colocados sobre o soalho, com uma folga de 4
centímetros entre si, sobre estas prega-se um pano de tábuas na diagonal para fazer o
travamento das tábuas verticais, depois em ambos os lados das paredes são pregadas
fasquias horizontais com 2 centímetros de largura, distanciadas de 2 a 3 centímetros. As
paredes são posteriormente rebocadas e pintadas com tintas artesanais. Os vazios são
preenchido por uma argamassa de cal e saibro misturado com palha, sendo o frontal da
parede coberto com uma argamassa de cal e areia. Em alguns casos, as paredes são
revestidas com ardósias e também telhas cerâmicas fixadas com pregos directamente às
tábuas verticais.

Fig. 5 - Parede em tabique fasquiado, cujo reboco está degradado
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

4.1.3.1.3. Alvenaria
Desde a antiguidade, a alvenaria tem sido muito utilizada para a construção de
habitações, monumentos, templos religiosos e muros.
As paredes de alvenaria são um sistema construtivo formado por blocos de
variadas dimensões, sobrepostas em repetidas fiadas horizontais ou em camadas
parecidas, de forma a formar maciços rígidos e coesos, sendo vulgarmente usada uma
argamassa para o assentamento. Necessita de reboco na sua superfície para a tornar lisa.
As alvenarias têm uma bela estética e valor cultural.
27

Técnicas tradicionais de construção, anomalias e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de edifícios antigos

As paredes de alvenaria apresentam um bom comportamento à compressão e um
fraco comportamento à tracção.
Existem alvenarias com variados tipos de blocos, como por exemplo pedra,
tijolo, adobe e diversas argamassas, como por exemplo terra, barro, pozolana, saibro.
Se devidamente construídas e tratadas as alvenarias têm uma elevada
durabilidade.
O material das paredes em alvenaria, varia de região para região, de acordo com
os materiais disponíveis. No norte de Portugal o granito é a rocha mais utilizada, no
centro do país prevalecem os xistos e na região de Lisboa e Alentejo, predominam os
calcários.

Nos edifícios antigos existem diversos tipos de alvenarias:
¾ Alvenaria de pedra sem aparelhamento
Este tipo de paredes são constituídas por pedras angulosas e irregulares tanto na
forma como na dimensão, ligadas entres si normalmente com argamassas.
Frequentemente é rebocada e caiada para ser protegida dos agentes atmosféricos,
nomeadamente a água.
¾ Alvenaria de aparelho regular ou cantaria

Neste método de construção, as pedras são devidamente talhadas e não
necessitando normalmente de argamassa para se fazer o assentamento. São formadas
por pedra de boa qualidade que resiste muito bem aos agentes atmosféricos.
¾ Alvenaria mista

Neste tipo de alvenaria, parte da espessura da parede é de pedra talhada ou de
tijolo e a outra de pedra irregular. A função dos tijolos é melhorar os níveis de
acabamentos de determinadas zonas. No caso de portas e janelas, é necessário o
aumento de precisão nos acabamentos, passando dos vários centímetros da pedra
irregular para poucos milímetros da construção em tijolo, que são essenciais para o bom
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revestimento dos arcos das portas e janelas, facilitando a instalação dos caixilhos de
madeira.
¾ Alvenaria de aparelho médio

Este tipo de alvenaria é constituído maioritariamente por blocos irregulares,
excepto as partes de pedra talhada tais como: cintas, soleiras e cunhais.
¾ Alvenaria ordinária

Este tipo de alvenaria é realizado com blocos pedras irregulares e com tijolo.
A alvenaria ordinária engloba a alvenaria seca e a alvenaria de taipa. Deste tipo
de alvenarias, a alvenaria seca é a mais primitiva. A alvenaria seca é formada por blocos
desbastados de pedra arrumada a seco, ou seja, sem argamassa, devidamente travadas.
Apenas servem para a construção de paredes de pequenas dimensões e altura limitada,
devido ao facto de este tipo de parede não ser muito estável.
A alvenaria de taipa, já descrita anteriormente, permite a construção de paredes
que possuem um bom comportamento térmico e acústico devido á grande inércia e são
uma barreira eficaz contra os agentes atmosféricos. Tem boa resistência à compressão,
mas muito fraca à tracção e apresenta muito bom comportamento ao fogo. As alvenarias
de taipa são construídas colocando a taipa ainda húmida entre taipais de madeira,
comprimindo-a, sendo estes removidos quando a terra se encontre seca, formando-se
deste modo uma parede de um material incombustível, isotérmico natural e com baixo
custo.

4.1.3.1.4. Cantaria
É uma construção com pedra de muita qualidade e durabilidade, que resiste
muito bem às acções agressivas; salienta-se a sua importância nas funções resistentes e
também esteticamente. É constituída de blocos de pedra de dimensões superiores aos da
alvenaria.
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A pedra natural, enquanto material imediato e acessível, tem sido utilizada pelo
Homem nas construções, desde o período pré-histórico. Inicialmente empregada na
forma bruta, foi sendo, ao longo do tempo, dominada e transformada.
As paredes em cantaria são paredes em que os blocos de pedra se encontram à
vista e a pedra é trabalhada manualmente e com ferramentas adequadas pelos canteiros,
talhando-a de forma a torná-la regular. Pode ser disposta em camadas ligadas entre si
por argamassas, ou apenas colocadas umas sobre as outras.
A pedra de cantaria foi, desde sempre, um elemento nobre na construção dos
edifícios, utilizando-se correntemente em zonas especificas, em que se salientam pela
sua importância tanto em funções estruturais e resistentes ora como elementos
esteticamente indispensáveis, atendendo muitas vezes às duas funções simultaneamente.
As cantarias valorizam a região em questão, uma vez que as rochas utilizadas
são de pedreiras próximas. Assim as cantarias no Norte do País são, essencialmente, de
granito; no Douro, nas Beiras e em alguns locais do Alentejo são feitas com xisto; na
Beira Litoral, na Estremadura e no Algarve utiliza-se o calcário; no Alentejo os
mármores e nos Açores os basaltos.
Além da pedra utilizada, as cantarias também variam no modo como são
talhadas, nas dimensões e no seu aspecto superficial. O mais comum é a cantaria com
forma de paralelepípedo e bordos em aresta viva ou arredondados.

Leito

Tardoz

Junta

Paramento

Sobreleito

Fig. 6 - Designação das faces de um paralelepípedo de cantaria
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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Fig.7 - Cantaria
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

As paredes de cantaria têm uma grande durabilidade se forem bem construídas,
resistem bem às acções agressivas dos diversos agentes que podem provocar alterações
na pedra. Nos edifícios antigos, normalmente, os elementos de cantaria apresentam um
estado de conservação melhor que o de outros materiais.
Apesar da grande durabilidade, frequentemente são identificadas anomalias dos
elementos de pedra aparelhada, variando a sua intensidade e tipologia de acordo com a
natureza da pedra, e a própria resistência aos agentes agressivos.
Uma das anomalias mais comuns é o desgaste da pedra, devido essencialmente à
água da chuva que faz com que a pedra se torne rugosa, devido à dissolução da mesma,
afectando a sua aparência. Quando as pedras são muito macias, a dissolução devido à
água e com a ajuda dos químicos provenientes da poluição atmosférica, degrada ainda
mais a pedra, podendo mesmo diminuir a resistência da parede em consequência da
perda de espessura. Se as pedras forem duras e resistentes, ao fim de algumas centenas
de anos a pedra quase não se alterou, perdendo uma quantidade desprezível de material
A sujidade devido à poluição atmosférica é, nos dias de hoje, uma anomalia cada
vez mais frequente. A deposição de diversos compostos químicos na superfície da
cantaria, pode causar uma grande degradação da mesma, devido às várias reacções que
tem com a pedra.
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Outra anomalia é a eflorescência, devido à migração de sais através da pedra,
sendo a origem dos sais a própria pedra (verifica-se nos calcários por exemplo), ou
originários das argamassas de assentamento, ou mesmo das águas infiltradas e
ascendentes do solo. As anomalias mais frequentes podem surgir na sequência do
desenvolvimento deste processo e consistem na formação de placas e seu destacamento
(em certas rochas estratificadas, como nos xistos, esta formação é frequente), ou a
arenização ou pulverização da pedra (observável em granitos pouco compactos,
calcários brandos e margas (misto de argila e calcário).

4.1.3.1.5. Tijolos de barro
Tijolo de barro seco ao sol – adobe:
O tijolo de argamassa de barro seco ao sol (não cozido) pode designar-se tanto
por “adobe” como por “adobo”.
As paredes de adobe são constituídas por pequenos blocos de adobe de forma
regular, sendo o molde em madeira e designado por adobeira. Estes blocos são
amassados com areia e palha, e cortados em forma de tijolo.
A terra ideal para a construção em adobe é: 54% a 75% de areia e de 25% a 43%
de ligantes (10% a 25% de silte e 15% a 18% de argila) e até 3% de fibras orgânicas
(palha).
Para o melhoramento do seu desempenho mecânico, era relativamente frequente
a inclusão de cal e por vezes de palha, na composição do adobe.
A construção feita com este tijolo é bastante resistente, e o interior das casas
muito fresco, suportando muito bem as altas temperaturas.
Este tipo de construção não é muito habitual em Portugal, existindo
principalmente no centro-litoral e sul do país.
O adobe tem as desvantagens de: ser facilmente atacado por roedores, ser pouco
resistente a sismos e resistir pouco à água. Por ser facilmente degradado pela água, estas
paredes só podem ser construídas sobre fundações de alvenaria de pedra que tenham
aproximadamente meio metro de altura, caso contrário a água que sobe por capilaridade
destrói a parede de adobe. Para a protecção destas paredes da água mas também dos
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restantes acções atmosféricas, o adobe deve ser rebocado com rebocos à base de cal
apagada ou então caiação directa.

Fig. 8 - Adobeira
(http://pt.wikipedia.org)

Fig. 9 - Casa em adobe
(http://pt.wikipedia.org)
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Tijolo cozido:
O tijolo cozido é um material cerâmico, maciço ou furado, obtido pela
preparação, moldagem (extrusão) da matéria-prima (argila) e posterior secagem e
cozedura a temperaturas apropriadas.
A argila é posta a secar ao sol por um período de 1 a 2 dias, só depois, os blocos
de argila são cozidos em fornos, com temperaturas na ordem dos 900ºC a 1100ºC, com
um tempo de cozimento à volta de 3 dias, depois os tijolos são postos a secar por acção
do tempo ou por ventiladores industriais.

Fig. 10 - Parede em tijolo maciço
(http://2.bp.blogspot.com)

4.1.3.2. Paredes de Compartimentação
4.1.3.2.1 Tabique
A construção em tabique consiste na construção de uma estrutura com tábuas em
madeira, colocadas na vertical e, sobre estas, pregam-se, em segundo pano, tábuas na
diagonal travadas finalmente com um ripado horizontal, que se designa de fasquio,
sendo as faces revestidas com reboco de argamassa de cal, procedendo-se depois à
aplicação de tintas artesanais.

Fig. 11 - Parede em tabique
(http://www.aldraba.org.pt)
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4.2.1.3. Aberturas em paredes
As aberturas em paredes são feitas, por exemplo, para a colocação de portas e de
janelas (elementos maioritariamente em madeira, existindo também em ferro), sendo
necessário interromper a estrutura da parede e reforçar as zonas dessa interrupção.
Nessas zonas existem grandes concentrações de esforços. Os materiais e técnicas a
utilizar, para reforço dessas zonas, são dependentes do tamanho da abertura e do tipo de
parede em questão. O reforço mais simples das aberturas é a colocação de um lintel,
verga ou padieira horizontal na parede, seja de pedra ou de madeira, apoiando as suas
extremidades na parede, estando limitados pelas dimensões dos materiais. Nas grandes
aberturas são feitos arcos de descarga, que são mais resistentes. A forma mais simples
dos “arcos” é triangular, constituídos por três elementos de pedra ou de madeira. Na
forma mais complexa têm a forma de arco e são de pedra ou de tijolo maciço. Nos arcos
em pedra, a pedra é talhada em aduelas radiais e a sua colocação é feita em forma de
arco podendo colocar-se ou não argamassa. Os arcos em tijolo maciço são feitos com
tijolos paralelepípedos com a mesma dimensão ligados com juntas de argamassa.

Fig. 12 - Lintel, verga ou padieira
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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Fig. 13 - Arco em bloco de pedra
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Fig. 14 - Arco em tijolo maciço
(CÓIAS, Vítor; 2007)
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4.1.5. Revestimento de paredes antigas [14]
As paredes antigas, anteriores ao aparecimento do betão e dos polímeros, eram
elaboradas com materiais de grande porosidade em relação aos usados actualmente e
normalmente com resistências mecânicas inferiores.
Os revestimentos têm grande importância na durabilidade de uma construção
devido ao papel protector que desempenham e são também a textura do edifício. A
compatibilidade entre os materiais em que são executadas as paredes, os materiais de
assentamento e de reboco fomenta o adequado funcionamento da parede e um
consequente aumento de durabilidade.
Os revestimentos têm uma grande exposição às acções externas, sendo dos
elementos mais sujeitos à degradação, pelo que são dos mais frequentemente abrangidos
nas intervenções.
O problema da manutenção das fachadas exteriores de um edifício passa pela
conservação de técnicas construtivas tradicionais, e pelo uso de materiais compatíveis,
tanto esteticamente, como fisicamente e quimicamente, o mais idênticos possíveis aos
originais.
Muitas intervenções actuais de reabilitação aplicadas em paredes dos edifícios
antigos acabam por remover os rebocos, barramentos e as pinturas utilizadas. Estes
elementos têm um papel construtivo indispensável, porque para além da sua
importância expressiva e estética funcionam como camadas protectoras, ciclicamente
renováveis ou reparáveis, garantindo a continuidade e a durabilidade dos edifícios, ao
longo do tempo.
A espessura do revestimento é de cerca de 5 centímetros, de modo a garantir a protecção
e regularização das paredes. Os revestimentos de paredes de ligante mineral,
vulgarmente designados por rebocos, são normalmente constituídos por três camadas
com argamassas diferentes, respectivamente da camada mais interior para a camada
mais exterior: a primeira é a camada de aderência ou chapisco, camada essa bastante
fluida, rugosa e a mais forte (que contem mais ligante, diminuindo sucessivamente o
ligante nas restantes no sentido da alvenaria para o exterior, de modo a que o
revestimento seja mais poroso e deformável no interior que no exterior), de forma a
garantir a aderência à alvenaria, sendo as seguintes camadas sucessivamente menos
resistentes. A segunda camada é a camada base, que é regularizadora e

37

Técnicas tradicionais de construção, anomalias e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de edifícios antigos

impermeabilizante; e a terceira é a camada de acabamento, mais fina, com menor
granulometria e a menos resistente, cuja função é a protecção e para conceder um
acabamento esteticamente mais aceitável, no qual será aplicada a pintura. O facto de
existirem várias camadas, aplicadas com um período de secagem entre elas, melhora o
comportamento face à fendilhação (as fendas têm menor abertura e, o facto de serem
desfasadas, dificultam a passagem da água) (Fig.15) e um melhor comportamento à
água, criando barreiras adicionais à entrada da água líquida sem prejudicar a
evaporação.

Fig. 15 - Esquema de fissuração de um reboco numa e em três camadas
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Antigamente, as camadas de revestimento não eram removidas, mas sim
renovadas, apenas eram simplesmente aplicadas por cima das que já existiam ou então
picava-se um pouco e recobriam-se os anteriores acabamentos, sendo assim mais barato
e rápido. Ou seja as camadas eram naturalmente repetíveis, reversíveis e compatíveis,
camadas que preservavam o passado anterior do edifício, ressurgindo ao longo do
tempo as camadas originais, como sempre acontece com as tintas de cal. Actualmente
devido a intervenções recentes, estes materiais acabam muitas vezes por ser removidos,
sendo destruídos definitivamente e sem que reste a mínima ideia de quantas camadas
existiam, ficando para sempre a dúvida sobre quais os materiais utilizados, com que
técnicas e quais as cores aplicadas durante séculos aos edifícios. Tudo isto em troca de 2
ou 3 centímetros de rebocos hidrófugos (impermeáveis), quando não deviam
comprometer a capacidade de “respiração” das alvenarias, excessivamente fortes,
quando deviam ser mais fracos, muito texturados, quando deviam ser lisos,
excessivamente monocromáticos e opacos, porque pintados com as tintas actuais,
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quando deviam ter a variabilidade e transparência da “aguarela” dada pelas tintas de cal.
Deve-se recorrer a técnicas antigas de revestimento e acabamento, e a materiais o mais
semelhante possível aos utilizados antigamente, compatíveis com as paredes existentes.
Os materiais a utilizar nas paredes antigas têm de ser compatíveis e não
contribuir para a degradação dos elementos pré-existentes. Não devem provocar tensões
excessivas no suporte, para isso devem ter uma aderência moderada, módulo de
elasticidade reduzido, coeficientes de dilatação térmica e higrométrica semelhantes aos
elementos antigos; não devem contribuir para reter a água no suporte, ou seja, devem ter
uma grande permeabilidade ao vapor de água e permitir uma rápida secagem das
paredes; não devem conter materiais ricos em sais solúveis (cimento por exemplo). Têm
como função a protecção das paredes da água proveniente das diversas acções
climáticas, de acções mecânicas de choque e erosão e também de acções químicas (sais
solúveis e poluição). Os materiais têm de ter uma boa durabilidade e resistir aos
químicos e colonizações biológicas.
Normalmente, nas paredes de alvenaria portuguesas, os revestimentos mais
utilizados são os rebocos de argamassas com areia e cal aérea (ligante normalmente
utilizado), variando os traços tradicionais entre 1:1 e 1:4 (cal aérea : areia). Se a areia
tiver boa granulometria utiliza-se normalmente o traço 1:3 (cal aérea : areia). Outros
constituintes das paredes são o pó de tijolo, pozolanas naturais, cal dolomítica e adições
diversas. O acabamento mais comum das paredes dos edifícios antigos urbanos era a
caiação pura e simples, ou a pintura com tinta de cal, aplicada sobre rebocos lisos.
Os rebocos têm como funções principais a regularização das alvenarias, a
impermeabilização (no caso dos revestimentos exteriores) e protecção das paredes e o
acabamento dos paramentos. Para se garantir o cumprimento das funções principais do
reboco é necessário garantir uma boa aderência ao suporte, ser resistente à fendilhação,
ter capacidade de impermeabilização em zona não-fendilhada, ser capaz de expulsar por
evaporação o vapor de água formado no interior e da água infiltrada, ter um bom
aspecto estético e resistir face as acções externas, nomeadamente às acções climáticas.
O aparecimento do cimento fez com que se deixassem de usar revestimentos
tradicionais.

Nas paredes antigas rebocadas, os revestimentos eram geralmente constituídos
pelas seguintes camadas principais:
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Regularização e protecção:
– Emboço;
– Reboco;
– Esboço.

Protecção, acabamento e decoração:
– Barramento (ou guarnecimento);
– Pintura, em geral mineral;
– Ornamentação.

As camadas de regularização e protecção das paredes são constituídas por
argamassas de cal e areia por vezes com adições minerais e aditivos orgânicos. As
camadas internas são normalmente constituídas, na parte interior, por granulometria
mais grosseira que as camadas externas. A granulometria é decrescente das camadas
mais internas para as mais externas; por sua vez, a porosidade e a deformabilidade é
crescente das camadas internas para as mais externas; deste modo era melhorado o
comportamento em relação às deformações estruturais e à água. As camadas principais
podem ser constituídas por várias subcamadas; quanto maior o número de subcamadas,
para a mesma espessura de parede, melhor é a capacidade de protecção e superior
durabilidade da parede.
Nas camadas de protecção, acabamento e decoração, temos os barramentos ou
guarnecimentos que são constituídos por massas finas de cal e pó de pedra, também
usualmente aplicadas em várias subcamadas. Estas camadas são muito importantes para
a protecção do reboco, verificando-se que, quando se destacam, se assiste a uma maior
degradação do reboco subjacente.
Para se efectuar a coloração da superfície introduziam-se pigmentos minerais ou
com pintura mineral na última camada de barramento, ou então por camadas posteriores
de pintura, em geral com base em cal, aditivada com pigmentos minerais e outras
adições minerais.
A ornamentação são as pinturas a seco ou a fresco, “stuccos”, fingidos e
esgrafitos.
Os revestimentos interiores das paredes antigas têm geralmente constituição
básica idêntica aos exteriores, diferindo essencialmente na composição das camadas de
acabamento. As camadas principais têm a função de regularização e de protecção. As
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camadas de regularização são constituídas pelo emboço, reboco e esboço ou massa de
esboçar e as camadas de protecção, acabamento e decoração pelo barramento (ou
guarnecimento); estuque ou massa de estender ou dobrar; massa de polir ou brunir;
pintura (em geral mineral) simples ou de ornamentação.

4.1.5.1. Possíveis análises sobre amostras de revestimento de paredes[15]
- Observação à Lupa Binocular

Este método é utilizado para identificar a ordem e os constituintes originais das
diferentes camadas da amostra de revestimento. Previamente envolve-se a amostra
numa resina especial para a consolidar, depois essa amostra é cortada, polida e
observada através da Lupa Binocular.

- Microscopia electrónica de varrimento (MEV) e Microanálise de Raios-X por
Dispersão em energia (AXDE)

Técnicas avançadas de análise, de onde se obtêm muitas informações mas
também são bastante dispendiosas. Permitem estudar detalhadamente o sistema poroso e
constituintes da argamassa, especificamente sobre o ligante, agregados e compostos
formados, possibilitando a observação do seu tamanho, formas, texturas e distribuição
de argamassa. Possibilita a identificação dos componentes presentes (químicos,
mineralógicos), do estado de conservação (identificação de sais, etc.), das acções de
biodeterioração, dos efeitos de tratamentos de limpeza, de consolidação e de protecção
(controlo dos produtos) e caracterização do sistema poroso no que se refere aos tipos,
texturas, tamanhos, formas, localização dos poros.

- Difracção de raios-X

Este método é especialmente usado para determinar a natureza dos minerais
cristalinos presentes no material, nomeadamente para a identificação das areias e ligan-

41

Técnicas tradicionais de construção, anomalias e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de edifícios antigos

tes utilizados.

- Determinação de resíduo insolúvel

Método empregue sobretudo para se reconstituir o traço da argamassa
originalmente utilizada, através do teor de resíduos insolúveis (inerte, areias siliciosas
por exemplo). É utilizado um ácido na amostra que dissolve a fracção solúvel (composta
essencialmente pelos aglomerantes); a fracção insolúvel (constituída pelo agregado) não
é dissolvida, sendo assim possível determinar o traço original.

-Análise de espectrofotometria de Infravermelho por transformação de Fourier (FTIR)

Método utilizado para identificar a presença de constituintes orgânicos nas
amostras, por exemplo vernizes, adesivos orgânicos, grupos funcionais e sais existentes
nas argamassas e camadas de pintura.

4.1.6. Acabamentos e pinturas [16]
Um bom acabamento é aquele que é compatível e adequado com a sua base de
reboco. Os rebocos são normalmente pintados com duas camadas de tinta. A função das
tintas nas paredes é dar bom aspecto, constituir protecção, aumentar a impermeabilidade
dos revestimentos, diminuir a rugosidade dos paramentos e aumentar a velocidade de
escorrimento das águas.
O acabamento mais frequente em edifícios antigos é a caiação normalmente em
branco, mas também pode ter outras cores com a adição à cal de pigmentos e corantes
naturais (a relação entre a cal, a água e os pigmentos tem de ser feita com rigor. Se a
quantidade de água for em excesso, leva a que a cal se desloque mais facilmente para a
superfície e o mesmo acontece com o pigmento. Se a quantidade de água for
insuficiente a aplicação da cal vai ser difícil). A cal para caiar é obtida a partir da cal
pura em pedra ou em pó e é resultante de processos de calcinação de pedras calcárias ou
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calcite, em fornos próprios. Depois essa cal passa por o processo de extinção e obtem-se
o leite de cal. O leite de cal utiliza-se para a caiação e como base das tintas de cal, a que
se juntam pigmentos para se obter a cor desejada. O tipo de cal é extremamente
importante, dependendo dela a coesão da camada de carbonato de cálcio que constitui a
caiação. É recomendado utilizar a cal aérea em pasta, bem apagada, em vez da cal aérea
em pó, de modo a garantir maior poder de cobertura, melhore aderência ao suporte e
maior durabilidade. A aplicação da caiação é feita em camadas de pequena espessura,
com a parede húmida, para não fissurar, sobre uma camada de reboco áspera. O
processo de caiação tem de ser repetido de ano a ano ou até menos tempo, dependendo
do seu estado, porque este material é lavado sucessivamente pelas águas das chuvas
incidentes na parede. Para aumentar a durabilidade e resistência à caiação, são por vezes
adicionados aditivos que fixam a cal, que podem ter, na sua constituição: resinas, óleos
e gorduras naturais. A resina normalmente adicionada à tinta de cal é a resina acrílica,
mas se esta for em excesso a camada de pintura pode endurecer, quebrar com facilidade
e ter uma reduzida permeabilidade ao vapor de água. Tradicionalmente, usam-se os
leites de cal puros ou misturados com pó de pedra, nos quais podem ser adicionados
pigmentos e usam-se também os leites de cal mistos, misturados por exemplo com cola,
azeite, leite, queijo.
As caiações são recomendadas sobre os rebocos e directamente sobre os
paramentos em tijolo. No caso de os paramentos serem em pedra, são usados leites de
cal ou de gesso, que funcionam como capa de protecção e também tornam uniforme o
aspecto da parede.
Nos finais do século XIX, para além das caiações começam a aplicar-se leites de
cal com silicatos de potássio tanto para a protecção de paredes em tijolo e em pedra.
Essas tintas são constituídas essencialmente por água, um aglutinante inorgânico
(silicato de potássio), um aglutinante orgânico (polímero ou emulsão acrílica), cargas
(calcite, caulino, etc.) e pigmentos (inorgânicos).
Também se utilizam azulejos para revestir as paredes que têm uma durabilidade
muito superior à caiação. Os azulejos têm boa resistência mecânica e química devido à
sua superfície vidrada, que lhes permite resistir às várias condições climatéricas. As
argamassas para a aplicação dos azulejos devem garantir uma boa ligação à parede e
durante a secagem não devem retrair.
Um outro acabamento são os barramentos; esta técnica de revestimento é
utilizada desde a antiguidade, especialmente durante o período Barroco, onde
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especialmente as paredes de vários palácios e monumentos tiveram as suas paredes
revestidas com recurso a esta técnica, sendo este revestimento continuadamente usado
ao longo dos anos. É uma óptima solução de acabamento exterior, devido à sua grande
durabilidade e capacidade de protecção. Na sua constituição inclui-se cal, pó de pedra
ou areia de granulometria fina, pigmentos inorgânico e água. O pigmento é diluído em
água e misturado com cal, adicionando-se depois a areia ou o pó de pedra a esta mistura.
A aplicação é feita com a parede húmida, para não fissurar, sobre a camada de reboco.
No entanto, esta técnica é difícil de dominar actualmente, exigindo pessoal
especializado, principalmente no caso dos barramentos coloridos, sendo cara a sua
aplicação.

A repintura de um edifício antigo é uma intervenção que deve ser executada
com grande cuidado, visto que uma incorrecta utilização das tintas a aplicar pode afectar
a durabilidade do edifício, e comprometer as superfícies do mesmo, muitas vezes de
maneira irreversível, impedindo eventuais intervenções futuras. Muitas das tintas
utilizadas actualmente (plásticas, acrílicas, PVA), devido aos seus componentes são
impermeáveis, alterando por isso o comportamento das paredes antigas em relação à
água. Além disso estas tintas têm uma fraca aderência às superfícies frágeis e muitas
vezes com baixa coesão superficial dos rebocos. Assim, surgem facilmente vários tipos
de degradação na camada pictórica, tais como, empolamento (Fig. 16), destacamento
(Fig. 17) e fissuração (Fig. 18).
A cor do edifício faz parte da sua imagem estética, da rua na qual se insere, de
um centro histórico. Deve manter-se a cor original, permitindo manter a autenticidade
da sua imagem, preservando-se a riqueza cromática e técnica da região na qual se
insere. É possível, recorrendo a técnicas modernas de análise estratigráfica, identificar
quais as cores das várias camadas de pintura que o edifício teve ao longo dos anos.
A degradação dos rebocos e das paredes é mais elevada quanto maior for o
período de tempo de permanência de água nas mesmas. Essa degradação é mais
expressiva pela cristalização de sais, sob a forma de criptoflorescências, entre a
superfície externa do reboco e a camada de pintura, contribuindo para a perda de
aderência da tinta e na parte interior da camada de reboco, onde leva à perda de coesão
do mesmo. Posteriormente à coesão e à desagregação do reboco ocorre a degradação da
própria alvenaria.
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Fig. 16 - Empolamento da pintura
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Fig. 17 - Destacamento da pintura
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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Fig. 18 - Fissuração da pintura
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

4.1.6.1. Características das tintas [17]
Comportamento à água:

- Permeabilidade ao vapor de água – a tinta não deve provocar uma resistência
significativa à evaporação da água contida nos suportes e argamassas.

- Impermeabilidade à água – a tinta deve fornecer protecção contra a chuva, retardando
a sua penetração na parede, mas não deve ser muito impermeável, porque, caso o seja,
pode ser propício à cristalização de sais entre a superfície externa do reboco e a camada
de pintura.

Resistência às acções externas da tinta:

- Resistência aos ácidos ambientais – a poluição provocada pelos combustíveis em
geral, produz gases sulfurosos que se transformam em ácidos em contacto com a água
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e podem atacar quimicamente a tinta.

- Resistência à alcalinidade do suporte – os suportes são, geralmente, bastante alcalinos,
pelo que as tintas a usar sobre eles devem resistir bem a esse tipo de ambiente, mesmo
na presença de água.

- Resistência aos raios ultravioleta – a tinta deve possuir uma cor estável quando
exposta ao sol.

- Resistência às variações climáticas – as tintas devem manter-se inalteradas, do ponto
de vista químico, da cor e da aderência ao suporte durante anos.

- Resistência aos fungos e micro-organismos – as tintas devem ter alguma resistência à
fixação e desenvolvimento de fungos e outros micro-organismos.

Semelhança estética:

- Aspecto estético da superfície pintada – a imagem da arquitectura histórica não deve
ser perdida na sua textura e cor.

4.2. Coberturas
4.2.1. Sistemas estruturais [18]
As técnicas construtivas para as coberturas de edifícios antigos variam caso se
tratem de coberturas inclinadas, coberturas em terraço ou planas, e coberturas curvas
(abóbadas e cúpulas).
Existem maioritariamente coberturas inclinadas, que são revestidas de telha
cerâmica, lousa de ardósia, colmo, cobre, entre outros a solução estrutural adoptada é a
asna de madeira, sobre a qual são colocados um conjunto de elementos de madeira para
recepção do revestimento. De acordo com a localização do edifício, varia a altura e a
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inclinação destas coberturas, devido à diferente intensidade de precipitação e à neve.
Estas coberturas, nos edifícios de plantas simples, podem ter uma água (caso de
edifícios mais pequenos), duas, três ou quatro.
Por sua vez, nas coberturas em terraço as estruturas à base de pedra e tijolo
(abóbadas e arcos) são predominantes e não se utiliza madeira devido a ser um material
sensível à água. A estanquidade destas coberturas era obtida principalmente através da
colocação de argamassas com características impermeabilizantes ou com a colocação de
membranas impermeáveis (folhas de chumbo e de zinco). As pendentes devem ser no
mínimo de 1%, de modo a garantir um correcto fluxo de água.
As coberturas curvas correspondem normalmente a pequenas zonas das
construções, sendo mais frequentes em edifícios de arquitectura religiosa sendo
constituídas por abóbadas e cúpulas. Tal como nos terraços, um problema é assegurar a
estanquidade da cobertura, mas a sua forma curva permite escoar a água mais
rapidamente.

O material eleito para a construção das estruturas que suportam os telhados é a
madeira, por ter uma boa trabalhabilidade.
A estrutura de madeira destas coberturas é sucintamente constituída por um
conjunto de vigas paralelas, a partir das quais são formadas as asnas de madeira que são
contraventadas, sendo estes os principais elementos do sistema triangular. Os elementos
constituintes secundários são o conjunto de peças que apoiam sobre as asnas, a fim de
receber a cobertura e transmitir a carga desta às asnas. Estes elementos são as vigotas,
caibros e ripas, sendo todos importantes para não se perder a estanquidade da cobertura,
normalmente associada a deformações excessivas, fendilhação, rotura de elementos de
revestimentos, etc.
As asnas são uma estrutura reticulada, obtida pela triangulação de elementos
simplesmente ligados entre si. Triângulos formados por barras, que se unem nos
vértices, chamados de nós. As asnas estão afastadas entre si de 2,5m a 5m e são fáceis
de adaptar às variadas formas das coberturas. As asnas ligam-se na zona corrente da
parede ou em elementos específicos (consolas). Devem-se reforçar as características
mecânicas das asnas nas ligações de apoio, com a introdução de peças metálicas
pregadas ou aparafusadas nas asnas e cravadas na parede, chegando mesmo em alguns
casos a atravessar a parede, sendo ancorada na face exterior.
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Os contraventamentos são formados por tirantes em cruz para pequenos
afastamentos, ou por um sistema qualquer de treliças para tornar o sistema mais rígido.
A sua função básica é a estabilidade das asnas e resistência lateral ao vento.
As vigotas apoiam-se directamente sobre as asnas, sendo pregadas directamente
nos nós, a fim de não flexionar as asnas. O espaçamento entre as vigotas varia de 1 a 3
m.
Os caibros são peças de madeira que assentam sobre as vigotas. O afastamento
varia de 40 a 60 centímetros, conforme o tipo de material de cobertura.
As ripas são peças de madeira normalmente pregadas nos caibros, nas direcções
das vigotas. O espaçamento depende do tipo de telha.
As ligações entre os diversos elementos são feitas por encaixe, com pregos, com
parafusos, com cola ou com peças de ferro.
Quanto mais simples for uma cobertura, mais económica se torna e maior
facilidade se tem em garantir a eficiência da mesma.
Nas coberturas dos edifícios antigos, surgem muitas anomalias, sendo a razão
para tal facto simples de entender, bastando pensar que a cobertura é um elemento da
envolvente do edifício exposto de forma continua à acção da água da chuva, das
variações de temperatura, do vento carregando poeiras, da poluição, entre outras. A
acção da água da chuva é especialmente gravosa nas coberturas, sobretudo em dois tipos
distintos de situações: infiltração nas zonas correntes da cobertura, por esta não
desempenhar devidamente a sua função, ou infiltrações associadas a disfuncionamentos
da rede de drenagem de águas pluviais. Assim, se for posta em causa a estanquidade da
cobertura, e se não houver um sistema tradicional de drenagem de águas pluviais, toda a
estrutura do edifício pode vir a sofrer as indesejáveis consequências da humidade. Os
principais aspectos a ter em conta, representativos deste problema prendem-se com a
disfunção da estrutura de madeira, remendos mal efectuados, sobreposição de telhas,
deficiente aplicação de massas no remate com platibandas ou outros elementos verticais
que intersectam a cobertura, deficiências no sistema de impermeabilização e da
drenagem de águas pluviais, etc.
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Diversas etapas para a construção da estrutura de madeira da cobertura
1º Passo: colocação das asnas

Fig. 19 - Asnas
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

2º Passo: colocação das vigotas

Fig. 20 - Vigotas
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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3º Passo: colocação dos caibros

Fig. 21 - Caibros
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

4º Passo: colocação das ripas

Fig. 22 - Ripas
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

51

Técnicas tradicionais de construção, anomalias e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de edifícios antigos

4.2.2. Revestimento e drenagem de coberturas [19]

As coberturas são as partes superiores das construções, e têm como principais
funções proteger as partes internas da instalação, contra os vários agentes atmosféricos;
drenar as águas pluviais sendo necessária uma inclinação adequada, de acordo com o
tipo de telha; criar um espaço, entre a telha e o forro, melhorando as condições de
conforto térmico.
Um bom revestimento de cobertura deve ser leve, impermeável, incombustível,
lisa exteriormente e resistente face aos agentes atmosféricos. Leve para aliviar a
estrutura que suporta o telhado, impermeável para a chuva não entrar para o interior,
incombustível para não se inflamar devido à queda de detritos das chaminés, lisa
exteriormente de modo a facilitar o escoamento da água de modo a não manter a
acumulação de poeiras bem como de parasitas vegetais e resistente aos agentes
atmosféricos, por forma a estes não a degradarem nem a destruírem.
Em Portugal, o revestimento mais comum de coberturas é a telha, geralmente
cerâmica.
De acordo com a época e a região onde a telha é fabricada variam as matériasprimas, as dimensões, porosidade, resistência mecânica, aspecto, etc.
A linha que delimita superiormente o telhado é designada de espigão ou
cumeeira e a linha de limite inferior que permite o escoamento da água para o algeroz
ou para o solo caso este não exista é designada por beira ou beirado. Os espigões são
geralmente constituídos por telhões de forma angular e telha canudo, cobrindo as telhas
das duas águas.
Nas telhas tradicionais, ou seja de canudo, estes sobrepõem-se, formando com as
mesmas peças as capas e os canais. Nos edifícios mais pobres e simples a telha é
colocada sem qualquer tipo de ligações, o que, em declives das águas mais acentuados
origina deslizamento de telhas, ou torna estes telhados particularmente susceptíveis à
acção do vento. Para conferir maior estabilidade e melhor estanquidade as telhas devem
ser prendidas com grampos e devem-se aplicar argamassas nas juntas entre telhas. Uma
solução face ao vento, dando mais peso ao telhado é o “mouriscado”, telhado cujos
canais das telhas se cobrem com fragmentos de telha e tijolo presos em argamassas,
tornando o telhado uma superfície quase lisa. O facto de se adicionarem fragmentos de
telha e de tijolo torna a argamassa menos pesada. No rincão é colocada uma fiada de
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telhas na direcção oposta às telhas da cobertura, e aquele também deve ser argamassado.
Para ventilar o madeiramento dos telhados usam-se telhas com ventiladores, dispostos
também no lugar das telhas de cobrir.
Em algumas zonas do país também se utiliza telha romana, em que o canal em
vez de ter secção curva tem em forma de U.
Especialmente a partir de meados do século XIX, começavam a ser utilizadas
telhas de encaixe simples, tendo maior destaque a telha “de Marselha”. Esta telha
permite a construção de um modo mais fácil dos telhados, visto este tipo de telha ser
maior e de não necessitar de argamassa, embora nos telhados de maior qualidade as
telhas são fixadas por arames, por forma a evitar o levantamento das telhas. Este tipo de
coberturas oferece uma grande estanquidade, devido ao formato da telha e do seu
encaixe, que criam um percurso difícil para água mesmo na presença de vento.
Outro tipo de telha é a ardósia; as lousas de ardósia são mais leves do que as
telhas cerâmicas e têm maior estanquidade (absorvem menos água), enquanto que as
telhas cerâmicas podem absorver até 12% do seu peso em água, as lousas de ardósia de
média qualidade absorvem entre 0,4% e 0,6%.
As lousas de ardósia são justapostas umas às outras como escamas, necessitando
de pregagem (os pontos onde os pregos entram são cobertos pela beira da lousa
seguinte) a partir de uma determinada inclinação, só entrando a chuva quando sujeitas a
ventos fortes ou por fracturas das mesmas. As cumeeiras dos telhados em lousas de
ardósia, são rematadas normalmente com lousas mais pequenas e estreitas, e colocadas
de modo a que uma das superfícies da cobertura suba acima da outra. Estas lousas têm a
zona de pregagem desprotegida; para resolver o problema podem ser cobertas por telha
de canudo ou através da vedação das juntas com argamassas de cal. Os principais
inconvenientes em relação à telha cerâmica são o facto de a lousa ser mais difícil de
aplicar, requerer em zonas mais ventosas de uma fixação mais cuidadosa e se for
necessário substituir uma lousa danificada é necessário remover as lousas contíguas.
Revestimentos menos frequentes mas também existentes em Portugal são os
azulejos e as chapas metálicas.
Sob determinadas coberturas, especialmente na ausência de tecto falso, são
utilizados forros, que podem ser colocados sob o vigamento principal da cobertura ou
sob o ripado, sendo esta última solução a mais frequentemente utilizada, contribuindo
para melhorar o isolamento térmico do interior do edifício.
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Por vezes nas coberturas inclinadas, são colocadas telhas de vidro, sendo estas
úteis para se obter luz natural para iluminação do seu interior, o vidro é empregado em
clarabóias, lanternins, alpendres, etc. Além da vidraça o que mais usualmente se utiliza
nos telhados são as telhas de vidro tipo canudo e marselha.
Outra forma de coberturas são as coberturas planas ou em terraço, que têm uma
constituição mais complexa. O material mais utilizado é o ferro; os perfis de ferro são
disposto paralelamente com pequenos intervalos entre si, preenchidos com abobadilha
de tijolo por exemplo. Devido a ser um material sensível à água a madeira é pouco
utilizada. Estas coberturas têm determinadas exigências. Têm de ter uma certa pendente
à superfície do terraço (1% a 2%), ser isolantes térmicas (nas coberturas em telhado a
regulação térmica é conseguida através da sua ventilação), a camada de acabamento
deve ser impermeável e mecanicamente resistente ao desgaste. O isolamento térmico da
cobertura é conseguido pela criação de camadas de enchimento de grande espessura. A
impermeabilização da cobertura em zonas com baixa pluviosidade é obtida pelos
enchimentos e revestimentos. Em zonas com maior pluviosidade, usam-se
habitualmente lâminas de zinco, cobre ou chumbo, colocadas em placas sobrepostas;
estas placas têm uma grande durabilidade.

Fig. 23 - Perfil de telhado em telha canudo
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Fig. 24 - Pormenor da telha canudo
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009; adaptado de MARTINS, João Guerra)
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Fig. 25 - Telhado em telha canudo
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Fig. 26 - Telha romana
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009; adaptado de MARTINS, João Guerra)

Canal duplo de escoamento

Goteira

Fig. 27 - Telha “de Marselha”
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009; adaptado de MARTINS, João Guerra)
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Fig. 28 - Telhado em telha “de Marselha”
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Fig. 29 - Laje de ardósia
(http://www.rc.unesp.br/museudpm/rochas/metamorficas/ardosia.jpg)

Fig. 30 - Cobertura em lousas de ardósia
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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4.2.3. Dispositivos de drenagem de águas pluviais [20]
Quanto à drenagem de coberturas, o modo mais simples de o fazer, é escoar a
água directamente do beirado para a rua; esta solução é possível se o edifício se
encontrar isolado; é normalmente usada em meios rurais, sendo também utilizada em
bandas de construção. Esta solução é prática e desvia a água sem problemas de entrar
em contacto com o edifico, excepto na base.
Um modo mais elaborado de fazer a recolha da água do telhado, utilizado em
zonas urbanas é através de caleiras fora do beirado, normalmente em zinco, com
inclinação para a água poder escoar até aos tubos de queda que podem ser tanto
exteriores como interiores; neste último caso frequentemente causam anomalias devido
a infiltrações na parede.
Na imagem seguinte é evidenciada a importância das caleiras e do seu bom
estado de funcionamento (o que não é o caso), sendo visível a rotura da caleira que
deixa passar a água, levando à deterioração dos elementos de madeira da varanda e os
salpicos ao aparecimento de fungos na parte inferior da fachada.

Fig. 31 – Caleira deteriorada
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4.2.4. Sobrados [21]
Os sobrados são os madeiramentos que constituem os pavimentos e
simultaneamente os tectos, são formados pelo soalho, tectos e pelas vigas ou barrotes.
Os sobrados geralmente não atingem mais do que os 30 centímetros de espessura. Nas
construções mais vulgares que têm vãos na ordem dos 4 m não é normal ultrapassarem
os 20 centímetros.
Soalho

Viga
Tecto
Fig. 32 - Esquema estrutural de um sobrado

As vigas são dispostas paralelamente umas às outras, afastadas com um pequeno
intervalo entre si (na ordem dos 20 a 40 centímetros).
O soalho é pregado sobre o vigamento, sendo formado por um conjunto de
tábuas justapostas.
Os tectos são a superfície interior de uma cobertura, por isso vão ser alvos de um
maior destaque, são normalmente horizontais, podendo ser angulares.
Relativamente aos métodos construtivos utilizados nos edifícios antigos
encontra-se normalmente tectos em estuque e tectos com forro em madeira.
Para se fazerem os tectos em estuque são inicialmente pregados nas partes
inferiores das vigas fasquias de secção trapezoidal, assentes pela base menor, afastadas
de 1 centímetro e formando um plano horizontal. Posteriormente enche-se o tecto a
pardo (argamassa fraca de cal e areia) para depois se colocar o estuque, normalmente à
base de cal e gesso que por vezes é pintado com tintas de óleo naturais. Outra solução,
mas mais dispendiosa, consiste em criar uma estrutura independente para sustentar as
fasquias, não absorvendo desta forma as vibrações do pavimento evitando a fissuração
do estuque Nos tectos onde com arcos e abóbadas de alvenaria algumas vezes opta-se
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por não cobrir a pedra de cantaria ou o material cerâmico, mas frequentemente aplica-se
reboco de argamassas de cal e areia, formando o revestimento final onde se aplica a
pintura (caiação), ou simplesmente uma camada de estuque que pode ser decorado ou
normal.
Os tectos com forro em madeira são formados por tábuas lisas na sua face
visível, normalmente com espessuras compreendidas entre 10mm a 20mm, estando
estas pregadas às vigas. As tábuas são ligadas a meio-fio, apresentando muitas vezes um
cordão nas juntas, formando o forro de esteira. Uma solução bastante utilizada é o forro
de “saia e camisa”, em que as tábuas ou pranchas (camisas) são pregadas às vigas. Nos
tectos de melhor qualidade as pranchas atingem os 25 centímetros, sendo esta largura
menor nos tectos mais recentes (15 a 20 centímetros). As pranchas são espaçadas com
rigor e nas juntas são colocadas outras fiadas de tábuas (saias).

Fig. 33 - Forro de tecto em esteira
(GUIMARÃES, João P. P. 2009)

Fig. 34 - Forro de tecto em “saia e camisa”
(http://media.photobucket.com)
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A ligação entre os sobrados e as paredes pode ser feita simplesmente com o
encaixe das vigas de madeira em aberturas efectuadas nas paredes. Caso a parede seja
de alvenaria de pedra irregular é necessário criar uma base de apoio para cada viga,
através de pedaços de madeira, chapas de ferro ou blocos de pedra com a face superior
plana. É necessário colocar estes elementos para que a carga de compressão aplicada
possa ser distribuída pela alvenaria. Para um maior contraventamento das paredes, a
ligação entre as paredes e o sobrado pode ser melhorado através da incorporação de
peças metálicas pregadas às vigas de madeira e introduzidas nas paredes, podendo
mesmo atravessá-las completamente sendo ancoradas na face exterior. A parte das vigas
que penetra nas paredes deve ser alvo de um melhor tratamento, pode-se pintar com
tinta de óleo, zarcão, alcatrão, envolver essas partes em folhas de zinco ou com cortiça
em placas, etc.
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5. Argamassas
5.1. Introdução [22]
As argamassas são misturas de um ou mais ligantes, agregados e água, incluindo
por vezes adjuvantes. Estas são importantes na construção desde há muito tempo,
funcionam como aglutinante de outros materiais, como revestimento superficial tanto de
exteriores como interiores, como argamassa de assentamento, como material de
acabamento que pode ser decorativo ou ser o suporte de pinturas e outras decorações e
também como estuque, portanto é essencial melhorar o conhecimento sobre as mesmas.
Pode-se considerar uma argamassa como sendo uma rocha artificial, formada por
pequenos fragmentos de rochas, agregadas por intermédio de um ligante que lhe permite
ganhar forma e coesão.
As argamassas de revestimento têm grande importância quer na durabilidade de
uma construção devido ao papel protector das alvenarias dos agentes climáticos, de
químicos devido à poluição, de sais solúveis provenientes dos próprios materiais, do
solo e da água e de acções mecânicas de erosão e choque, quer como elementos
decorativos de grande relevância para a imagem do monumento.
Um bom revestimento tem de ter alguma resistência mecânica mas módulo de
elasticidade reduzido (por forma a não introduzir tensões excessivas no suporte), ser
aderente e compatível com o suporte, ter durabilidade, ter capacidade para expulsar
água infiltrada e o vapor de água formado no interior, ser relativamente deformável, ter
uma certa impermeabilidade à água da chuva, não conter sais solúveis em quantidades
significativas, boa resistência aos sais, ser adequado esteticamente e para minimizar as
tensões devidas a deformações diferenciais, devem ter características físicas
semelhantes às da alvenaria, nomeadamente no que se refere ao módulo de elasticidade
e ao coeficiente de dilatação térmica e higrométrica.
Estes requisitos devem ser assegurados pelo conjunto das camadas de
revestimento e não apenas por uma única camada de argamassa.
A compatibilidade entre os materiais em que são executadas as paredes, as
argamassas de assentamento e de reboco permite o adequado funcionamento da parede e
um resultante aumento de durabilidade.
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Para se efectuar uma operação de restauro em edifícios antigos no que a
argamassas diz respeito, é preciso inicialmente garantir a compatibilidade de resistência
física, química e mecânica entre a argamassa que se pretende aplicar e a já existente,
sem esquecer o aspecto do edifício original.
A utilização de argamassas modernas nos edifícios antigos pode provocar graves
erros, devido a muitas vezes os materiais serem incompatíveis, o que pode levar a que
se criem especialmente tensões devido à grande rigidez das argamassas e porosidade
reduzida (característica dos materiais modernos que são impermeáveis).
As argamassas de reabilitação devem possibilitar a respiração da parede,
permitindo a passagem do vapor de água. As paredes antigas não possuem cortes de
capilaridade, admitindo a entrada de água para o seu interior, mas evitando a sua
permanência prolongada, promovendo uma saída rápida para o exterior. A ascensão
capilar de alguma água através das fundações faz parte do comportamento normal das
paredes que as expulsa através de um fenómeno designado de evaporação. As paredes
antigas devem, no entanto, impedir a passagem de águas pluviais, para que no reboco
antigo, normalmente rico em sulfatos e cálcio, estes não venham a ser dissolvidos pela
água em circulação no interior da parede e arrastados para a interface, contribuindo para
o destacamento do reboco de Reabilitação.

5.2. Constituição das argamassas [23]
As argamassas são compostas basicamente por:
•

Ligantes: o gesso, a cal, o cimento;

•

Agregados: a areia, as britas, o pó de pedra;

•

Agregados capazes de transmitir hidraulicidade às misturas: as pozolanas, pó de
tijolo, cal dolomítica, o trass (material terroso e compacto, proveniente de
erupções lodosas, abundante nas imediações de vulcões extintos);

•

Água;

•

Adjuvantes (que podem ou não ser adicionados).
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Relativamente aos ligantes o objectivo da sua adição na mistura é assegurar a
coesão do conjunto através da ligação com os agregados e preencher os vazios
existentes entre eles. O ligante deve ser adicionado na quantidade certa, se houver
ligante em demasia pode existir fissuração da argamassas, devido às contracções do
ligante durante a secagem, se houver falta de ligante vai existir muita porosidade, o que
vai levar ao enfraquecimento da argamassa.
O ligante gesso tem boas capacidades de aderência em alvenarias e madeira, a
sua presa dá-se rapidamente, não tem problemas de contracção devido a se expandir
durante a presa, é fácil de obter e é produzido a baixas temperaturas. Tem como
desvantagens o facto de ter baixa resistência e solubilidade nas águas pluviais. Logo a
sua utilização no exterior em climas húmidos e com chuva está limitada às primeiras
camadas, devido à sua rápida presa e em climas secos pode se aplicar em todas,
podendo ser usada em variados climas no interior dos edifícios (tectos e paredes). Uma
das formas de reduzir as desvantagens do gesso é misturá-lo com cal, resultando
rebocos de rápida presa, resistentes e sem retracções.
Os ligantes de cal são normalmente cal aérea (não hidráulica) que só adquire
presa ao ar (adequada para ligante de juntas de alvenaria e para rebocos), mas também
de cal hidráulica natural (constituída por calcário argiloso que tem mais de 10% de
argila na sua constituição) e de cal hidráulica artificial (quando adicionados aditivos
pozolânicos naturais (pozolanas) ou artificiais (fragmentos de tijolos e outras cerâmicas)
à cal aérea). As cais hidráulicas têm, capacidade para ganhar presa debaixo de água
(construção de muros de cais, fundações de pontes, etc.).
Os ligantes de cimento, são nos dias de hoje, os ligantes mais utilizado,
principalmente em argamassas de alvenaria. As características dos ligantes de cimento
são a grande durabilidade, elevada resistência mecânica, sofrendo o fenómeno de
retracção (devido à rápida evaporação da água, pode originar fissuras). Certas
características do cimento não se adaptam à sua aplicação em edifícios antigos. Nestes
edifícios o material de reparação não deve ser mais resistente mecanicamente que o
material a reparar, de modo a evitar-se a introdução de tensões num suporte
eventualmente fraco, não é aconselhável a utilização de cimento como constituinte
principal nas argamassas de reabilitação para edifícios antigos, visto estes apresentarem
uma estrutura física muito fechada, impedindo a passagem de humidade do reboco
antigo para o exterior, e retendo a água no suporte, em vez de facilitar a sua evaporação.
Alguns cimentos têm mesmo sais solúveis, nomeadamente o sulfato de potássio que
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pode danificar e deteriorar as alvenarias antigas de pedra. Os rebocos de apenas de
cimento são desaconselhados para uso em edifícios antigos, no entanto rebocos de
cimento e cal aérea até podem ser uma solução aceitável, se não se tratar de um edifício
de grande valor histórico, pois é possível doseá-los de modo a obter-se uma
deformabilidade (módulo de elasticidade) e uma permeabilidade ao vapor de água
aceitáveis.
A função dos agregados nas argamassas é conferir estabilidade dimensional,
resistência e durabilidade à mistura. Os agregados naturais, contrariamente aos
resultantes do esmagamento de rochas que são angulosos, são normalmente constituídos
por partículas arredondadas e lisas, são melhores para a produção de argamassas devido
ao melhor encaixe das partículas e maior resistência mecânica. A areia e o cascalho são
os agregados mais utilizados nas argamassas de construção civil. Para se garantir uma
boa argamassa, é tão importante a garantia de um bom inerte como a garantia de um
bom ligante.
As areias diferenciam-se pelas dimensões dos seus grãos (separadas em saibro,
areia grossa, areia média e areia fina), pela sua origem (mina, pedreira e rio) e ainda
pela sua cor. De acordo com a função da argamassa é que são escolhidos os inertes a
utilizar, para a execução de alvenarias irregulares é utilizada areia grossa, para
alvenarias de pedra talhada e cantaria eram utilizadas areias finas.
As britas são produzidas com várias matérias-primas, de acordo com os
materiais de cada região, sendo preferíveis as pedras mais duras (granitos, sílica,
basaltos, quartzos) evitando as argilas mais susceptíveis às condições de gelo e degelo.
Para preparação das britas deve proceder-se à limpeza de substâncias finas, aos detritos
e à terra. Posteriormente separam-se e classificam-se por dimensões de agregados em
três grupos: britas finas ou gravilha, britas médias ou meio cascalho e as britas grossas
ou cascalho.
O pó de pedra é o inerte mais pequeno usado na construção e são utilizados
principalmente no fabrico de rebocos e estuques.

Os agregados capazes de transmitir hidraulicidade têm como objectivo a
diminuição do tempo de presa, mesmo debaixo de água e o aumento da resistência
mecânica. De todos os aditivos pozolânicos, o que origina mais vantagens quando
adicionado a argamassas de cal é a pozolana natural.
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A água utilizada na amassadura deve ser na quantidade certa e não deve conter
sais dissolvidos (cloretos, alumínio, sulfatos, cobre, chumbo, etc), pois estes têm um
efeito prejudicial na qualidade da argamassa, deve-se então controlar os resíduos secos
após a ebulição da água. Apenas a partir do século XVIII se começaram a efectuar
estudos científicos sobre a influência da qualidade desta na qualidade das argamassas.

Os adjuvantes têm a função de alterar certas características de uma argamassa,
por exemplo aumento da trabalhabilidade, aceleração ou retardamento de presa. A
quantidade de adjuvante a adicionar na amassadura da argamassa não deve ser superior
a 5% da massa do ligante. Os adjuvantes são utilizados com mais frequência em
cimentos, uma vez que são argamassas mais modernas, logo estão mais estudadas. Nas
argamassas antigas os adjuvantes mais utilizados eram cabelo e palha; tendo em vista o
reforço da argamassa, também se utilizava resina, sangue e outros líquidos orgânicos, de
modo a melhorar a trabalhabilidade, a consistência ou a capacidade de
impermeabilização (hidrofugação).

5.3. Argamassas aplicadas em fachadas [24]
Nas fachadas são aplicadas as argamassas de alvenaria e as argamassas de
revestimento. Estas argamassas têm determinados requisitos a cumprir tais como: ser
trabalhável, ter durabilidade, boa porosidade, boa aderência aos elementos base (blocos
de pedra, tijolos, etc) das alvenarias, mecanicamente pouco resistente, ter pouca
retracção (baixa fissuração), resistência a variações de temperatura (funcionam como
isolante térmico), resistência a diferentes humidades, baixa permeabilidade à água e
permeabilidade ao vapor de água, tendo capacidade para expulsar por evaporação o
vapor de água formado no interior e a água infiltrada. Com apenas uma camada de
reboco é difícil cumprir estes requisitos todos, o que leva a normalmente serem
elaboradas três camadas de reboco.
As argamassas de alvenaria fazem a ligação entre os vários elementos da mesma.
As argamassas de revestimento são o estuque e o reboco. As argamassas de
estuque têm como ligante especialmente o gesso. Estas argamassas têm como objectivos
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principais formar uma camada resistente protectora e decorativa. As argamassas de
estuque são menos duráveis e resistentes do que as argamassas de reboco.
As argamassas de reboco constituem uma camada de protecção, plana e
regularizada. Existem diversas argamassas de reboco com diferentes resistências e
porosidades, sendo preferíveis as mais permeáveis, de modo a deixarem as paredes
“respirar”. A maioria das argamassas de reboco de edifícios antigos eram
maioritariamente à base de cal, embora actualmente poucos desses rebocos são os
originais, sendo formados por misturas à base de cimento.

5.3.4. Cal
Na construção são utilizados dois tipos de cal: cal aérea e cal hidráulica.
A cal aérea e a cal hidráulica obtêm-se especialmente a partir do calcário, mas a
cal hidráulica tem mais de 10% de argila na sua constituição.
A cal (em pó) ou óxido de cálcio resulta de processos de calcinação de pedras
calcárias (designadas também por calcite ou carbonato de cálcio), previamente
seleccionadas e moídas, em fornos próprios, com temperaturas na ordem dos 700ºC a
900ºC, sendo designada de cal pura, cal viva ou cal virgem. Como alternativa à pedra
calcária ou calcite podem também utilizar-se por exemplo: conchas, pedra branca,
cascas de crustáceos e mariscos, ossos e também qualquer tipo de coral que contem
cálcio em quantidade significativa, originando pastas e argamassas de vários tipos, mas
que são duráveis e robustas.
No processo de calcinação, o dióxido de carbono é libertado, ficando como
produto de reacção um pó branco, óxido de cálcio, CaO, muitas vezes referido como cal
viva. A cal é designada de cal morta ou cal queimada, no caso de a calcinação ser
excessiva.
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5.3.4.1. Tipos de cal
Cal aérea:
A cal aérea só endurece em contacto com o ar, sendo especialmente adequada
para ligante de juntas de alvenaria e para rebocos.

Cal hidráulica:

A cal hidráulica endurece em contacto com a água ou em ambientes
predominantemente húmidos, servindo para construção de aquedutos, cisternas, poços,
pontes, azenhas, fundações em geral, etc.

5.3.4.2. Preparação da cal
O processo de preparação de cal designa-se por extinção ou hidratação, do qual
vai resultar o hidróxido de cálcio, também conhecido por cal hidratada, por cal extinta e
por cal apagada.
Resumidamente este processo consiste na adição de água à cal viva, que vai
provocar uma reacção química exógena. Esta reacção leva a uma espécie de
efervescência e grande libertação de calor (podendo chegar aos 300ºC), obtendo-se
como produtos finais: leite de cal, água de cal e pasta de cal.

A água utilizada deve ser pura e doce, sem salinidades, pois caso a água as
contivesse, essas salinidades viriam a aparecer futuramente na argamassa, fazendo
migrar os sais para as superfícies das construções.

Existem três processos principais para a extinção ou hidratação da cal:

1) Fusão ordinária – consiste na colocação de cal viva num recipiente próprio para o
efeito, deitando-se sobre a cal uma quantidade de água necessária para se dar a
hidratação completa.
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2) Imersão – consiste na colocação de cal viva partida em pequenos fragmentos em
sacos de pano ou cestos de verga, que são posteriormente imergidos em água durante
alguns segundos necessários para o início do processo de efervescência, sendo esse
processo repetido várias vezes. Em poucos minutos, os fragmentos de cal vão-se
transformar em pó.

3) Extinção

3.1) Extinção espontânea – consiste na colocação de cal viva partida em pequenos
fragmentos à acção atmosférica, em local húmido mas que seja abrigado, sendo a
humidade absorvida lentamente. Ao fim de aproximadamente três meses tem-se o
produto obtido designado por cal gorda, que é de muito melhor qualidade do que se
fosse realizada por qualquer dos métodos já anteriormente referenciados.

3.2) Extinção por irrigação – é o processo mais comum, consiste na colocação de cal
viva partida em pequenos fragmentos sobre tabuleiros de madeira, que com a utilização
de um regador, são regados calmamente e com cuidado. A vantagem deste método em
relação à fusão ordinária e à imersão, é que a reacção é mais lenta. Contrariamente ao
método de extinção espontânea é um método mais rápido e o controlo da rega tão lento
quanto possível permite o processo de hidratação da cal.

Após o processo de extinção ou hidratação, o produto obtido tem de ser crivado
em peneiros de rede metálica fina, para serem retiradas todas as pedras e impurezas,
sendo colocado o produto filtrado em repouso num recipiente alto. Depois do processo
de repouso que é uma espécie de decantação, pode-se utilizar a cal sob forma dos seus
derivados.

5.3.4.3. Derivados da cal
Leite de cal – é uma pasta um pouco espessa, forma-se quando se adiciona água em
maior quantidade do que a necessária para completar a hidratação da cal. Serve para a
caiação e como base das tintas de cal, a que se juntam pigmentos para se obter a cor
desejada.. Do leite de cal pode obter-se a pasta e a água de cal.
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Água de cal – é a água formada à superfície de um recipiente que contem leite de cal em
repouso. Serve para a consolidação de alvenarias, tijolos, pedras em desagregação,
recolagem e consolidação de rebocos. Pode ser utilizada como água de amassadura, pois
acelera o tempo de presa da argamassa de cal.

Pasta de cal – forma-se no fundo de um recipiente no qual se encontra leite de cal em
repouso. Serve para trabalhos em estuque ou aplicação em rebocos exteriores e
interiores. Deve ser aplicada logo após a aplicação da base (reboco) e antes da sua
presa, para que as camadas se liguem correctamente.

5.3.5. Pozolanas [25]
As pozolanas são materiais siliciosos ou silico-aluminosos que não têm
nenhumas ou têm poucas propriedades cimentícias, mas com a presença de humidade e
água reagem quimicamente com álcalis e hidróxidos alcalino-terrosos a temperaturas
normais, tendo-se assim deste modo compostos com propriedade cimentícias.
As pozolanas naturais são recolhidas dos tufos e cinzas vulcânicas (cinzas
pozolânicas), originárias das imediações do vulcão Vesúvio, resultantes de projecções
vulcânicas, granulares e terrosas com granulometria que varia desde a cinza à areia
grossa, isto na localidade italiana de Pozzuoli (Itália), sendo muito utilizadas pelo povo
Romano, que desenvolveu os conhecimentos acerca da preparação e aplicação destas
argamassas hidráulicas que são as pozolanas. A maioria das casas do povo Romano
apenas utilizavam unicamente cal como ligante, já nas obras públicas e do império, os
Romanos usavam outro tipo de argamassa, em que eram adicionadas pozolanas à cal,
sendo desta forma melhoradas as características dos rebocos. Estas mostraram ser de
especial eficácia, já que ao ser adicionado à argamassa de cal conferiam-lhes um grande
carácter hidráulico, um ganho de presa rápido, uma boa impermeabilidade, mas
permeabilidade ao vapor de água, maior resistência mecânica e durabilidade, mas no
entanto mantendo a capacidade de deformação. Estas pozolanas naturais foram
continuadamente utilizadas, especialmente em Itália, na produção de argamassas e mais
tarde de betões.

74

Técnicas tradicionais de construção, anomalias e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de edifícios antigos

As pozolanas provenientes de lavas ácidas são porosas, baixa densidade, claras e
potencialmente mais reactivas dada a viscosidade do magma e a consequente saída
explosiva de gases, enquanto que as pozolanas provenientes de lavas básicas são
compactas e escuras.

Dada a natureza vulcânica das pozolanas, estas encontram-se em locais onde
existe ou existiu actividade vulcânica, daí ser um material abundante na Terra, variando
no entanto a sua composição e coloração de lugar para lugar. Na Europa os principais
países fornecedores deste material são a Itália e Grécia, mas encontram-se também mas
em menor quantidade em Portugal (Açores, Madeira e também no continente
especialmente na região de Setúbal), Alemanha, Turquia, Rússia, Espanha e França.

Fig. 35 - Grãos de pozolanas
(http://pt.wikipedia.org)

Constituição das pozolanas em geral:
•

Cálcio: 3% a 10%;

•

Alumínio: 15% a 20%;

•

Sílica: 40% a 60%.
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Constituição mais específica de algumas pozolanas, existentes em território português:

Al2O3

FeO3

Pedras Pretas
Ilha de Porto Santo
(Madeira)

S iO 2

5,70

3,10

43,70 16,80 11,10

Pedregal
Ilha de S.Miguel
(Açores)

Pozolanas

Perda de peso
entre
entre
100 e
500 e
500ºC 1000ºC

3,50

0,60

60,00 17,70

4,50

FeO MgO MnO CaO Na2O K20 TiO2 P2O5 SO3 Proveniência

___

4,10

___

1,40 1,20 0,10

___

6,60

3,80

1,20

1,10

4,60

5,30 0,80

___

___

3,00 Tufo basáltico

___

Tabela 1 - Pozolanas
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009; adaptado de COUTINHO, A. de Sousa)

As pozolanas dividem-se em dois grupos:
¾ Pozolanas naturais:
- Materiais de natureza vulcânica.
¾ Pozolanas artificiais:
- Materiais argilosos cozidos a temperatura específicas;
- Sub-produtos industriais;
- Materiais de origem orgânica cozidos a temperaturas específicas.

Na ausência de pozolanas naturais criam-se pozolanas artificiais que são
resultantes da calcinação a altas temperaturas de rochas sedimentares siliciosas, de
rochas aluminosas ou de rochas sili-aluminosas. Também podem ser aproveitados
outros tipos de materiais para a produção de pozolanas artificiais tais como: o pó obtido
pelo esmagamento ou apiloamento de tijolos, telhas e de outros cerâmicos. Estes
materiais posteriormente misturadas com cal aérea conferem características hidráulicas
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às argamassas, semelhantes às das pozolanas naturais. Estas argamassas ganham presa
passados alguns dias, mesmo se estiverem mergulhadas totalmente em água.
Como melhores exemplos de sub-produtos industriais que dão origem a uma
espécie de pozolanas, temos as cinzas volantes provenientes da queima de carvão em
centrais termoeléctricas, as sílicas de fumo provenientes do processo de fabrico de
silício e de ligas de ferro e silício em fornos e outro exemplo são as cinzas originárias
das destilações minerais betuminosas.
Como exemplos de cinzas de origem orgânica temos os produtos resultantes da
queima de produtos orgânicos com alto conteúdo em sílica, como a casca de arroz, o
caule de trigo, madeira e biomassa.

5.3.5.1. Argamassa de pozolana e cal aérea
Qualquer tipo de argamassa pozolânica só ganha presa quando misturada com
cal, devido a reagir quimicamente originando compostos estáveis (silicatos e aluminatos
de cálcio hidratados) os quais revelam um grande poder aglomerante, melhorando as
características da cal. Os materiais pozolânicos combinam-se com a cal não
carbonatada, esta reage com a água e cria hidróxido de cálcio, as pozolanas e o
hidróxido de cálcio originam compostos estáveis, nomeadamente silicatos de cálcio,
tornando a argamassa mais resistente mecanicamente e reduzindo a sua porosidade.
As pozolanas podem classificar-se como sendo um inerte a juntar à cal e também
se podem classificar como cimento quando se mistura completamente com a cal.
O facto da reacção pozolânica se dar na presença de água permite a sua
aplicação como argamassas de junta e como argamassas de revestimento apenas numa
única camada, mais espessa e ainda em condições climáticas mais diversificadas que as
argamassas só de cal aérea.
O ligante utilizado é a cal, podendo se fazer variar a proporção de pozolana de
acordo com a aplicação, e deste modo criar várias argamassas com diferentes
propriedades, de acordo com a sua finalidade e essencialmente com moderadas
resistências mecânicas. O facto de se usar uma maior quantidade de pozolanas não
implica melhores argamassas. A quantidade de pozolanas a adicionar depende
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essencialmente da quantidade de sílica e alumina reactiva presente na pozolana, da
finura das pozolanas e das características pretendidas.
A introdução de pozolana na argamassa permite o aumento da durabilidade da
mesma, o que se pode comprovar caso se tenha em conta o estado de conservação das
antigas cidades Romanas. Com o aumento da durabilidade da argamassa, aumenta
também a durabilidade dos restantes elementos protegidos por ela, podendo aumentar-se
mais o intervalo de manutenções a efectuar.

No quadro seguinte são comparadas algumas características e propriedades da
argamassa cal aérea e da mistura da argamassa cal aérea e pozolanas:

Argamassa de cal aérea

Argamassa cal aérea e pozolanas

- Não endurece debaixo de água;

- Capacidade de endurecer debaixo de
água e em condições de humidade
elevadas.

- Razoável resistência mecânica;

- Razoável / alta resistência mecânica;

- Capacidade de deformação, baixo
módulo de elasticidade;

- Capacidade de deformação, baixo
módulo de elasticidade;

- Rápida secagem;

- Rápida secagem;

- Permeabilidade ao vapor de água;

- Permeabilidade ao vapor de água;

- Pouca impermeabilidade às águas
provenientes do exterior.

- Boa impermeabilidade às águas
provenientes do exterior.

Tabela 2 - Comparativo das características e propriedades da argamassa de cal aérea e da mistura da
argamassa cal aérea com pozolanas
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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5.3.5.2. Reacção pozolânica [26]
A reacção pozolânica é a reacção química entre um determinado material,
habitualmente designado como pozolânico (que contém compostos siliciosos e
aluminosos) com o hidróxido de cálcio, na presença de água, originando compostos
hidráulicos. É através da existência desta reacção química que é possível identificar se
os materiais são pozolânicos ou não, e a sua extensão determina o grau de
pozolanicidade (ou a reactividade pozolânica) de um dado material.

Factores que afectam a reacção pozolânica:

- A quantidade de aluminatos e silicatos activos presentes nas pozolanas é
importante para garantir o sucesso da reacção pozolânica, quanto maior for a quantidade
destes maior a reactividade terá a pozolana, conferindo mais resistência às misturas
pozolânicas. No caso das pozolanas naturais, a reactividade da pozolana depende
também do magma a partir do qual foram originadas. Caso sejam criadas a partir de
magmas ácidos são mais reactivas do que pozolanas originadas a partir de magmas
básicos.
- A superfície específica e a espessura de uma determinada porção de pozolanas
também influenciam a reactividade das mesmas; quanto maior for a superfície
específica (maior área de reacção) e menor a espessura, irá corresponder a uma superior
reactividade.
- A temperatura de cozedura (pozolanas artificiais) e de formação (pozolanas
naturais) são um factor também relevante para a reactividade do produto final, questão
esta que se encontra interligada com a quantidade de sílica amorfa existente no material.
A cozedura de pozolanas artificiais a temperaturas adequadas, específicas para cada tipo
de pozolana, após o conhecimento da sua constituição mineralógica e estudo do seu
comportamento térmico, aumentará a sua reactividade. Este fenómeno sucede devido à
perda de água de hidratação e à destruição das estruturas cristalinas. O aquecimento a
temperaturas excessivas poderá criar novas estruturas cristalinas, diminuindo

79

Técnicas tradicionais de construção, anomalias e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de edifícios antigos

novamente a reactividade. A temperatura de activação mais comum para pozolanas
naturais é entre os 600-800ºC.
Quanto às pozolanas naturais com origem vulcânica, as mais reactivas são as
originadas segundo um aquecimento seguido de um rápido arrefecimento dos materiais
que o vulcão expele. O facto de os materiais arrefecerem rapidamente não permite o rearranjo cristalino, mantendo-se o produto como uma estrutura amorfa, o que favorece a
reactividade.
- A relação entre a quantidade de cal e de pozolanas, deve ter por base a

quantidade de sílica e alumina reactivas existentes nos materiais pozolânicos, variando
de acordo com o tipo de pozolana utilizada. Se tivermos uma pozolana mais reactiva e
outra menos reactiva, a quantidade de pozolana a misturar com cal vai ser menor no
caso de se utilizar a pozolana mais reactiva, caso se utilize a pozolana menos reactiva a
quantidade de pozolana a introduzir na mistura já terá de ser superior, isto para a
reacção pozolânica se dar de semelhante modo e obtermos misturas com características
idênticas.
- A quantidade de água a utilizar em pastas de cal e pozolana deve ser a
quantidade necessária para uma correcta hidratação dos silicatos e aluminatos anidros,
segundo Sousa Coutinho deverá ser de 32% do peso da cal mais o peso da pozolana.
Comparando reacções em meio aquoso com reacções em pastas, verifica-se que quanto
maior for o conteúdo em água da mistura, mais rápida será a reacção.
- A temperatura de cura de pastas de pozolanas com cal, segundo Sousa

Coutinho que realizou diversos ensaios com as mesmas, sendo estas conservadas em
água e com temperaturas que oscilavam entre 10ºC e 24ºC, verificou um aumento da
resistência das pastas aos 7 e 28 dias, à medida que aumentava a temperatura.
- A humidade relativa ideal para as argamassas que contêm pozolanas é de
100%, sendo a contracção das pastas desprezável para estes valores. Caso essas
argamassas estejam em ambientes com valores baixos de teores de humidade relativa, é
notória a diminuição da resistência mecânica, maior diminuição quanto menor for o teor
de humidade relativa. A diminuição da resistência mecânica deve-se à contracção inicial
das mesmas, que provoca rotura de ligações entretanto formadas e devido também à
saída de água que cria modificações nos produtos de reacção.
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- A compactação das argamassas de pozolana e cal provoca diferenças
significativas no desempenho do material, aumentando a sua resistência.

Medição da reactividade pozolânica

Ensaios mecânicos:

- Avaliação da resistência mecânica de pastas de cal e pozolana.

Para a avaliação da reactividade de pozolanas são utilizados ensaios mecânicos,
pois sabe-se que os produtos formados a partir da reacção pozolânica fazem com que a
resistência mecânica de pastas de cal e pozolana seja maior. Assim é possível identificar
um determinado material pozolânico ao nível da sua capacidade de reacção com a cal,
pela comparação da resistência mecânicas de provetes normalizados.

Ensaios químicos:

- Medição da concentração em hidróxido de cálcio

Para se saber a reactividade pozolânica é feita, após um dado intervalo de tempo,
a medição da concentração de hidróxido de cálcio em solução saturada, após lhe ser
adicionada uma determinada pozolana. Quanto maior for a quantidade de hidróxido de
cálcio consumido, mais reactiva é a pozolana.

- Medição da sílica e alumina solúveis:

Assumindo que a sílica e alumina das pozolanas provocam a reacção pozolânica,
pode determinar-se a quantidade destes materiais, através da adição de um determinado
ácido que os dissolve. Quanto maior for a quantidade de sílica e alumina mais reactivas
são as pozolanas.
81

Técnicas tradicionais de construção, anomalias e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de edifícios antigos

- Medição da variação da condutividade:

A medição da reactividade das pozolanas, utilizando o fenómeno da
condutividade, tem por base a capacidade de reacção de cada material, fixando iões
dispersos em solução saturada (de hidróxido de cálcio por exemplo) por reacção com os
materiais pozolânicos, criando uma diminuição da condutividade. Quanto maior for a
variação da condutividade maior reactividade terá a pozolana.

5.3.5.3. Diversas aplicações das argamassas pozolânicas [27]
5.3.5.3.1. Terraços
Segundo Faujas de Saint-Fond, a proporção da argamassa utilizada em terraços
deve ser de: 1 areia não terrosa, 1 cal viva nova e extinta “à romana”, ou seja com água
em quantidade suficiente. Depois da mistura da argamassa deve-se deixar repousar
durante 24h, posteriormente junta-se 1 Pozolana e esmaga-se novamente. Na construção
de um terraço sobre carpintaria, esta deve ser feita de maneira a evitar abaulamento,
apesar de lhe conferir a pendente necessária para a drenagem das águas; pode-se dividir
o terraço ou vários compartimentos e envolvê-lo com uma balustrada em cantaria ou
ferro forjado. São colocadas pranchas em madeira bem juntas para se colocar uma
camada de palha de 3 ou 4 polegadas de espessura. Essa palha é recoberta com 3
polegadas de espessura de areia bem alisada e batida que, posteriormente, deve ser
molhada com recurso a regadores, e onde se vai colocar 1 camada de brita. De seguida
tudo vai ser compactado de modo a formar a primeira camada de argamassa do terraço.
Depois coloca-se na areia bem embebida de água uma camada de 4 polegadas de
espessura de argamassa com lascas de pedra que posteriormente tem de ser regularizada
com a colher. Após a regularização coloca-se 1 polegada de espessura da argamassa
sem misturar brita e regulariza-se com réguas de madeira compridas, dispostas de forma
a dar nível e espessura ao terraço. Deixa-se repousar durante 2 ou 3 dias no Verão e
caso seja Inverno durante 4 ou 5 dias, até a mesma estar suficientemente consistente.
Em terraços de grandes dimensões é necessário bater sobre o mesmo de forma a torná-lo
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mais sólido e evitar a fissuração. Esta operação tem de ser repetida 2 vezes por dia
durante o Outono e na Primavera e 4 ou 5 durante o Verão. O terraço deve regar-se
frequentemente para humedecer a argamassa. Se chover enquanto o terraço ainda está
seco e antes de ser batido não há nenhum inconveniente, visto que a pozolana rejeita a
água em excesso, ficando mais sólido. Para alisar o terraço é necessário cobrir o mesmo
com palha e com ½ polegada de areia por cima que tem de ser regada frequentemente,
de modo a conservar a frescura necessária. A areia serve para manter o terraço húmido e
evita o aparecimento de imperfeições devido ao ar e ao sol. Essa cobertura que tem de
ser regada de vez enquanto pode ser retirada ao fim de 1 mês no Verão e 2 meses
durante a Primavera ou no Outono.
Caso se deseje proceder à colocação de azulejos deve-se marcar no terraço a sua
delimitação, enquanto este ainda não estiver sólido com recurso a uma corda fina que
nele será marcada, com um batedor. A palha serve para impedir o aparecimento da
fissuração.

5.3.5.3.2. No mar
As argamassas utilizadas em contacto com a água do mar, segundo Faujas,
devem ter a seguinte proporção: 12 partes de pozolanas, 6 areia, 9 partes de cal viva
bem cozida e nova, 6 areia grossa e água na quantidade constatada que é necessária.
Estas proporções foram utilizadas no porto de Toulon.

5.3.5.3.3. Bacias e Aquedutos:
Para se fazer uma bacia sólida tem de utilizar duas espécies de argamassas. A
primeira, para argamassa de revestimento (reboco) para as fundações, tem de ser feita,
segundo Faujas, com proporções: 1 pozolana : 1 areia : 1 cal viva apagada recentemente
e água. Também podem ser adicionadas a proporção de 1Brita para as construções que
necessitam de ser mais sólidas, acabando isto por ser económica aumentando o volume
da mistura. A cal tem de ser diluída e a argamassa esmagada para ficar homogénea e
deixar repousar no mínimo 24h. A pozolana e areia só podem ser misturas no próprio
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dia em que vão ser utilizadas. A segunda argamassa de revestimento (reboco), para o
interior das bacias tem de ter as proporções: 2 pozolana, 1 cal viva nova e água
deixando repousar durante 6h. Depois volta-se a esmagar.
Fora do solo (aquedutos), a parte interior do aqueduto deve ser molhada durante
a secagem.

5.3.5.3.4. Cisternas
Faujas recomenda, para a construção de revestimentos de reservatórios e
cisternas, no mínimo três rebocos hidráulicos: na primeira camada utiliza-se betão com
inertes de pedra finos, na segunda camada cal e tijolo ou pozolana e na terceira camada
cal e pó de tijolo ou pó de telha. O número de camadas pode chegar no entanto em
alguns casos a seis (camadas essas com cal viva, óleo de linho e tijolo em pó).

5.4. Ensaios laboratoriais [28]

5.4.1. Cálculo da quantidade de água de amassadura a adicionar às
várias misturas
É importante o cálculo da quantidade de água, pois esta se for aplicada na
medida correcta origina uma argamassa mais consistente, que pode ser mais difícil de
aplicar, mas resulta numa argamassa mais compacta, com maior resistência, menor
tendência para fissurar e menor permeabilidade à água.
Para determinar a quantidade de água a adicionar à pasta cal, de modo a
proceder-se à sua correcta extinção, inicialmente é pesada uma determinada amostra de
cal, seguidamente é colocada num recipiente de modo a extingui-la com a adição de
uma determinada quantidade de água em excesso; depois da extinção, retira-se a água
não absorvida e pesa-se novamente a cal. O aumento de peso da cal é devido à água por
ela absorvida. Calcula-se a percentagem de água absorvida. Essa percentagem de água
vai ser adicionada na produção da argamassa.
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Procedeu-se de modo similar ao anteriormente descrito para determinar a
quantidade de água a adicionar às pastas de sílica e cal, de pó de tijolo e cal e hidróxido
de alumínio e cal.
Misturas

Quantidade de água a adicionar

34% do peso de pó de tijolo e cal

Fig. 36 - Pó de Tijolo e cal
(GUIMARÃES, João P. P., 2009)

30% do peso de hidróxido de alumínio e cal

Fig. 37 - Hidróxido de alumínio e cal
(GUIMARÃES, João P. P., 2009)

31% do peso de sílica de fumo e cal

Fig. 38 - Sílica de fumo e cal
(GUIMARÃES, João P. P., 2009)

37% do peso de cal

Fig. 39 - Cal
(GUIMARÃES, João P. P., 2009)
Tabela 3 - Quantidade de água a adicionar às várias misturas para uma correcta hidratação
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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5.4.2. Argamassas a aplicar na parede de xisto
Inicialmente, hidrataram-se as pastas com a quantidade de água correcta sendo
só depois adicionada a areia. A adição de areia é fundamental para se evitar uma
contracção exagerada das argamassas, evitando a abertura de fendas. Foi necessário em
algumas argamassas adicionar mais uma pequena quantidade de água por forma a que
as mesmas ficassem trabalháveis e ser mais fácil a sua aplicação na parede.
Utilizou-se como traço 1 pozolâna artificial : 1 cal : 1 areia para três tipos de
argamassas e também se utilizou uma argamassa de cal e areia com o traço 1:1. Estes
traços permitem comparar as diversas argamassas, permitindo averiguar facilmente o
que a introdução das diferentes pozolanas naturais afecta a argamassa a nível da sua
permeabilidade.
Não se utilizaram pozolanas naturais devido à dificuldade de serem encontradas
no mercado nacional. Como já foi anteriormente referido no capitula das argamassas as
pozolanas naturais são constituídas essencialmente por: cálcio (3% a 10%), alumínio
(15% a 20%) e sílica (40% a 60%); daí se ter escolhido para a experiência em estudo o
hidróxido de alumínio e a sílica de fumo (pozolana artificial – sub-produtos industriais)
e também o pó de tijolo (pozolana artificial – materiais argilosos cozidos a temperaturas
específicas) em substituição às pozolanas naturais como materiais a adicionar às
misturas.
Aplicaram-se as diversas argamassas numa parte de uma parede antiga de xisto,
apenas numa camada (porque apenas é relevante comparar a permeabilidade que vai
variar de acordo com os vários materiais em estudo adicionados em cada argamassa),
em painéis com dimensões de 15 cm x 15 cm aproximadamente, com espessuras na
ordem dos 2 centímetros, sendo o suporte previamente limpo com água, para tirar a
sujidade e permitindo uma melhor aderência da argamassa, que foi aplicada com o
suporte húmido. As argamassas foram pressionadas contra o suporte, contribuindo deste
modo para garantir uma maior compacidade e menor fissuração.
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Fig. 40 - Parede de xisto, para a aplicação as argamassas
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Fig. 41 - Argamassas aplicadas na parede de xisto, respectivamente de pó de tijolo, cal e areia; de
hidróxido de alumínio, cal e areia; de sílica de fumo, cal e areia e de cal e areia.
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

5.4.3. Ensaio de absorção de água a baixa pressão – Método do tubo de
Karsten
5.4.3.1. Introdução
Foi feito um ensaio de absorção de água por capilaridade numa parede de um
edifício antigo, aos sete dias, de modo a se poderem comparar várias argamassas no que
diz respeito à sua permeabilidade às águas provenientes do exterior. Pretende-se
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confirmar que a adição de determinados materiais às argamassas de cal aumenta a
capacidade de impermeabilização às águas vindas do exterior, mas mantendo a
permeabilidade ao vapor de água, deixando as paredes “respirar”.

5.4.3.2. Objecto
Este ensaio permite determinar a quantidade de água absorvida, a baixa pressão,
sobre uma superfície definida de um material poroso, após um período de tempo
definido.

5.4.3.3. Referências
O ensaio vem indicado nos seguintes documentos normativos:

- Especificação do LNEC E-216/1968;
- Normas DIN 52 103 e 52 106;
- Recomendações da Comissão 25-PEM, ensaio nº II.4.

5.4.3.4. Definição
Ao aplicar-se água sobre um determinado material poroso, a água penetra nesse
material. Após um certo período de tempo previamente definido, o volume de água
absorvido é uma característica do material. A medida da absorção da água a baixa
pressão tem utilidade, tanto em laboratório como “in situ”, nomeadamente para:
caracterizar o material e, por comparação, avaliar modificações superficiais ou
alterações que alteram a quantidade de água absorvida a nível da superfície; caracterizar
o resultado de envelhecimento natural; avaliar o efeito de envelhecimento natural ou
artificial (aparelho de simulação) de um tratamento de impregnação, ou de um
tratamento impermeabilizante ou hidrófugo; caracterizar o resultado de um determinado
tratamento de impregnação, ou de um tratamento que altere a permeabilidade superficial
(hidrofugação e impermeabilização); determinar a profundidade do tratamento até onde
se actuou por abrasão sucessiva.
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5.4.3.5. Descrição e características dos materiais
5.4.3.5.1. Aparelhos e utensílios
Para se realizar o ensaio sobre uma parede, utiliza-se o dispositivo em vidro
(Tubo de Karsten), é um tubo graduado cuja parte inferior é um cilindro. A parte
superior do tubo é aberta, enquanto que a parte inferior do mesmo é fechada com
mástique de estanquidade que o liga à parede.
A parte inferior aberta que se liga à parede tem uma superfície de 5,7 cm2 e o
tubo vertical é graduado de 0 a 4 ml. Uma divisão representa 0,1 ml e podemos estimar
0,05 ml, aquando da leitura.

Material necessário:
- Tubo de Karsten;
- Mástique de estanquidade;
- Água desionizada;
- Cronómetro;
- Papel e caneta.

5.4.3.6. Metodologia
- Aplicar na abertura do cilindro localizado na parte inferior do tubo e que vai
ficar em contacto com a argamassa da parede uma película de mástique;
- Colocar o aparelho em contacto com a argamassa e exercer alguma pressão
sobre o cilindro;
- Aplicar mais mástique de estanquidade na zona de contacto entre o aparelho e
o material, quando necessário, para excluir a hipótese de ocorrerem fugas de água;
- Encher o tubo de Karsten com água desionizada através da abertura superior
até à graduação zero;
- Ler no tubo, de minuto a minuto, a quantidade de água absorvida pelo material;
- Após 15 minutos, se o tubo ainda contiver água na zona graduada, dá-se o
ensaio por concluído.
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5.4.3.7. Resultados e relatório do ensaio
Pó de tijolo, cal e areia

Hidróxido de alumínio, cal e areia

Sílica de fumo, cal e areia

Cal e areia

min.

ml

min.

ml

min.

ml

min.

ml

0
1
2
3
4
5
6
7
8,2
9
10
11
12
13
14
15

0
0,4
1
1,7
2,2
2,7
3,2
3,8
4
-

0
1
2
3
4
5
6
7,1
8
9
10
11
12
13
14
15

0
0,5
1,4
2
2,6
3,3
3,9
4
-

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10,8
11
12
13
14
150

0
0,7
1,2
1,6
2
2,3
2,7
3
3,4
3,7
4
-

0
1
2
3
4
5,0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
0,8
1,6
2,5
3,2
4
-

Tabela 4 - Ensaio de absorção de água a baixa pressão, Método do tubo de Karsten
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Gráfico 1 – Ensaio de absorção de água a baixa pressão, Método do tubo de Karsten
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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Fig. 42 - Tubo de Karsten aplicado na argamassa de cal e areia
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

5.4.3.8. Conclusões do ensaio
O ensaio de absorção de água a baixa pressão – método do tubo de Karsten, foi
utilizado nos diversos tipos de argamassas de modo a averiguar a sua permeabilidade.
O gráfico 1 demonstra os vários comportamentos das quatro argamassas
testadas, sendo facilmente identificada a argamassa menos permeável (argamassa de
sílica de fumo, cal e areia).
O ensaio deu-se por concluído, neste caso, após não existir água desionizada na
parte graduada, visto se ter verificado antes dos 15 minutos. Os 4 ml de água
desionizada foram absorvidos em 5,0 minutos na argamassa de cal e areia; em 7,1
minutos na argamassa de hidróxido de alumínio, cal e areia; em 8,2 minutos a
argamassa de pó de tijolo, cal e areia e em 10,8 minutos a argamassa de sílica de fumo,
cal e areia. Estão deste modo ordenadas as várias argamassas por ordem decrescente no
que se refere à sua permeabilidade.
Conclui-se que das argamassas em estudo, que tem um carácter mais
impermeabilizador, é a argamassa de argamassa de sílica de fumo, cal e areia.
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6. Os agentes da deterioração de fachadas e coberturas [17]
6.1. Variações de temperatura
Vários elementos tais como a pedra e o ferro podem sofrer deformações devido
às elevadas temperaturas, que provocam tensões internas nos edifícios caso estes
componentes não se possam dilatar livremente. Em peças de espessura reduzida, como
as lajes, o aumento de temperatura dá origem a tensões que provocam deformações por
flexão, que se traduzem por bambeamentos e encurvamentos. As tensões de compressão
criadas, podem ser superiores à resistência do material à compressão.

6.2. Vento
O vento provoca o movimento de várias partículas contra os edifícios que têm
uma acção abrasiva sobre eles e leva também ao levantamento de telhas nas coberturas

6.3. Água
A água e as suas diversas formas de actuação, fazem dela o principal agente de
deterioração nos edifícios. As humidades e os ciclos gelo-degelo nas paredes e
coberturas podem originar diversas anomalias tais como: deterioração estrutural,
recristalizações de soluções (devido à evaporação da água) que levam ao aparecimento
de microfissuras e lascamento das rochas, perda de revestimentos decorativos,
desenvolvimento de microrganismos, deterioração de telhas e alterações das condições
de habitabilidade e conforto.
As águas presentes nas construções têm maioritariamente origem da penetração
das águas da chuva nas paredes (principalmente nas caixilharias) e nas coberturas
(principalmente nas juntas por exemplo com chaminés), porém também podem ter
origem na própria humidade presente no ar, na água que sobe desde o solo por
capilaridade, em fugas de canalizações e água retida durante a construção.
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As fachadas dos edifícios devem estar protegidas, por forma a não serem
atingidas directamente pela água das chuvas, evitando deste modo a sua penetração. O
revestimento das paredes deve impedir a entrada das águas da chuva, mas no entanto
permitir as trocas de vapor de água com o exterior. Todas as juntas dos imóveis devem
estar correctamente preenchidas por argamassa.

6.4. Sais
A porosidade dos materiais de construção permite a entrada de soluções salinas
nos mesmos que podem provocar a sua alteração.
Os sais podem ter origem nos próprios materiais de construção, podem ser
provenientes do solo, do nevoeiro (caso seja salino), de certos metabolismos de seres
vivos ou de antigos tratamentos de conservação.
A cristalização de sais pode provocar estragos nos materiais de construção. O
fenómeno

da

cristalização

de

sais

está

associado

ao

fenómeno

da

hidratação/desidratação, que provocam variações de volume. De acordo com a
temperatura e a pressão parcial do vapor de água do meio, podem existir sais em
diferentes estados de hidratação. Cada estado de hidratação corresponde a um
determinado volume específico. No interior dos poros dos materiais, quando a passagem
de um estado para o outro provoca aumento de volume, são criadas forças que são
exercidas nos materiais e os vão degradando.
Num material poroso a deposição de sais devido à evaporação da água pode
ocorrer na sua superfície externa ou no interior do elemento, dando origem
respectivamente a eflorescências e criptoflorescências. Se a velocidade de migração da
solução for superior à velocidade de difusão do vapor de água, esta poderá atingir a
superfície onde vai cristalizar originando eflorescências, caso contrário a cristalização
poderá ocorrer a uma certa distância da superfície onde os dois efeitos se equilibram,
originando criptoeflorescências.
O sais mais habituais são os sulfatos, os cloretos, carbonatos e nitratos.
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6.5. Biodeterioração
Este tipo de deterioração é causado devido à actividade de organismos
microscópicos, fungos, musgos, plantas, insectos, aves e mamíferos.
Nas pedras e materiais de origem mineral ocorre principalmente degradação
devido à presença de agentes biológicos. A biodeterioração nestes casos é facilmente
identificável pois é provocada por algas microscópicas que surgem na superfície de
materiais de elevada porosidade ou degradados, penetrando nas microfracturas ou nos
fragmentos destacados. É também frequente a presença de líquenes, sendo facilmente
reconhecíveis através das suas formas macroscópicas, havendo diversas opiniões acerca
da sua presença, uns afirmam que exercem uma acção de protecção da superfície e
outras que a sua actividade metabólica tem efeitos corrosivos nos materiais. As raízes
das plantas provocam grandes estragos nas fachadas e coberturas de edifícios. Não se
pode esquecer de mencionar os excrementos depositados por aves que são uma das
formas mais graves de biodegradação, exercendo acção química sobre a pedra, nos
revestimentos e nas telhas. As telhas são também afectadas por fungos, líquenes.
Na madeira o principal factor é a presença de água e temos como principais
agentes os microrganismos (fungos) e insectos (bichos-carpinteiros, térmitas,
carunchos).

6.6. Poluição atmosférica
Nas cidades os transportes e as indústrias emitem grandes quantidades de
poluentes para a atmosfera. Os poluentes que mais contribuem para a destruição dos
materiais são o dióxido de enxofre e as partículas sólidas. O dióxido de carbono é
também um poluente bastante agressivo que actua sobre alguns materiais. O óxido de
azoto é outra substância que tem uma acção agressiva, especialmente após reacções
químicas podendo originar ácido nítrico e nitroso. Quando existem indústrias químicas
também são vulgares o ácido clorídrico, o amoníaco e o ácido fluorídrico.
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6.7. Acção do Homem
Muitas anomalias causadas nos edifícios antigos são devido a acções de
vandalismo como por exemplo o arremesso de pedras e os graffitis.
Intervenções em edifícios antigos feitas de modo inadequado, demolições e
construções de novos imóveis adjacentes aos antigos, elaboradas de uma forma
descuidada, também provocam diversas patologias.

6.8. Referências bibliográficas do capítulo 6
[29]
- CÓIAS, Vítor – Inspecção e Ensaios na Reabilitação de Edifícios, IST Press, Instituto
Superior Técnico, Lisboa, 2006; pp. 49 até pp. 56
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7. Caso de Estudo – Diagnóstico das anomalias construtivas
das fachadas e coberturas do centro histórico de Vila Real

7.1. Enquadramento Físico e Humano
7.1.1. Situação geográfica [30]

Fig. 43 - Vista da cidade de Vila Real
(GUIMARÃES, João P. P. 2009)

Fig. 44 - Brasão de Vila Real
(http://www.cm-vilareal.pt)

Vila Real é um distrito de Portugal pertencente a Trás-os-Montes e Alto Douro.
A norte é limitado por Espanha, a leste pelo Distrito de Bragança, a sul pelo Distrito de
Viseu e a oeste pelos Distritos do Porto e de Braga. A área do distrito soma 4328 Km² e
a sua população residente é aproximadamente 220 000 habitantes. Vila Real é sede de
concelho e capital de distrito. O distrito de Vila Real subdivide-se em catorze
municípios: Alijó, Boticas, Chaves, Mesão-Frio, Mondim de Basto, Montalegre, Murça,
Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Valpaços, Vila
Pouca de Aguiar e Vila Real.
A cidade de Vila Real encontra-se aproximadamente a de 450 metros de altitude,
na a margem direita do rio Corgo, rio esse afluente do rio Douro. Localiza-se num
planalto cercado de grandes montanhas, sendo de maior destaque as serras do Marão e
do Alvão.
Em linha recta está a 85 quilómetros do Oceano Atlântico situado a Oeste da
cidade, o rio Douro está a 15 quilómetros a Sul e a fronteira com Galiza (Espanha) a 65
quilómetros a Norte.
Existem dois tipos de paisagens principais, uma delas montanhosa (Serra do
Marão e do Alvão) separadas pelo fértil vale da Campeã e outra a Sul, localizada
próxima do rio Douro com inúmeros vinhedos e socalcos.
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Existem imensas linhas de água que irrigam a área do Concelho, destacando-se o
rio Corgo que atravessa a cidade num vale bastante profundo.
O concelho é formado por 30 freguesias: Abaças, Adoufe, Andrães, Arroios,
Borbela, Campeã, Constantim, Ermida, Folhadela, Guiães, Justes, Lamares, Lamas de
Ôlo, Lordelo, Mateus, Mondrões, Mouçós, Nogueira, Nossa Senhora da Conceição
(urbana), Parada de Cunhos, São Miguel da Pena, Quintã, São Dinis (urbana), São
Pedro (urbana), São Tomé do Castelo, Torgueda, Vale de Nogueiras, Vila Cova, Vila
Marim e Vilarinho da Samardã.
O concelho tem uma área de aproximadamente 377 Km2 e a sua população é de
cerca 50.000 habitantes.

Fig. 45 - Localização do Distrito de Vila Real
(http://pt.wikipedia.org/)
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Fig. 46 - Distrito de Vila Real
(http://portugal.veraki.pt)

Fig. 47 - Freguesias de Vila Real
(http://www.wikipedia.org)
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7.1.2. Evolução histórica [31]
A cidade de Vila Real encontra-se numa região que demonstra indícios de ter
sido habitada a partir do Paleolítico.
Existem vestígios da presença dos Romanos na região, tais como o Santuário
Rupestre de Panóias, tendo-se seguido à queda do Império Romano, as invasões
bárbaras e especialmente dos muçulmanos, que provocaram um despovoamento global.
Nos finais do século XII, em 1096, o conde D. Henrique atribui foral a Constantim de
Panóias, de modo a promover o povoamento da região. Em 1272, D.Afonso III atribui
também foral com o objectivo de aumentar o povoamento, mas sem sucesso. Em 1289,
por foral de D. Dinis, que concretiza iniciativas frustradas dos monarcas anteriores, é
fundada a Vila Real de Panóias, que viria a transformar-se na cidade actual. A
população de Vila Real de Panóias cresceu rapidamente, em 1530 eram 480 habitantes,
passando para 3600 habitantes em 1795. Este crescimento foi especialmente devido à
localização geográfica, entre o interior e o litoral do país, com ligações ao Porto,
Bragança, Chaves, Lamego, etc. Nos séculos XVII e XVIII Vila Real fortalece o nome
de “Corte de Trás-os-Montes”, que ganhou devido a muitos nobres se terem fixado
devido à Casa dos Marqueses de Vila Real. Facto comprovado pelas várias pedras-dearmas com os títulos de nobreza dos seus proprietários que ainda actualmente se podem
ver na cidade.
Com o aumento da população e como povoamento mais importante de Trás-osMontes e Alto Douro, Vila Real adquiriu, no século XIX o estatuto de capital de distrito
e no século XX o de capital de província, uma vez reconhecido o seu potencial
económico, demográfico e administrativo, sendo de grande importância também os
seguintes actos: em 1922 ter sido criada a Diocese de Vila Real e em 1925 a localidade
ser elevada a cidade.
Em 1973 foi criado o Instituto Politécnico de Vila Real, dando posteriormente
origem ao Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro em 1979, e à
Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro em 1986, contribuindo todas estas
instituições para o aumento da população e evolução sócio-económica da cidade.
Actualmente, Vila Real está numa fase em que o desenvolvimento está a
aumentar especialmente a nível das indústrias, do comércio e dos serviços.
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7.1.3. Geologia (segundo Matos, 1991) [32]

Fig. 48 - Enquadramento geológico da cidade de Vila Real
(http://www.utad.pt/pt/eventos/ciencia_viva)

Vila Real está enquadrada na Zona Centro Ibérica, que é uma das principais
unidades geotectónicas do Maciço Ibérico, que inclui a região ocidental e central da
Península Ibérica.
As rochas mais antigas (correspondentes ao Câmbrico Inferior e Médio)
encontram-se nas zonas limítrofes da cidade e integram o Grupo Douro, encontrando-se
representada a Formação Pinhão e a Formação Desejosa. Estas rochas foram intruídas
durante a Orogenia Hercínica por granitóides que integram o arco magmático MonçãoVila Real-Moncorvo.
A parte mais central de Vila Real está especialmente sobre granito de Vale de
Gatas. Mais a sul, nas proximidades onde o rio Corgo e o rio Cabril se unem, existe um
pequeno afloramento de granitos de Lamares.
No que diz respeito a estruturas tectónicas, a cidade encontra-se sobre a falha de
Penacova-Régua-Verin. A zona depressionada que constitui a bacia de Vila Real a
noroeste do centro urbano é devido à tectónica. Nessa depressão encontram-se unidades
sedimentares formadas por argilas e arenitos arcósicos com níveis conglomeráticos,
conferidas ao Neogénico.
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Vila Real pertence a uma terra de afinidades e de oposições. De um lado há
terras moles, de outro terras duras, terras onde o granito e o xisto quartzíferos précâmbricos dialogam.

7.1.4. Relevo [33]
O relevo do concelho Vila Real é acidentado, sendo os locais de maior altitude
as serras do Marão e do Alvão. A Serra do Marão é a sexta maior elevação de Portugal
Continental, com 1443 metros de altitude, situando-se na região de transição entre o
Douro Litoral e o Alto Douro, tem 1415 metros de altitude máxima. A Serra do Alvão
situa-se a Noroeste de Vila Real tendo uma altitude máxima de 1283 metros.
A própria cidade de Vila Real tem também um relevo acidentado, com várias
variações de altitude, tendo aproximadamente 330 metros de cota mais baixa e 470
metros de cota mais alta, estes pontos estão distantes de 1,6 quilómetros
aproximadamente. A cidade é formada por uma aplanação de forma conchoidal que se
encontra rebaixada comparativamente aos relevos sobrelevados que a envolvem, contem
um vale no qual corre o rio Corgo.

7.1.5. Clima [34]
Devido à sua situação geográfica (as Serras do Marão e Alvão actuam como
barreiras naturais), Vila Real tem um clima de extremos: tem um Inverno bastante
prolongado, sendo o frio constante, chegando as temperaturas frequentemente abaixo
dos 0°C; é comum nevar pelo menos uma vez por ano. O Verão é bastante quente. Os
dias intermédios são raros, sendo as diferenças de temperatura bastante bruscas.
Com base em dados fornecidos pelo Instituto Meteorológico de Vila Real, dados
sobre os últimos anos de referência, ou seja 1961-1990, vamos abordar o clima de Vila
Real. Estes trinta anos, fixados pela OMM (Organização Meteorológica Mundial), são o
número de anos necessário para se poder admitir que se tem o valor médio de
determinado elemento climático, e esse valor médio representa o valor predominante
desse elemento num determinado local. Estes intervalos de tempo são usualmente
designados por normas climatológicas.
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Como já anteriormente foi referido, estas medições foram feitas entre os anos de
1961-1990, a uma altitude de 481 m, uma latitude de 41º19’N e uma longitude de
07º44’W.
O clima de Vila Real tem grandes variações de temperatura, neste período de
tempo (1961-1990) a temperatura do ar teve uma média de 13,4ºC por mês, atingindo
nesse período de tempo uma temperatura máxima média de 18,6ºC e uma mínima média
8,1ºC, sendo o máximo das temperaturas atingidas de 39,8ºC e a mínima de -6,8ºC.
A velocidade média do vento nesse período de tempo foi em média de 7,0 Km/h,
a pressão atmosférica teve uma média de 961,4 hPa aos 481m e de 1017,9hPa aos 0 m,
ou seja ao nível das águas do mar, a humidade relativa teve uma média de 86% às 6h;
63% às 12h e 64% às 18h, a insolação média foi de 2392,0 horas por ano, a precipitação
média total nesse espaço de tempo foi de 1111,5mm por ano e a evaporação média total
foi de 1142,4 mm por ano.

Pressão Atmosférica
Média
(hPa)
Local Nível do Mar
960.7
1017.9

Insolação Média
Total
(h)

%

2435,2

53

Temperaturta do Ar
Valores médios (ºC)
Mês
Máx.
Min.
13.4
18.6
8.1

extremos (º C)
Máx.
Mín.
39.8
- 6.8

Humidade Relativa
Média
(%)
6h
12h
18h
86
63
64

Precipitação Média
Total (mm)

Velocidade Média do Vento
(Km/h)

1128.1

7.6

Tabela 5 - Dados do clima de Vila Real, considerando os anos de referência 1961-1990
(Instituto de Meteorologia de Vila Real)

7.1.6. Demografia [35]
Desde 1940 que a população de Vila Real tem vindo a aumentar, à excepção de
1970. Entre 1991 e 2001 houve um grande aumento da população (7,9%), mas houve
um decréscimo populacional dos grupos etários mais jovens em oposição ao
crescimento dos grupos etários mais velhos.
Actualmente, o concelho de Vila Real tem uma população de aproximadamente
50000 habitantes, distribuídos por uma área de superfície de 377 Km2, sendo a
106

Técnicas tradicionais de construção, anomalias e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de edifícios antigos

densidade populacional aproximadamente de 133 hab/km². A cidade tem cerca de
25000 habitantes e uma área de aproximadamente 36 Km2.

Gráfico 2 - Evolução da população no concelho de Vila Real, 1940 - 2001
(www.ine.pt)

7.1.7. Recursos sócio-económicos [36]
A nível sócio-económico, o sector dos serviços está em crescimento e predomina em Vila
Real, cerca de 60%, tanto os privados (banca e seguros), como os públicos (finanças, correios,
tribunais, ensino, saúde). Também é de mencionar a industria alimentar, a agro-pecuária, o
comércio retalhista, a construção civil, etc. Existem várias escolas básicas, secundárias, e
profissionais. A UTAD trouxe para Vila Real muita população, estimulando o crescimento e a
revitalização urbana.

7.1.8. Vias de comunicação e transportes [37]
Vila Real está rodeada de diversas vias de comunicação que ligam a cidade ao
resto do país e a Espanha. É atravessada de Norte a Sul pela A24 que vai ligar ao IP3,
ligando estas duas vias Chaves (daí a fronteira com Espanha) à Figueira da Foz, tem a
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Oeste o IP4 (Vila Real - Amarante) e a A4 (Amarante - Porto), o IP4 continua a
Nordeste da cidade fazendo a ligação a Bragança (onde faz também fronteira com
Espanha). Perto tem a A7 que liga Vila Pouca de Aguiar a Braga e Guimarães. Vila
Real está servida também por estradas nacionais importantes, nomeadamente a EN2.
Vila Real também possui um Aeródromo Municipal com pista em asfalto, a
cerca 4 quilómetros da cidade. Diariamente estabelece ligações com a cidade de Lisboa
e de Bragança.
Na cidade existe uma estação ferroviária onde termina a linha do Corgo, que faz
a ligação entre Vila Real e Régua.
Há também uma empresa de autocarros (Corgobus) que faz a ligação entre
diversos pontos da cidade.

Fig. 49 - Mapa de vias de acesso ao distrito de Vila Real
(http://maps.google.com/maps)
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7.2. Caracterização do centro histórico da cidade [38]
O centro histórico da cidade de Vila Real tal como outros de várias cidades de
Portugal necessita de intervenções de reabilitação em vários edifícios antigos. O estado
de degradação de alguns edifícios demonstra a sua idade e a já longa existência de Vila
Real como cidade e mesmo como povoamento.
A população residente no centro histórico é maioritariamente idosa, as gerações
mais novas preferem zonas mais amplas, com melhores tipos de construção e acessos.
A conservação dos edifícios, consiste num conjunto de operações de
manutenção, cujo objectivo é aumentar a durabilidade e impedir a degradação dos
mesmos; esta nem sempre é feita. A conservação tem de abranger um conjunto de
acções com vista a prolongar o tempo de vida de uma determinada edificação, para isso
os edifícios devem ser sujeitos a operações apropriadas e regulares de manutenção. A
manutenção é o conjunto de medidas preventivas destinadas a salvaguardar a
integridade física dos edifícios, prevenindo e corrigindo anomalias, de forma a que os
imóveis mantenham o seu bom funcionamento durante a sua vida. De um modo geral
incluem, inspecções de forma a que as anomalias sejam devidamente e atempadamente
identificadas, pequenas reparações, pinturas e limpezas. A conservação dos edifícios
jamais deve ser ignorada, sendo fundamental para garantir a longevidade das
edificações. Deve-se incentivar e explicar o modo de detecção e tratamento das
anomalias. Quando estas se encontram numa fase inicial o seu tratamento é mais
simples e económico. Caso não se proceda ao tratamento de uma anomalia, esta pode
dar origem a várias outras, a ela inerentes.
Vários edifícios com valor histórico da cidade deviam ser restaurados, pois neles
existe um conjunto de anomalias construtivas, deixando-os em mau estado. Com o
restauro pretende-se reparar, repondo os elementos de construção ou a própria
construção, em condições o mais idênticas possíveis às originais, garantindo a
autenticidade, a reversibilidade e a compatibilidade.
Outros edifícios necessitam de ser reabilitados o que implica, além do
tratamento das anomalias que neles existam, em alterações dos edifícios, por forma a
obter níveis de desempenho e qualidade superiores aos existentes e a adquirir e/ou repor
condições de uso de acordo com determinados padrões exigênciais, sem no entanto,
alterar as partes da construção que são relevantes para o seu valor histórico.
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Em vários casos em que são feitas tentativas de melhoramentos nos edifícios são
cometidos erros graves em que se recorre erradamente a materiais e técnicas modernas,
uma grande parte delas incompatíveis com os edifícios antigos, perdendo-se assim o seu
valor inerente. Devem usar-se, sempre que possível, materiais e técnicas originais ou
compatíveis com estes.
O objectivo principal de todas as intervenções na cidade é evitar a degradação
dos edifícios mantendo a sua própria identidade, fixar as populações e atrair as novas
gerações, permanecendo a cidade “viva”.

A tipologia de habitação para o centro histórico de Vila Real é diversificada, e
não é fácil de ser definida, sendo constituído por habitações maioritariamente simples,
de dois pisos, algumas delas mais complexas com pormenores arquitectónicos de valor
artístico. O material maioritariamente utilizado nas paredes exteriores é a pedra de
granito, existindo, mas em menor número, paredes de taipa de fasquio e de xisto. Estes
materiais são abundantes na região. O granito é o tipo de pedra utilizado em todos os
edifícios públicos e na maioria dos edifícios da zona antiga, para a construção das
paredes mestras em cantaria por vezes em junta seca (técnica esta que dispensa o uso de
argamassa na ligação entre pedras). No centro histórico existem várias paredes de
granito à vista, mas a maioria das paredes de granito, xisto e taipa de fasquio são
rebocadas com argamassa de cal e depois caiadas, tornando as fachadas lisas e de cor
branca. Os revestimentos e acabamentos são então à base de cal (cal parda e hidráulica
utilizada no reboco e a cal branca no acabamento), vários tipos de inertes e aditivos
orgânicos (palha, sebo, óleo, sangue, etc). No que diz respeito às paredes de taipa de
fasquio, para além da argamassa necessária, algumas delas são revestidas com ardósias
e também telhas cerâmicas fixadas com pregos directamente às tábuas verticais.
As portas, portadas e caixilhos são especialmente em madeira, mas encontram-se
portas e caixilhos em ferro, janelas envidraçadas e diversos elementos em metal tais
como as varandas, caleiras, tubos de queda, etc.
As coberturas são na sua maioria inclinadas, com estrutura de madeira
normalmente de carvalho, castanheiro e pinheiro, revestidas de telha cerâmica
essencialmente de canudo e “de Marselha”.
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Vamos seguidamente identificar, analisar e sugerir propostas de reparação de
algumas anomalias encontradas em fachadas e coberturas dos edifícios da zona antiga
de Vila Real. As anomalias que surgem nos edifícios antigos são devido ao natural
envelhecimento dos materiais, que gradualmente vão sofrendo alterações das suas
propriedades, perdendo as suas características de elasticidade, resistência mecânica, etc,
e também devido a desastres naturais e alguns provocados pelo Homem. Considera-se
edifício antigo todas as construções construídas antes do aparecimento do betão, ou seja
antes da década de 40 do século XX, utilizando técnicas e materiais tradicionais. Os
edifícios de habitação são projectados para durarem aproximadamente 50 anos, estando
esta idade já ultrapassada em qualquer edifício antigo, daí as inúmeras anomalias a eles
inerentes. Se não existisse conservação a maior parte destes edifícios já estariam com
um nível de degradação elevado e, no limite, poderiam pôr em causa o seu equilíbrio
estrutural.

7.3. Deficiências, anomalias construtivas e possíveis soluções
7.3.1. Anomalias estruturais e não estruturais em paredes mestras e
nos seus revestimentos [39]
As principais anomalias em paredes mestras e nos seus revestimentos são o
aparecimento de fendas (fendilhação), esmagamento, deformações, rotações e a sua
desagregação, anomalias devidas a diversas causas e factores (Quadro 6) como o natural
envelhecimento dos materiais (alteração e degradação das suas propriedades, perda das
suas características de elasticidade, resistência mecânica, etc), a acção dos agentes
climatéricos, os assentamentos do solo que provocam assentamentos nas fundações e
também devido a desastres naturais e outros provocados pelo próprio Homem. As
fendas têm inclinações características que permitem identificar as zonas críticas das
fundações em que os movimentos são mais acentuados. Para evitar o problema da
fendilhação, que é mais vulgar na zona das janelas e portas, é necessário aumentar a
resistência dessas zonas, utilizando-se muitas vezes tijolos maciços e pedras talhadas
que são colocadas no contorno das aberturas. A fendilhação na parte superior das
aberturas pode ser tanto devido à fraca resistência dos lintéis, como devido ao esforço
de corte existente nessa zona quando ocorrem sismos. A fendilhação das paredes
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provoca a fendilhação do reboco. Se a fendilhação é apenas no reboco, é normalmente
devido à retracção das argamassas.
Para evitar os assentamentos de fundações deve-se transferir os esforços através
de ligações estruturais entre vários elementos, para isso por vezes aplicam-se nas
paredes grandes blocos de pedra com comprimento igual à sua largura (perpianhos),
colocam-se blocos de grandes dimensões e tirantes de travamento, por forma a ligar as
paredes perpendiculares entre si e fazem-se ligações entre as paredes e os pavimentos.
Outro tipo de fendilhação são as fendas horizontais na ligação da parede à
cobertura, estas surgem no caso de o local onde o edifício se encontra, sofrer grandes
variações de temperatura e as coberturas serem em terraço com isolamento insuficiente,
as variações térmicas fazem variar as dimensões dos materiais surgindo este tipo de
fendas. O funcionamento deficiente das asnas de cobertura e de arcos provocam a
formação de fendas horizontais nas paredes mestras, estando relacionadas com as forças
de corte aplicadas no topo da parede, que podem levar à rotação da própria parede.
Os agentes climáticos, especialmente o vento que transporta partículas que
chocam com os rebocos e as variações de temperatura provocam desgaste continuado
dos revestimentos de reboco das paredes, que protegem as paredes.
Muitas anomalias em paredes mestras são devido à presença de elementos de
madeira como materiais constituintes da estrutura das mesmas. Deve ter-se em conta
que este material apodrece devido aos fungos e ataques de insectos; esta degradação
resulta da presença de água e humidade na madeira, que pode levar a torções dos topos
das vigas causadoras de esmagamento localizado das alvenarias, na zona de entrega das
vigas. Quando os revestimentos das paredes incorporam elementos de madeira, é
frequente ocorrer a rotura entre a ligação de aderência da argamassa de reboco e a
madeira.
As roturas em redes de água e de esgotos provocam também degradação das
paredes e seus revestimentos. A elevada pressão das redes de águas domésticas, quando
estas se localizam nas paredes, pode provocar desagregação da alvenaria e degradar os
elementos de madeira caso existam, enquanto que as roturas nas tubagens de esgotos
são menos perceptíveis, mas produzem danos devido à elevada agressividade química
dos líquidos que transportam. Referem-se ainda os danos devido a roturas ou
entupimentos de tubos de descarga de águas pluviais nas fachadas dos edifícios, que
muitas vezes conduzem ao destacamento de todo o revestimento da parede ao longo do
tubo.
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Outro fenómeno não tão vulgar como os restantes é o esmagamento das paredes
e dos revestimentos. Este fenómeno deve-se à aplicação de grandes cargas concentradas
em determinados locais, por exemplo a descarga das vigas nas paredes. Para evitar esta
anomalia, a maioria das construções encontram-se reforçadas (com pedra por exemplo)
nas zonas onde são aplicadas essas grandes cargas, não havendo então esmagamento da
parede, mas ocorrendo muitas vezes no material de revestimento.
Outro tipo de anomalia em paredes mestras e nos seus revestimentos é a
desagregação, que consiste na perda de material das paredes e consequente perda dos
revestimentos. É uma anomalia bastante frequente e acontece devido à acção dos
diversos agentes climáticos (especialmente as águas infiltradas na parede) e ao
progressivo fendilhamento do reboco e da parede. A água e as humidades infiltradas na
parede criam e aumentam as fissuras e vazios das paredes, removendo progressivamente
o material que as constitui. A desagregação torna as paredes menos resistentes
mecanicamente, principalmente à compressão e ao corte. Se houver uma conservação
periódica do reboco, as desagregações em princípio não vão assumir consequências
graves. Apenas as paredes de baixa qualidade sofrem acções de desagregação graves,
por exemplo paredes de adobe, taipa, com tijolos de fraca qualidade, com pedra calcária
e arenitos.

Anomalia

Localização

Principais causas
Assentamentos do solo, provocando
assentamentos das fundações,

Abertura de portas e janelas e zona corrente
das paredes.

Baixa resistência dos lintéis superiores
ou de arcos de descarga que pode levar
a esforços de flexão excessivos e
fissuras verticais,
Sismos, que provocam esforços de
corte.

Fendilhação
Coberturas em terraço (fendas localizadas na
ligação parede-cobertura).
Paredes resistentes.

Paredes de suporte das coberturas.
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Variação das dimensões dos materiais
devido às diversas temperaturas.
Erros de construção (por exemplo
quando não são colocados perpianhos
nas paredes de pedra irregular).
Impulsos horizontais (pelo abatimento
de arcos ou devido a problemas
estruturais com as asnas de cobertura).
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Esmagamento

Edifícios junto a construções novas, se estas
tiverem caves e os muros de suporte forem
ancorados.

Pressão de injecção das ancoragens,
que pode criar pressões ascendentes no
solo, passando para as fundações e
destas para as paredes, que sofrem
esmagamento no primeiro piso.

Pontos onde são aplicadas grandes cargas
concentradas.

Descargas de vigas em paredes sem
precauções.
Acção dos diversos agentes
climatéricos (variações de
temperatura, água da chuva, vento
transportando poeiras),

Desagregação

Principalmente no rés-do-chão de edifícios
Infiltrações de água ( da chuva e de
outras proveniências),
Humidade do terreno.

Tabela 6 - Anomalias estruturais em paredes de alvenaria
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Técnicas de reparação de paredes [40]

Técnicas de consolidação

Para a correcção das anomalias estruturais relativas à desagregação, fendilhação
e esmagamento utilizam-se técnicas de consolidação como as injecções de calda e a
substituição do material degradado.
A técnica de consolidação mais usual, especialmente em paredes de alvenaria de
pedra consiste na injecção de caldas fluidas de origem cimentícia, hidráulica ou de
resinas orgânicas, preenchendo as fissuras e vazios das paredes, aumentando a coesão
entre os elementos que as constituem, permitindo garantir a integridade das paredes. De
acordo com o estado de degradação da parede é escolhido o tipo de injecção a efectuar.
Utilizam-se injecções sob pressão em paredes que tenham capacidade para aguentar o
impulso da pressão exercida ainda que as mesmas se encontrem degradadas. Neste tipo
de injecções são colocados tubos na parede, através dos quais a calda é injectada,
começando pela parte inferior da mesma e das extremidades para o centro, de forma a
não provocar desequilíbrios na estrutura. Existem também injecções por gravidade,
estas usam-se em paredes com um nível de degradação elevado, colocando-se tubos nas
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fissuras da parede para a calda ser introduzida sem ser exercida pressão ou então com
recurso a seringas hipodérmicas que se ligam a tubos previamente colocados na parede.
Quando as injecções são em elementos de pequena dimensão recorre-se a injecções por
vácuo, onde são introduzidas caldas muito fluidas, como as resinas orgânicas. Antes de
se proceder a qualquer tipo de injecção tem inicialmente de se remover o reboco ou os
revestimentos para se verificar o estado da alvenaria, depois pode procede-se à limpeza
da parede utilizando por exemplo escovas, jactos de areia, jactos de água ou ar
comprimido. Após a limpeza procede-se ao fecho das juntas e das fissuras recorrendo a
uma calda compatível com a calda que irá ser injectada através dos tubos, que são
colocados após a abertura dos buracos com berbequins mecânicos e fixados com
ligantes de presa rápida.

Fig. 50 - Alvenaria com tubos de injecção
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009; adaptado de APPLETON, João)

A técnica de substituição do material degradado é uma técnica aplicada na
reparação de degradação localizada, por exemplo superfície adjacente a uma fenda. Consiste na

reconstituição da parede na zona degradada, após se ter retirado o material deteriorado,
utilizando uma alvenaria o mais semelhante possível à da parede original, havendo
possibilidade de se aproveitar os materiais removidos. Para se utilizar esta técnica devese escorar a zona que envolve o elemento em reconstrução até que este possa ser
carregado novamente e efectuar a numeração das peças da parede para posteriormente
serem colocadas no mesmo local.
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b)

a)

Fig. 51 - a) Alvenaria de fraca qualidade, antes da intervenção; b) Parede após se ter aplicado a
técnica de substituição do material degradado, com introdução de novos elementos de melhor qualidade e
aproveitando alguns já existentes na parede.
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Técnicas de reforço de alvenarias

Quando apenas as juntas se encontram deterioradas usa-se a técnica de
refechamento de juntas com argamassa, que consiste na remoção parcial da argamassa
deteriorada e aplicação de uma nova argamassa compatível. No caso de paredes de
alvenaria de tijolo regular para controlar efeitos devidos à dilatação transversal, relativa
a grandes tensões de compressão e em paredes com fissuração superficial devido a
fenómenos de deformação ou amplitudes térmicas é usual utilizar-se o refechamento das
juntas mas com armaduras, colocando-se armaduras de reforço (aço laminado por
exemplo) nas juntas, aplicando-se depois argamassas hidráulicas ou resinas orgânicas.
As técnicas de refechamento de juntas com argamassa serão abordadas
posteriormente (Pág. 143), onde se encontram melhor explicadas.
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Fig. 52 - Refechamento das juntas com argamassa cimentícia, deveria ser com argamassas à base de cal e
areia
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Outra técnica de reforço de alvenaria são as pregagens, que reforçam a ligação
entre os elementos da parede de alvenaria de pedra natural, alvenaria de blocos
cerâmicos, no reforço de arcos, lintéis e cunhais. Esta técnica consiste em utilizar barras
metálicas, com tratamento anti-corrosão, colocadas em furos anteriormente efectuados
na parede, de modo a cruzarem os elementos em que se pretende aumentar a resistência.
A fixação das pregagens pode fazer-se colmatando os furos com argamassas adequadas
(via química); adoptando dispositivos de ancoragem colocados exteriormente (via
mecânica) sendo nestes casos injectadas caldas apropriadas nos furos e também podem
ser por combinação da via química com a via mecânica. Existem pregagens localizadas
e pregagens globais. As pregagens localizadas são utilizadas em determinadas partes de
estruturas que apresentem uma ligação deficiente, sendo seu objectivo ligá-las
correctamente. As pregagens globais são utilizadas nas paredes, por forma a melhorar as
suas propriedades mecânicas, conferindo-lhes resistência ao corte e à tracção. Nesta
técnica o elemento em questão é todo unido com pregagens.
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Fig. 53 - Pregagem
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009; adaptado de CÓIAS, Vítor; 2007)

Se a degradação das paredes for apenas superficial (fissuração por exemplo), ou
para complementar outras soluções, a utilização de rebocos armados resolve o
problema. Para se efectuarem rebocos armados em primeiro lugar tem de se proceder à
remoção prévia do reboco degradado e à limpeza da parede, depois é fixada à parede
uma malha de armadura através de pequenas pregagens, sendo aplicado ou projectado
sobre a mesma o revestimento, constituído por argamassas à base de ligantes aéreos e
hidráulicos, em vez de argamassas exclusivamente cimentícias. As armaduras
tradicionais utilizadas, são as malhas de aço electrossoldadas com varões de diâmetro
reduzido e malhas de metal distendido. Mas actualmente já existem outras soluções,
com o aparecimento das armaduras sintéticas (rede de fibra de vidro) e das fibras curtas
(sintéticas ou de aço). Os rebocos armados estabelecem uma melhor ligação entre
paredes, na resistência ao corte, controlo da fendilhação e na ductilidade.

Malha de aço

Camada em argamassa hidráulica

Parede original
Fig. 54 - Reboco armado
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009; adaptado de MELI, R; 1998)
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Quando as soluções já descritas não são suficientes para o reforço da parede
pode recorrer-se ao encamisamento dessa com lâmina de betão armado. Refira-se que
esta técnica é muito invasiva. Esta técnica é semelhante à utilizada na execução de
rebocos armados, mas com espessuras e características mecânicas resultantes
(especialmente ao corte) superiores. Utiliza-se tanto em alvenaria de pedra como de
tijolo maciço.

Técnicas de melhoria do isolamento de paredes

Para responder às crescentes exigências de conforto higrotérmico é necessário
isolar termicamente a envolvente dos edifícios e proceder a alterações nas janelas, de
forma a minimizar as trocas de calor com o exterior, com consequente redução das
necessidades de aquecimento e arrefecimento, havendo menores gastos de energia e
menores riscos de ocorrência de condensações.
Os isolantes térmicos usados para reabilitação de paredes antigas podem ser
colocados na parte exterior ou interior das paredes.
O uso de isolamentos térmicos pela parte exterior da parede é aconselhado
quando no edifício existem aparelhos de aquecimento que se encontrem activos
permanentemente, não deixando a temperatura descer abaixo de determinados graus.
Neste caso as paredes absorvem o calor mas estas continuam quentes transmitindo esse
calor para o interior. Os isolamentos colocados no exterior das paredes permitem que
estas se mantenham quentes e secas, aumentando a resistência térmica das mesmas e a
suas capacidades de armazenamento de energia; reduzem as perdas térmicas nas zonas
de intersecção das paredes exteriores com as interiores e nas restantes pontes térmicas;
têm vantagem face aos isolantes interiores pelo facto de não se perder espaço habitável
e por diminuírem o risco de existência de condensações no interior das paredes.
Um modo de se colocar isolamento na parede, que normalmente se usa quando o
reboco das fachadas se encontra degradado, é através da aplicação de rebocos leves
isolantes, à base de argamassas com inertes de poliestireno e cortiça, por exemplo.
Outra solução consiste na aplicação de placas rígidas de isolamento térmico
(normalmente poliestireno expandido), revestidas com argamassa, podendo-se recorrer a
armaduras de aço distendido para um maior reforço. Em alguns pontos das paredes, em
que a colocação das placas é mais difícil, como nos ressaltos, rebaixos e nos cantos,
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podem-se utilizar mantas flexíveis de isolamento térmico (usualmente lãs minerais, lãs
de rocha e fibras de vidro; materiais estes que já são comprados com uma lâmina de
papel e rede de arame incorporada, que servem de base para a aplicação de protecção e
acabamento), acabadas com rebocos de argamassa.
Os rebocos podem ser de argamassa de cimento e areia ou podem usar-se
revestimentos à base de ligantes sintéticos, com ou sem armaduras de fibras.

A colocação de isolamentos térmicos na parte interior da parede, poderá ser
uma opção mais eficiente em edifícios que não tenham uma ocupação permanente (em
que o aquecimento só esta ligado em algumas partes do dia, sendo as paredes impedidas
de absorverem o calor, não se perdendo deste modo tanta energia), ou em determinadas
situações de recuperação ou renovação, nas quais a aplicação do isolamento pelo
exterior poderia implicar algumas dificuldades no remate com vãos existentes. Este
método tem uma maior simplicidade de aplicação e é mais económico do que o
isolamento aplicado pelo exterior. Como desvantagens temos o facto de reduzir o
espaço habitável, não impedir as perdas térmicas (pelas pontes térmicas), nem evitar as
condensações superficiais.
Existem vários modos, aplicados interiormente, para aumentar a capacidade
isolante das paredes. Pode-se por exemplo colocar uma camada de isolante (mantas
flexíveis ou semi-rígidas de fibra de vidro, lã mineral ou lã de rocha) na fachada e por
cima dessa camada ser colocada uma contrafachada ou se a zona onde o edifício se
encontrar, tiver um clima moderado, é apenas suficiente a aplicação da contrafachada,
por exemplo em placas de gesso cartonado ou madeira, formando-se então uma parede
dupla. Outra solução é colocar painéis isolantes de poliestireno extrudido de grande
densidade na face da parede (à base de gesso), em que a camada de isolamento lhes
tenha sido préviamente colada.

Nas janelas, deve proceder-se à correcção das anomalias existentes, substituição
dos vidros por outros mais espessos ou preferencialmente por vidros duplos, criar
sistemas de vedação à base de borrachas e PVC, podendo-se mesmo substituir as janelas
por elementos novos. A melhor solução é construir uma segunda janela, passando-se a
ter uma caixilharia dupla. O afastamento entre as caixilharias deve ser superior a 15
centímetros. A nova janela deve ser preferencialmente colocada no lado interior do
edifício e deve usar-se madeira para a sua execução, uma vez que a maioria das janelas
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antigas são de madeira, mas pode também recorrer-se a janelas de alumínio lacado, de
PVC ou de outros materiais que têm um desempenho superior. O melhoramento do
isolamento acústico das paredes exteriores em edifícios antigos, pode ser resolvido com
as alterações feitas nas janelas mencionadas anteriormente, uma vez que as paredes
exteriores, pela sua grande espessura, já têm um elevado poder de isolamento sonoro.

7.3.2. Humidades em fachadas e coberturas [41]
A acção da humidade em edifícios tem um papel relevante na causa da maior
parte das anomalias existentes nas fachadas, revela-se face à fendilhação, a deficiências
na recolha de águas pluviais, à insuficiente impermeabilização das fachadas e ao
deficiente estado da cobertura, casos comuns em vários edifícios do centro histórico. A
humidade causa deterioração dos materiais de construção, diminuindo a sua
durabilidade e estanquidade.
Para se elaborar um correcto diagnóstico é fundamental conhecerem-se as
diversas formas de manifestação das anomalias devido à humidade, o que permite uma
melhor identificação das suas causas e maior facilidade em encontrar soluções para as
corrigir.

As principais formas de humidade que atingem os edifícios antigos são:

- Humidade de precipitação;
- Humidade de terreno;
- Humidade de condensação;
- Humidade de construção;
- Humidade devido a fenómenos de higroscopicidade;
- Humidade devido a causa fortuitas.

Várias destas formas de humidade surgem simultaneamente.

A humidade de precipitação não pode ser evitada, portanto as soluções de
revestimento e acabamento devem permitir a rápida evaporação da água após a chuva
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parar de cair. A chuva aliada ao vento é que constitui um maior problema. Este tipo de
humidade provoca alguma degradação, especialmente em edifícios em que existam
telhas partidas e fissuração nas paredes. É responsável pela desagregação das
argamassas, aparecimento de manchas de humidade, bolores, eflorescências,
criptoflorescências e apodrecimento das estruturas de madeira das coberturas. Este tipo
de humidade pluvial é sazonal e manifesta-se nas paredes mestras, geralmente junto a
descontinuidades (por exemplo: vãos exteriores ou ligações à cobertura) e zonas da
parede degradadas (por exemplo desagregações da parede e fissurações do reboco). Os
efeitos da rotura e entupimento dos elementos do sistema de drenagem são localizados
em termos espaciais, no entanto as anomalias inerentes podem surgir muito distanciados
da origem do problema.
Para minimizar os efeitos deste tipo de humidade deve fazer-se uma manutenção
regular às paredes exteriores, coberturas e sistema de drenagem das águas pluviais.

Fig. 55 - Deterioração da madeira, possivelmente devido a telhas levantadas ou partidas e a
deficiências na caleira, possibilitando a entrada de humidades
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

A humidade do terreno é um tipo de humidade ascendente por capilaridade, em
que ocorre um fluxo vertical de água que ascende do solo, sendo uma das formas mais
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graves de manifestação de humidade em edifícios, devido ao longo período em que
permanece nas paredes (normalmente durante toda a época das chuvas), afectando todas
as paredes térreas, mestras e divisórias. Este tipo de humidade pode provocar a
cristalização de sais nas paredes: eflorescências se os sais cristalizam sobre a superfície
da parede, e criptoflorescências quando a cristalização dos sais ocorre sob os
revestimentos da parede. Esses sais são provenientes do próprio solo de fundação, mas
também podem ser dos materiais utilizados no edifício. A desagregação das argamassas
deve-se também a este tipo de humidade. A humidade com origem no solo revela-se
normalmente pelo aparecimento de manchas com desenvolvimento horizontal, quer em
paredes exteriores quer em paredes interiores, e a sua ascensão será tanto maior quanto
maior for a espessura da parede.
Para evitar a humidade do terreno deve ser criado um corte hídrico colocando
membranas impermeabilizantes e instalar drenos no solo. Para se instalar os drenos é
necessário abrir valas junto das paredes, até à cota de fundação, criando aí filtros de
material arenoso, mais permeável do que o terreno existente. Os tubos drenantes de
betão perfurado ou outros, envolvidos ou não por geotêxteis, permitem captar a água
drenada, e a sua condução para longe da construção. Deve também criar-se uma barreira
química à subida da humidade, para isso deve ser feita uma fila de furos ao longo da
base da parede, a pouca profundidade, sendo nos furos injectado um produto químico
líquido repelente da água, que lentamente vai impregnando os materiais da parede.

A humidade de condensação é resultante do vapor de água que fica condensado
nas paredes e coberturas, acontece devido à temperatura das superfícies interiores dos
componentes normalmente ser mais baixa que a temperatura do meio ambiente, fazendo
com que o vapor de água presente no ar ambiente em contacto com os componentes
passa ao estado líquido, formando pequenas gotas. Nos períodos do ano em que as
temperaturas são mais baixas ocorre este tipo de humidade. As principais anomalias
devido a este tipo de humidade são o surgimento de manchas e de bolores nos
paramentos interiores das paredes, mas também no exterior especialmente em zonas de
pontes térmicas. Se as paredes dos edifícios antigos em contacto com o exterior
tivessem um isolamento térmico esta anomalia poderia ser resolvida.
Para resolver este problema tem de se ter uma correcta ventilação dos espaços,
de modo a que o vapor de água em excesso seja retirado para o exterior, recorrer a
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desumidificadores para baixarem a humidade do ar e ao aumento da temperatura
interior.

A humidade de construção é a humidade devido à água existente nos materiais
de construção utilizada para o seu fabrico e a água das chuvas incidentes nos materiais
enquanto os edifícios se encontram em construção. Uma parte dessa água evapora
rapidamente (a água superficial dos materiais), mas outra parte demora bastante tempo a
evaporar (evaporação da água contida no interior dos materiais através dos poros),
podendo demorar vários anos. A humidade de construção pode provocar diversas
anomalias generalizadas e localizadas. A água ao evaporar-se pode provocar expansões
e destacamentos de vários materiais, provocar condensações e manchas.
A humidade de construção é um fenómeno que ocorre até durante um certo
período de tempo e termina. Para reparar esta anomalia deve promover-se a secagem
das paredes, por forma a remover-se a água em excesso presente nas mesmas. As
medidas para tornar mais fácil a evaporação da água em excesso dos materiais tem
como objectivo que a humidade do ar em contacto com as paredes seja a mais baixa
possível, podendo para isso recorrer-se ao reforço da ventilação (abrir as janelas por
exemplo), ao aumento da temperatura do ar (com aquecedores por exemplo) mas
ventilando esse ar para o exterior; outra forma é diminuir a humidade relativa do ar
(utilizando desumidificadores) com as janelas fechadas.

A humidade devido a fenómenos de higroscopicidade deve-se ao facto de
muitos materiais de construção conterem na sua constituição sais solúveis em água e
nos solos também. Quando na presença de humidade os sais existentes no interior das
paredes são dissolvidos e acompanham as migrações de água até à superfície ou sob o
reboco onde irão cristalizar dando origem respectivamente a eflorescências e
criptoflorescências. Certos sais são higroscópicos, ou seja absorvem a humidade do ar e
dissolvem-se (quando a humidade relativa está acima de 70% aproximadamente),
voltando a cristalizar quando a humidade relativa é mais baixa, aumentando o volume.
A verificação de sucessivas dissoluções e cristalizações dá origem a várias anomalias,
devido ao facto dos aumentos de volume durante a cristalização.
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As soluções para este tipo são controlar a humidade relativa do ar de modo a
manter a humidade relativa sempre alta ou sempre baixa, não havendo assim grandes
variações de humidade que levam a dissoluções e cristalizações, ou seja os sais mantêmse sempre dissolvidos ou cristalizados. Outra forma de contornar o problema é ocultar
as anomalias, que passa pela execução de uma nova parede no interior, afastada alguns
centímetros da já existente e aplicar nessa parede revestimentos especiais. Também se
pode optar pela substituição dos elementos afectados por novos, estes materiais novos
têm de ser impermeáveis ao vapor de água e não se podem colocar em contacto com as
zonas afectadas das paredes existentes. Uma possível solução também é o embebimento
de um papel absorvente com água destilada, limpando-se as zonas afectadas da parede e
por acção da humidade, os sais passam para o papel, diminuindo a sua concentração na
superfície da parede.

A humidade devido a causas fortuitas são humidades que sucedem
casualmente, devem-se sobretudo a erros humanos, defeitos dos materiais e falhas de
equipamentos.
Para se poder evitar algumas anomalias devido a este tipo de humidade, deve-se
fazer uma manutenção regular aos edifícios verificando os equipamentos, tais como o
sistema de drenagem, redes de água pluviais, de esgotos e os pontos mais susceptíveis
de ocorrência de fenómenos de humidades.

Fig. 56 - Tubo de queda danificado, com evidente falta de manutenção do sistema de drenagem
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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7.3.3. Eliminação de eflorescências salinas [42]
O termo eflorescência significa de uma forma simplificada a exsudação de sais
minerais solúveis em água que resultam em depósitos salinos, sendo especialmente
incidentes nas superfícies de alvenarias e revestimentos. As criptoflorescências são um
caso particular das eflorescências, quando os sais se manifestam sob os paramentos.
A formação das eflorescências é devido à dissolução e ao transporte de sais
solúveis que se encontram nos materiais de revestimento, componentes da parede ou são
oriundos do solo, através da água presente sob os revestimentos ou nos seus suportes.
Esta água contem os sais dissolvidos e sai até ao revestimento pelos poros dos materiais,
posteriormente há a evaporação superficial da água e os sais cristalizam e aumentam de
volume.
A cristalização de sais solúveis (eflorescências) no sistema poroso de uma
argamassa provoca por vezes a deterioração da mesma. Os sais solúveis são formados
por iões presentes na água, tendo sido estes extraídos das argamassas, dos tijolos, rochas
alteradas, poluentes, produtos do metabolismo de determinados organismos vivos, etc.
Quanto mais puros forem os materiais de origem, menos cristalização de sais irá
ocorrer.
Os iões contidos nas soluções diluídas invadem a estrutura porosa das
argamassas. Após a evaporação da água e a solução se encontrar saturada, ou quando a
humidade relativa da atmosfera do meio envolvente do material é inferior à do
equilíbrio da solução saturada de sal dá-se a cristalização desse sal.
As argamassas mais porosas e permeáveis são mais susceptíveis ao fenómeno de
eflorescência, devido a permitirem a presença de uma maior quantidade de solução e,
ainda, a evaporação de água com uma maior facilidade.
O sítio onde a cristalização vai ocorrer está relacionado com a taxa de
evaporação da água a partir da superfície e a taxa de solução que chega até esse sítio. Se
a taxa de evaporação for inferior à taxa de solução que lhe aflui, a cristalização ocorre à
superfície, e estas eflorescências não são normalmente prejudiciais para as argamassas.
Caso a taxa de evaporação seja superior à taxa de solução que corre para a superfície,
vai-se formar uma zona seca pouco abaixo da superfície, a cristalização vai-se dar na
fronteira da zona seca com a zona húmida, ocorrendo nesse local a criação de sais que
causam desagregação e desintegração das camadas superficiais. Mas se a taxa de
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evaporação for muito superior à taxa de acesso da solução, os sais criam-se no interior
sem haver deterioração superficial, designam-se então de criptoflorescências.

Para que ocorra o fenómeno da eflorescência é necessário a existência
simultânea dos seguintes factores

- A presença de água para dissolver e levar os sais solúveis até à superfície do
revestimento;
- O teor de sais solúveis presentes nos materiais ou componentes das paredes e
argamassas;
- A pressão hidrostática ou a evaporação para provocar a migração da solução
para a superfície.

As principais causas para a ocorrência deste fenómeno são os sais transportados
pelo solo em águas ascendentes devido ao fenómeno por capilaridade, a utilização nos
materiais constituintes das paredes de tijolos com nódulos de calcário ou com grande
teor de sais, água salgada ou com matéria orgânica, areias com partículas argilosas,
ferruginosas ou salitrosas, utilização de terra para o enchimento de paredes, o recurso a
pigmentos de terra natural para a pintura tradicional, endurecedores e retardadores de
presa de origem mineral utilizados incorrectamente e utilização de ferramentas mal
limpas.

Tipos de eflorescências:

O tipo mais vulgar de eflorescências é caracterizado pelo depósito de sal branco,
pulverulento, muito solúvel em água. Surgem essencialmente nas superfícies de
alvenaria com ou sem revestimento, nas juntas e em regiões próximas de caixilhos mal
vedados. Este tipo de eflorescência apenas modifica o aspecto estético, não sendo
prejudicial para a alvenaria, mas no caso de se acumular entre a alvenaria e a pintura a
película de pintura pode destacar-se.
Para reparação desta patologia utiliza-se uma escova de aço, para
cuidadosamente poder remover os sais depositados na alvenaria, seguidamente deve-se
proceder à lavagem com água, que deve dissolver os sais que não foi possível remover
com a escova. Como último recurso pode-se utilizar uma solução de ácido muriático
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(ácido clorídrico técnico) a 10%, mas antes da aplicação do ácido deve saturar-se a
alvenaria com água, de modo a evitar uma penetração profunda do ácido, visto que esta
penetração profunda pode aumentar a eflorescência, porque o ácido clorídrico em
contacto com os álcalis dos componentes pode formar cloretos alcalinos, muito solúveis
em água. Este último procedimento não pode ser usado na presença de pedras calcárias.
Deve criar-se um corte hídrico à humidade ascencional, colocando membranas
impermeabilizantes e instalar drenos no solo. Para se instalar os drenos é necessário
abrir valas junto das paredes, até à cota de fundação, criando aí filtros de material
arenoso, mais permeável do que o terreno existente, de acordo com as regras de
escoamento em meios porosos. Os tubos drenantes de betão perfurado ou outros,
envolvidos ou não por geotêxteis, permitem a captação da água drenada, e a sua
condução para longe da construção. Para resolver melhor o problema de ascensão por
capilaridade, devido à humidade do terreno deve-se criar uma barreira química à subida
da humidade, para isso deve ser feita uma fila de furos ao longo da base da parede, a
pouca profundidade, sendo nos furos colocado um líquido num recipiente próprio que
vai impregnando lentamente os materiais da parede, como já foi referido anteriormente.

Outro tipo de eflorescências menos comum é caracterizado por um depósito de
cor branca com aspecto de estar a escorrer, muito aderente e pouco solúvel em água,
apresentando efervescência quando em contacto com ácido clorídrico. Estes sais
formam-se por vezes sobre superfícies de alvenaria e são basicamente carbonato de
cálcio. Estes casos geralmente não produzem qualquer perigo para a estabilidade da
alvenaria, os depósitos formados apenas têm um efeito estético negativo e são difíceis
de eliminar.
Para reparação no caso de o depósito ser abundante, pode solucionar-se o
problema escovando cuidadosamente a superfície por um processo mecânico,
removendo-se os sais, de modo a tornar mais fácil a acção do tratamento químico. A
fase seguinte é a lavagem com solução de ácido muriático (ácido clorídrico técnico) a
10%, com já explicado anteriormente.
Deve

realizar-se

um

corte

hídrico

no

solo

colocando

impermeabilizantes, bem como drenos, do modo descrito anteriormente.
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Criptoflorescências

Um caso particular das eflorescências são as criptoflorescências, isto é, quando
os sais se manifestam sob os revestimentos, ocorrem quando a taxa de evaporação é
muito superior à taxa acedente de solução, dando origem aos sais sob os paramentos. As
criproflorescências podem ocorrer entre a superfície externa do reboco e a camada de
pintura, contribuindo para a perda de aderência da tinta, e também podem surgir no
interior da camada de reboco, provocando a perda de coesão do reboco, que se torna
pulverulento. O destacamento da pintura vai retirar a protecção das camadas externas,
que vai provocar a perda de coesão e a desagregação do reboco, e em seguida da própria
alvenaria.
Para a reparação do revestimento que apresenta este tipo de anomalia, é
necessário retirar o reboco antigo e reparar as fendas e juntas, com recurso a uma escova
de aço, remover os sais depositados na alvenaria, lavá-la com água de modo a dissolver
os sais que não foram removidos com a escova e voltar a aplicar um novo reboco, não
esquecendo de se fazer o corte hídrico colocando membranas impermeabilizantes no
solo e os drenos, da forma já anteriormente descrita.

Fig. 57 - Eflorescências salinas
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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7.3.4. Anomalias em coberturas [43]
As coberturas dos edifícios são fundamentais na defesa contra o meio ambiente.
Nas coberturas dos edifícios antigos, surgem muitas anomalias, devido principalmente à
cobertura ser um elemento da envolvente do edifício, exposto continuadamente à acção
dos agentes atmosféricos. As águas das chuvas são um agente atmosférico
especialmente prejudicial para as coberturas por provocarem infiltrações, devido
normalmente a problemas com o revestimento e com a estrutura das mesmas, mas
também a deficiências e fraco funcionamento da rede de drenagem de águas pluviais.
Os problemas nas redes de drenagem estão presentes em vários edifícios do centro
histórico de Vila Real; quanto ao revestimento das coberturas, várias necessitam de
reparações, essencialmente substituição de telhas fissuradas e partidas.
Caso a cobertura não garanta uma correcta estanquidade ou/e se não existir um
sistema de drenagem de águas pluviais, todo o edifício pode vir a ser afectado por
humidades. Um dos vários problemas da humidade é a deterioração e enfraquecimento
dos elementos de madeira, incluindo os da própria cobertura, levando à perda de secção
e diminuição da sua resistência.
As estruturas em madeira dos edifícios antigos por vezes apresentam secções
insuficientes para o suporte do telhado, devido à falta de conhecimento por parte dos
projectistas ou técnicos de obra, das características de deformabilidade e resistência da
madeira. Quando as asnas se encontram muito deterioradas ou foram mal
dimensionadas, as suas ligações aos apoios são afectadas, o que faz com que sejam
transmitidos impulsos horizontais para as paredes devido ao peso da cobertura, somente
através das pernas das asnas. Os fungos e os insectos são causadores de grande
degradação da madeira da estrutura da cobertura, principalmente se a mesma for de
baixa qualidade e não estiver protegida. Os elementos de madeira das coberturas sofrem
do fenómeno de fluência e ao longo dos anos vão se deformando progressivamente, por
isso encontram-se algumas estruturas de coberturas com deformações excessivas, essas
deformações reflectem-se nas alterações do revestimento das mesmas que seguem a
deformação da estrutura (Fig. 58). Esta deformação excessiva das coberturas é a
primeira causa de perda de estanquidade dos telhados, visto que conduz à abertura das
juntas entre telhas, à rotura de vários elementos e danifica o sistema de drenagem de
águas pluviais.
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A manutenção das coberturas deve ser executada cuidadosamente, e
preferencialmente, substituindo apenas as telhas partidas e bastante degradadas. As
estruturas de madeira devem ser reparadas através do acréscimo e substituição de
elementos de madeira, metálicos e injecção de argamassas de resinas de epoxy (Fig. 59).
Deve também proceder-se à limpeza do sistema de drenagem.

Fig. 58 - Estrutura de cobertura com deformação excessiva
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
Chapas metálicas

Zonas deterioradas
(a remover)

a)

Novos elementos de
madeira

b)

Fig. 59 - Substituição do apoio deteriorado da asna de madeira, a) antes da intervenção; b) após a
intervenção
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Nas coberturas em terraço ou planas, normalmente a diminuição da estanquidade
deve-se ao envelhecimento e danos no sistema de impermeabilização da cobertura,
maioritariamente devido à degradação da base das mesmas que vai provocar
deformações e fendilhações no sistema impermeabilizante, e consequente deterioração
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das telas e revestimentos impermeabilizadores. Em certos edifícios as coberturas em
terraço foram substituídas por coberturas inclinadas, para resolver os problemas de
infiltração que são mais frequentes nas primeiras. Esta medida não deve ser apoiada,
uma vez que este processo descaracteriza os edifícios.

Nas coberturas inclinadas a redução da estanquidade deve-se especialmente à
fendilhação que surge nas telhas de pedra e cerâmicas, normalmente devido a variações
de temperatura, incorrecta colocação das telhas e deformações estruturais. Para
solucionar este problema geralmente recorre-se, após a correcção estrutural, à
substituição de telhas danificadas, mas caso sejam em grande número a melhor solução
será a remoção de todas as telhas (que poderão voltar a ser usadas, caso se encontrem
em bom estado) e aplicar a “Onduline Subtelha” (Fig. 60) que é uma placa fibrobetuminosa ondulada. A “Onduline Subtelha” funciona como um telhado, sendo as
telhas colocadas sobre esta. Tem alguma “adesividade”, é reutilizável e reciclável.
Estas placas são impermeáveis, mesmo se por algum motivo existir entrada de
água (por exemplo devido a telhas partidas, telhas destacadas ou ventos fortes que
forçam a água a passar entre as telhas), a água não penetra no interior da cobertura,
escorrendo pela placa para o exterior; são leves, não adicionando grande esforço à
cobertura; têm uma grande resistência; são flexíveis; funcionam um pouco como
isolantes térmicos e acústicos; não necessitam de manutenção; têm uma grande
durabilidade e permitem a circulação de ar entre as telhas e a subtelha, evitando desta
forma condensações, aumentando a durabilidade das telhas.

Fig. 60 - Colocação de “Onduline Subtelha”
(http://forumdacasa.com/)
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impermeabilizante, caso a estanquidade tenha sido garantida por argamassas, deve-se
utilizar novamente uma argamassa, por exemplo uma argamassa pozolânica. Caso
existam membranas impermeáveis danificadas, normalmente de zinco (durabilidade de
cinquenta anos) ou de chumbo (durabilidade de cem anos), deve proceder-se à sua
substituição. Devido ao custo elevado destes metais, é frequente usar-se outro tipo de
materiais (telas asfálticas, telas de borracha e vários tipos de plástico) com a mesma
função impermeabilizante e custos menores, mas com durabilidade também inferior.

Outras causas da falta de estanquidade nos diversos tipos de coberturas são a
colocação de forma incorrecta de vários aparelhos (antenas, aparelhos de arcondicionado, tubagem, etc) e a circulação descuidada de pessoas nas mesmas.

Algumas intervenções de reabilitação em coberturas inclinadas têm como
objectivo o melhoramento das suas características de isolamento

Nas coberturas inclinadas, geralmente podem-se considerar três posições
distintas para a aplicação da camada de isolamento térmico: na esteira, permanecendo o
desvão não isolado; no lado interior da vertente inclinada e no lado exterior da vertente
inclinada. A camada de isolamento térmico é usualmente colocada no lado exterior,
sobre a estrutura de madeira. Este posicionamento da camada de isolamento térmico é a
que mais vantagens tem, pois é possível proteger a estrutura das variações de
temperatura (a estrutura encontra-se no lado isolado do edifício) e é possível aproveitar
o espaço do desvão, que pode ser habitado. Por cima da camada isolante é colocada
subtelha, fixada à estrutura de madeira através de pregos espiral ou parafusos autoperfurantes.
Um bom isolamento térmico deve ter como requisitos: elevado desempenho
térmico com baixa condutibilidade; resistência mecânica, de forma a suportar as
diversas cargas (ripas, telhas, vento) a que irá ser submetido e não absorver água (que
pode ser proveniente de infiltrações que ocorram por capilaridade das telhas ou devido à
entrada de água através de uma telha partida), por forma às propriedades originais das
placas não se alterem.
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As placas normalmente utilizadas são de poliestireno extrudido (vulgarmente
designado de “Roofmate”), estas têm grandes margens de segurança, por forma a
cumprir os requisitos anteriormente mencionados. São facilmente aplicáveis e
manuseáveis, tendo elevada resistência mecânica; são imputrescíveis e não são
propícias ao aparecimento de bolores e outras eflorescências; as suas características
permanecem inalteradas na presença de água, neve e gelo; são placas facilmente
laváveis e não têm nenhum valor nutritivo para roedores e insectos.

Uma intervenção numa cobertura inclinada de um edifício antigo resume-se
então nas seguintes etapas:
- Verificação das condições da estrutura de madeira da cobertura, caso existam
elementos deteriorados devem ser substituídos por novos e deve ser aplicado um
tratamento químico, por forma a que a madeira não sofra ataques de insectos e fungos.
Os produtos utilizados no tratamento das madeiras devem ser compatíveis com a
espuma de poliestireno extrudido, não são aceitáveis produtos que contenham solventes;

- Aplicação das placas de poliestireno extrudido sobre a estrutura de madeira,
sendo estas fixadas directamente através de pregos ou parafusos auto-perfurantes;

- Colocação da subtelha, fixada à estrutura de madeira através de pregos espiral
ou parafusos standard.

- Fixação de um ripado de madeira ou de PVC (Fig. 61) sobre a subtelha,
permitindo fazer o travamento das telhas e deixando um espaço de ar ventilado, isto
caso se pretendam aplicar telhas do tipo marselha ou romano. No caso de telha do tipo
canudo não é necessário, mas estas devem estar ligadas umas às outras através de
grampos de fixação em inox (Fig. 62).

- Finalização com a colocação da telha.
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Ripado de PVC

Fig. 61 - Ripado de PVC aplicado sobre a subtelha
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Grampo de fixação

Fig. 62 - Telhas canudo ligadas com grampos de fixação
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Nas coberturas planas, também se colocam isolamentos térmicos. Inicialmente
deve averiguar-se o estado da estrutura da cobertura, para se saber se tem capacidade
para suportar o peso adicional. Caso a argamassa existente necessite de reparações,
essas devem ser feitas recorrendo a uma argamassa pozolânica e por cima dessa deve
ser colocada uma tela ou membrana impermeabilizante. O isolamento é colocado sobre
esta, ficando do tipo cobertura plana invertida. Normalmente utilizam-se placas de
poliestireno. Estas placas, devido às exigentes condições de serviço, devem
necessariamente ter características específicas para esta aplicação, tais como: absorção
de água por imersão mínima de modo a que conserve todas as suas características
térmicas e mecânicas quando em contacto com ela; resistência aos ciclos de gelo-
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degelo; ser imputrescíveis; ter resistência mecânica ao manuseamento de execução e às
cargas a que o material está submetido durante e após a sua aplicação.
Para minimizar o peso da cobertura, em vez de se utilizarem as placas de
isolamento de poliestireno extrudido usadas nas coberturas modernas, placas essas, que
necessitam de ser cobertas com um feltro de geotêxtil (que as protegem) e em cima
deste seixo rolado ou britas, por forma à placa ficar protegida contra a radiação
ultravioleta (resultando num peso total de 80kg/m2); utilizam-se placas de isolamento
térmico de um tipo especial, mais leves, que são constituídas igualmente por
poliestireno extrudido, mas por cima deste é assente uma camada de argamassa com 1
centímetro de espessura em vez do seixo ou brita com 5 centímetros. Esta solução é
mais leve (peso total de 25kg/m2) e não se destina a coberturas acessíveis, apenas
visitáveis. As placas são colocadas sobre a camada impermeabilizadora sem qualquer
tipo de fixação. Se devido às características da membrana impermeabilizadora, existir o
risco de aderência com as placas de isolamento, deve ser colocado entre estas um feltro
sintético. As placas são ligadas umas às outras através de uma ligação macho-fêmea
(nos bordos longitudinais), que existente por exemplo nas placas ROOFMATE LG-X.

Resume-se então nas seguintes etapas uma reabilitação de uma cobertura inclinada

- Analisar o estado da argamassa e estrutura da cobertura;
- Efectuar as reparações necessárias;
- Colocação das telas ou membranas impermeabilizantes;
- Colocação das placas de poliestireno extrudido e por cima destas a respectiva
camada de argamassa.

Os elementos do sistema de drenagem de águas pluviais, sempre que necessitem,
devem ser substituídos e deve recorrer-se a elementos da mesma forma e material (em
zinco normalmente para as caleiras, algerozes, rufos, etc e aço galvanizado para os
tubos de queda) ao já existente. A rede de drenagem de águas pluviais quando não está a
funcionar correctamente por exemplo devido ao entupimento com folhas, ninhos,
mugos, etc e roturas por falta de manutenção, provoca diversas anomalias nas
coberturas, deixando a água entrar nas coberturas quando a falha é nos algerozes e nas
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caleiras, mas também através das paredes principalmente quando os tubos de queda se
encontram nelas incorporados. Sempre que se proceda à substituição dos tubos de queda
antigos, caso a imagem do edifício não seja muita afectada, devem ser colocados no
exterior da parede, visto que isto baixa a possibilidade de ocorrência de humidade
devido a problemas inerentes aos mesmos.
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7.3.5. Anomalias em argamassas [44]
Estratégias de Intervenção

Antes de se efectuar qualquer intervenção nas paredes, é crucial identificar-se as
causas dos defeitos das argamassas (Quadro 7) e corrigi-las, o que nem sempre é fácil.
Em muitos casos, nos quais se verifica a degradação das argamassas não é
obrigatório recorrer-se à substituição total das mesmas. Devem-se efectuar outros tipos
de intervenção que mantenham e conservem as argamassas já existentes, garantindo
geralmente uma maior durabilidade da parede e do conjunto.
Para se conservar as argamassas antigas e como primeira opção, devem-se
efectuar operações de manutenção e reparações pontuais, periódicas, para prolongar a
vida útil dos revestimentos. Dentro destas operações destacam-se as reparações de
lacunas e fissuras no revestimento, nomeadamente nas camadas de acabamento; o
impedimento da acumulação de água, efectuando-se a correcção dos elementos de
drenagem, correcção de infiltrações de água, a protecção contras determinados
escorrimentos e contra a formação de caminhos que a própria água cria; operações de
limpeza e tratamentos (por exemplo de fungos e líquenes com o recurso a biocidas);
reparação das camadas de acabamento (barramentos e pinturas), protegendo assim as
camadas subjacentes; controlo de cargas e remoção da sujidade devido à poluição. A
segunda opção é a consolidação do revestimento já existente, pela restituição da coesão
(Fig. 63) (de preferência com produtos regeneradores do carbonato de cálcio, como por
exemplo a água de cal simples, a água de cal aditivada e determinadas bactérias (que
produzem calcário que reforça as camadas dos revestimentos), produtos estes que
provocam o aumento da resistência mecânica e da capacidade de protecção à água das
argamassas). A perda de coesão tem de ser corrigida, visto consistir na separação dos
componentes do reboco seguida de uma considerável perda de partículas que o
compõem, tornando-o num material frágil e susceptível à degradação. Outro tipo de
consolidação consiste na restituição da aderência (Fig. 64) (através de caldas de
colagem com base em cal, por exemplo), de modo a melhorar a aderência que se perde
ao longo dos anos. Como outra forma de consolidação temos ainda a colmatação de
lacunas e fissuras (fig. 65) (por exemplo com argamassas de cal compatíveis com o
revestimento original). Os consolidantes são destinados a corrigir e anular anomalias
estruturais correspondentes à desagregação (promovem a recolagem entre camadas ou
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entre estas e o suporte, restituindo as ligações), fendilhação e esmagamento, que com
alguma frequência afectam os edifícios antigos. O consolidante pode ser impregnado
através de pincelamente, injecções e pulverização. Como terceira opção deve procederse à substituição parcial da argamassa antiga em algumas zonas da parede, com a
utilização de argamassa semelhante à já existente. Só em último caso, se estes
procedimentos descritos anteriormente não forem possíveis, é que se deve proceder à
quarta opção, que consiste na remoção e substituição total da argamassa degradada. Em
todas as opções, é necessário que os materiais a utilizar tenham determinados requisitos
(Quadro 8 e Quadro 9), nomeadamente na sua composição que tem de ser muito
semelhante à dos materiais pré-existentes (tipo de cal, natureza, cor da areia e
granulometria) e as técnicas de preparação e de aplicação tem de ser também idênticas
às utilizadas antigamente, caso contrário correm-se riscos de acelerar a degradação. Para
se realizar este tipo de intervenção deve ter-se em conta o valor arquitectónico e
histórico do edifício ou da parte do mesmo em causa. Deve utilizar-se mão-de-obra
especializada sempre que são necessárias intervenções. As técnicas de preparação e
aplicação das argamassas são de extrema importância para o desempenho e a
durabilidade dos revestimentos, sendo de salientar o número de camadas que se vão
aplicar, a quantidade de água de amassadura e as condições de cura (por exemplo uma
exposição excessiva ao sol pode provocar a perda de água prematura, aumentando a
fissuração).
Dos vários tipos de anomalias identificadas em argamassas, a falta de coesão
(perda da resistência mecânica de camadas do reboco) é dos mais difíceis de reparar,
sendo necessário a anulação das suas causas e também recorrer a consolidantes capazes
de reaglomerar partículas.
A perda de aderência (separação ou destacamento que pode ocorrer entre as
várias camadas de um reboco ou entre o reboco e o suporte) é também uma anomalia de
difícil reparação, sendo necessário recorrer-se a técnicas de recolagem.
A fissuração, biodegradação, manchas, sujidades, erosão, etc são mais fáceis de
reparar com recurso a técnicas já bem conhecidas e menos delicadas que as anteriores.
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Defeitos de natureza estrutural

Causas prováveis

- Baixa qualidade da construção original;
Falta de verticalidade e estado dos
paramentos das paredes

- Assentamento de fundações;
- Demasiada esbelteza;
- Deficiente contraventamento.
- Deficiente ligação entre elementos estruturais;
- Baixa qualidade dos materiais constituintes;
- Resistência à compressão bastante dependente do volume de
vazios;

Paredes fissuradas

- Assentamento de fundações;
- Expansão dos materiais constituintes;
- Acções térmicas;
- Aumento das acções permanentes ou Variáveis;
- Acção dos sismos;
- Envelhecimento.

Defeitos de natureza não estrutural

Rebocos pouco aderentes

Causas prováveis

- Suporte excessivamente absorvente;
- Incompatibilidade entre os materiais do reboco e do suporte.
- Existência de materiais prejudiciais na argamassa;

Rebocos pouco resistentes

- Baixa resistência mecânica do ligante utilizado;
- Presença de humidade ascencional que impede o aumento das
resistências.
- Execução numa só camada.

Rebocos fissurados

- Retracções elevadas;
- Módulo de elasticidade elevado;
- Cura mal efectuada.
- Cura deficiente;

Rebocos sem coesão

- areias mal lavadas (com impurezas);
- Resistência mecânica baixa, devido à presença de humidade.
- Manchas de humidade ascencional;

Diferenças de tonalidade

- Manchas de humidade originárias de condensações;
- Porosidade diferente entre os vários constituintes do suporte.

Tabela 7 - Principais defeitos e causas de anomalias em argamassas aplicadas em fachadas
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009; adaptado de VEIGA, Maria do Rosário)
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Características mecânicas
Argamassa
Resistência à
flexão

Resistência à
compressão

Módulo de
Elasticidade

Reboco
exterior
Características mecânicas idênticas às
argamassas originais e inferiores às do suporte.
Reboco
interior

Aderência ao suporte

Resistência ao arrancamento inferior à resisdas
tência à tracção do suporte: a rotura nunca deve ser
coesiva pelo suporte.

Forças de Retracção

Força máxima desenvolvida por retracção inferior à
resistência à tracção
do suporte.

Juntas
Tabela 8 - Características mecânicas necessárias para argamassas de substituição
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009; adaptado de VEIGA, Maria do Rosário)

Comportamento Comportamento
aos sais
térmico

Comportamento à água

Argamassa

Reboco
exterior
Reboco
interior

Juntas

Permeabilidade Coeficiente
ao
de
Porosidade
vapor de água capilaridade

Teor de sais
solúveis

Porosidade
semelhante
às das argamassas oriCapilaridade e permeabilidade ginais e com Baixo teor
ao vapor de água semelhantes percentagem sais solúveis
às argamassas originais e de
poros
superiores às do suporte.
grandes
mais elevada que o
suporte.

Características
térmicas

Coeficiente de
dilatação térmica
e condutibilidade
de
térmica idênticas
aos das argamassas originais
e às do suporte.

Durabilidade

Resistência às
acções climáticas;
resistência; aos
sais

Média a elevada

Tabela 9 - Características de comportamento à água necessárias para argamassas de substituição
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009; adaptado de VEIGA, Maria do Rosário)
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Fig. 63 - Técnica de restituição da coesão da marmorite de cal (técnica de consolidação)
(VEIGA, M. do Rosário, 2007)

Fig. 64 - Técnica de restituição da aderência da marmorite de cal (técnica de consolidação)
(VEIGA, M. do Rosário; 2007)

Fig. 65 - Técnica de colmatação de fissuras e de lacunas da marmorite de cal (técnica de consolidação)
(VEIGA, M. do Rosário, 2007)
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7.3.6. Oxidação e corrosão de elementos metálicos [45]
Os elementos de ferro utilizados em edifícios antigos são especialmente
afectados pela corrosão devido à sua oxidação. A oxidação ocorre especialmente devido
à presença de água e oxigénio e provoca a perda de metal, com consequente redução das
capacidades resistentes do material.
A oxidação provoca por vezes fendilhações e quebras do reboco e da pedra,
devido aos elementos por ela afectados aumentarem de volume.
A corrosão avança rapidamente quando a protecção dos elementos metálicos
(pintura e reboco) está danificado ou é inexistente.
Quando o problema de corrosão surge em locais visíveis (por exemplo varandas)
este é facilmente identificado sendo possível o seu tratamento atempadamente, mas
porém quando os elementos metálicos não são observáveis directamente (por exemplo
vigas e tirantes), o problema é mais grave, porque só nos apercebemos da corrosão
quando ela já se encontra numa fase avançada, através de desprendimentos de rebocos e
mesmo de partes e pedras de alvenarias. Com uma observação atenta é por vezes
possível identificar a corrosão numa fase inicial, através da detecção de escorrimentos
de manchas de cor castanha nas paredes, de pequenas fendas e através do inchar das
paredes.
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7.4. Fichas de diagnóstico de anomalias
7.4.1. Cobertura danificada [46]

Fig. 66 - Edifício com revestimento da cobertura danificado
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Fig. 67 - Ausência de algumas telhas
GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAÇÃO

COBERTURA com revestimento de telha cerâmica.
- Fractura, fissuração e levantamento de telhas do beiral;
- Deficiências de estanquidade;
- Delaminação e deterioração da telha;
- Musgos e líquenes na telha.

DESCRIÇÃO DA PATOLOGIA

A cobertura apresenta deficiência de estanquidade, com diversas telhas partidas e
estrutura deformada.

CAUSA APARENTE

Ciclos de gelo-degelo;
Vento;
Falta de manutenção no telhado.

EXAME

É visível a ausência de telhas e telhas partidas que foram reparadas de forma
deficiente e provisória, que deram origem a infiltrações num curto espaço de tempo. O
facto de existirem fungos e líquenes nas telhas demonstra a sua fraca qualidade.

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO

- Reparação da estrutura de cobertura;
- Remoção de todas as telhas (que poderão voltar a ser usadas as que se encontrem em
bom estado) e aplicação da placa fibro-betuminosa “Onduline Subtelha”.
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7.4.2. Elementos de ferro oxidados [47]

Fig. 68 – Edifício com varanda de ferro em estado de corrosão
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Fig. 69 - Guardas de ferro de varanda em estado de corrosão
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

146

Técnicas tradicionais de construção, anomalias e técnicas de intervenção em fachadas e coberturas de edifícios antigos

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAÇÃO

GUARDA DA VARANDA
- Deterioração da pintura;
- Corrosão dos elementos metálicos.

DESCRIÇÃO DA PATOLOGIA

A guarda metálica apresenta sinais visíveis de oxidação.

CAUSA APARENTE

Devido à exposição aos agentes atmosféricos a tinta aplicada na guarda metálica
encontra-se deteriorada, deixando o ferro em contacto com o meio ambiente. Isto vai
levar à oxidação do ferro, devido à presença de O2 e H2O, começando pela superfície
do metal e continuará progressivamente até à sua total deterioração.

EXAME

Através da inspecção visual observou-se que as guardas metálicas estão oxidadas
especialmente na parte inferior, onde a pintura se encontra mais deteriorada.

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO

- Limpeza do metal afectado (recorrendo a jactos de areia ou com escovas de aço por
exemplo);
- Substituição das partes em que se encontra muito deteriorado por novas.
- O metal novo e o metal limpo tem de ser submetido a tratamentos contra a corrosão
através da aplicação de esmaltes, vernizes ou tintas. Preferencialmente devem-se
aplicar três camadas. Primeiro a primária que garante a aderência às camadas seguintes,
em segundo lugar a camada intermediária que dá espessura ao sistema e em terceiro
lugar a camada final que actua como barreira protectora e estética.
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7.4.3. Janelas deterioradas [48]

Fig. 70 – Edifício com a madeira deteriorada e vidros danificados
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Fig. 71 - Madeira deteriorada e vidros danificados
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAÇÃO
JANELAS
- Vidros partidos;
- Deterioração da pintura;
- Deterioração da madeira.
DESCRIÇÃO DA PATOLOGIA
A madeira das janelas encontra-se deteriorada, a pintura a descascar e os vidros
danificados.
CAUSA APARENTE
Devido à forte exposição das janelas às águas da chuva (humidade de
precipitação), vento e radiação solar, amplitudes térmicas, humidades de condensação
interior, o entupimento dos furos de drenagem localizados nas tábuas de peito das
janelas e o envelhecimento por falta de manutenção periódica dos revestimentos e
acabamentos da caixilharia, levam à ocorrência de fenómenos como a retracção da
madeira e a penetração da água e da humidade que apodrece e degrada a mesma. Os
fungos e insectos também contribuem para a deterioração.
A queda e a fractura de vidros pode dever-se à degradação da “massa de
vidraceiro” pela contínua acção dos agentes atmosféricos, que provocam a diminuição
das características elásticas desta massa e também pode ser devida aos choques
acidentais, actos de vandalismo ou mesmo movimentos das próprias estruturas das
paredes nas quais se inserem as caixilharias.
EXAME
É visível a madeira deteriorada e podre, bem como os vidros danificados.
SUGESTÕES DE REPARAÇÃO
Substituição das caixilharias, portas e janela por novas, mantendo a imagem das
portas e janelas de raiz. É necessária a colocação de vidros novos, pois este material
deforma-se com o tempo devido às suas propriedades viscosas. Criar condições de
estanquidade. Pintura de acabamento com uma tinta de óleo, de protecção da
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caixilharia; colocação de novas ferragens idênticas às originais que se devem encontrar
oxidadas, devidamente pintadas e metalizadas.
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7.4.4. Colonização biológica [49]

Fig. 72 - Aspecto de fachada de cantaria de granito, evidenciando colonização biológica na platibanda, na
zona de instalação do tubo de queda e em reentrâncias
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Fig. 73 - Infestação liquénica e incrustações brancas evidentes neste pormenor da fachada manuelina
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAÇÃO

Existência de vegetação parasitária em diversa zonas da fachada, essencialmente
junto às cornijas e na sua fiada de ameias chanfradas, na zona das cordas manuelinas
por cima das janelas centrais, na parte de contacto com o solo e no local do tubo de
queda.

DESCRIÇÃO DA PATOLOGIA

A fachada apresenta diversas manchas devido à presença de musgos, fungos e de
líquenes.
Apesar de em Vila Real haver muito tempo sem pluviosidade, os líquenes e
fungos subsistem através da humidade que retêm a partir do orvalho, por exemplo.

CAUSA APARENTE

A presença biológica nas cornijas, deve-se principalmente ao facto de as água
pluviais escorrerem sobre estas. Na zona das cordas manuelinas é devido à retenção da
água nas juntas, fissuras ou reentrâncias. Na zona envolvente ao tubo de queda deve-se
ao facto de o mesmo se encontrar deteriorado com fugas de água, escorrendo pela
parede.

EXAME

Através de uma simples inspecção, são claramente visíveis em diversos locais do
edifício a presença de musgos, fungos e líquenes.

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO

- Será necessário, numa primeira fase, proceder à limpeza do muro de granito
com um biocida adequado, como por exemplo o SISTA RUBSON ANTI-MUSGO AM
2900, de forma a eliminar os líquenes e os musgos. Durante este processo de aplicação,
estas áreas teriam de ser protegidas da chuva e as temperaturas têm de estar entre os
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5ºC e os 30ºC. Após o período de actuação do biocida, a colonização biológica deve ser
removida recorrendo a escovas macias de nylon utilizando pequenas quantidades de
água (nebulização). Posteriormente deverão ser eliminados os materiais em mau estado
e reparar fissuras e fendas caso existam. Depois aplica-se por exemplo o produto
SISTA RUBSON INVISÍVEL IN 2210 dando-se 2-3 demãos, fresco sobre fresco, com
a trincha, rolo ou pulverizador até à saturação do suporte (sem excesso). Isto deve ser
feito em zonas de largura de 1m, de cima para baixo. O tempo de secagem vai de 12 a
24h dependendo da humidade, temperatura e da absorção do suporte. O biocida deve
voltar a ser aplicado com alguma regularidade.
- Não esquecer de efectuar a substituição do tubo de queda.
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7.4.4. Elementos de pedra e juntas [50]

Fig . 74 - Cantaria com perda de material a necessitar de
reconstituição volumétrica. São visíveis os fenómenos de
lascagem e arredondamento das arestas
(GUIMARÃES, João P. P. 2009)

Fig. 75 - Vista geral
(GUIMARÃES, João P. P.

Fig. 76 - Juntas abertas possibilitando a entrada e retenção de água no interior
das alvenarias; necessitam de refechamento; fenómenos evidentes de
empolamento e arenização
(GUIMARÃES, João P. P. 2009)
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Fig. 77 - Pilar com juntas deterioradas e
descontinuidades de superfícies, a necessitar
de tratamento de juntas e micro-estucagem de
superfícies
(GUIMARÃES, João P. P. 2009)
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LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAÇÃO
ELEMENTOS DE PEDRA
- Juntas deterioradas ou abertas (Fig. 76 e Fig. 77)
- Perda de partes de pedra (Fig. 74)
- Diversos orifícios na pedra do pilar (Fig. 77)
DESCRIÇÃO DA PATOLOGIA
São evidentes alguns fenómenos de deterioração da pedra, como a arenização
com erosão regressiva e diferencial e lascamento de arestas que conduzem a perdas
significativas da rocha.
Os elementos de pedra têm diversos buracos, faltam certas partes da pedra nos
contornos de alguns elementos e existem várias juntas com perda de material.
CAUSA APARENTE
Os vários agentes atmosféricos, principalmente a água das chuvas que vai
encontrando os pontos mais fracos das alvenarias como as fendas e vazios. Ao longo do
tempo com a ajuda dos ciclos gelo-degelo vai destruindo os elementos de pedra e as
argamassas, arrastando partículas.
A argamassa cimentícia das juntas durante os ciclos de molhagem-secagem,
acarreta os sais que entram na constituição do material, para os blocos de granito
adjacentes, agravando o fenómeno de arenização e lascagem do granito.
EXAME
São visíveis juntas sem o material de enchimento, zonas em que faltam partes
dos elementos de pedra e diversos orifícios no granito.
SUGESTÕES DE REPARAÇÃO
Para o refechamento de juntas, nas que já foram reparadas com argamassa
cimento, esta deve ser removida, pois como é de elevada resistência exerce grandes
tensões na pedra e provocando o seu lascamento e desagregação. As argamassas
antigas deterioradas também têm de ser removidas, pois já não exercem a sua função.
Para o refechamento das juntas pode utilizar-se uma argamassa de cal e areia, que é
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porosa e permeável e com resistência não superior ao material adjacente, o mais
idêntica possível à original. Nas fendas mais fundas pode inicialmente utilizar-se uma
argamassa mais grosseira e como argamassa de acabamento uma de granulometria mais
fina.
As argamassas para as juntas podem também ser constituídas por ligantes prédoseados, à base de produtos preparados especificamente para a utilização em acções
do património construído. São produtos comercializados em Itália por Tecno Edile
toscana e designam-se de LEDAN C30 e LEDAN MTX. A MTX é utilizada para
enchimento em profundidade e a C30, para acabamento superficial, já que a primeira
apresenta valores de resistência mecânica superiores à segunda, e esta, é mais
impermeável que a primeira. A compatibilidade destas argamassas com o suporte
existente é muito satisfatória.
A reconstituição volumétrica e a micro-estucagem, servem para restabelecer a
continuidade estética da obra, mas também para proteger o material pétreo das agentes
climatéricos, impedindo por exemplo a penetração directa da água. Para a
reconstituição volumétrica podem usar-se no preenchimento das falhas para além da
argamassa, fragmentos de pedra e caso não seja suficiente podem utilizar-se espigões
(de fibra de vidro) simultaneamente com os fragmentos de pedra, para uma maior
sustentabilidade da argamassa. Para a micro-estucagem como os buracos não são de
grande dimensão é suficiente tapá-los com argamassa. A argamassa utilizada nestas
técnicas é do mesmo tipo da usada nas juntas.
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7.4.5. Destacamento de azulejos [51]

Fig. 78 - Vista geral da fachada do edifício que utiliza azulejos como revestimento
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)

Fig. 79 - Azulejos destacados
(GUIMARÃES, João P. P.; 2009)
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LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAÇÃO
Destacamento de azulejos na fachada do edifício.
DESCRIÇÃO DA PATOLOGIA
O revestimento em azulejos da fachada deste edifício, apresenta-se descolado em
diversas zonas.
CAUSA APARENTE
O estado de conservação do revestimento azulejar e da argamassa de
assentamento pode estar relacionada com a maior ou menor exposição às acções
agressivas da água poluída.
A perda de aderência dos azulejos ao suporte é possivelmente devido a processos
naturais de envelhecimento das argamassas de assentamento de cal utilizadas no seu
assentamento.
EXAME
São visíveis zonas na fachada da parede onde faltam azulejos. Para estudar as
argamassas existentes de assentamento dos azulejos, devem ser retiradas várias
amostras e fazerem-se ensaios para determinar as suas características físicas e
mecânicas, com o objectivo de produzir argamassas compatíveis, passíveis de
aplicação neste caso de destacamento azulejar. As características mecânicas a estudar
devem ser o módulo de elasticidade, a resistência à flexão e à compressão. As
características físicas como a determinação da permeabilidade ao vapor de água, na
absorção de água por capilaridade, são também relevantes na definição das
características apropriadas das argamassas de assentamento de azulejos.
SUGESTÕES DE REPARAÇÃO
Inicialmente os azulejos antigos necessitam de ser limpos e deve proceder-se à
sua dessalinização, posteriormente efectua-se a sua recolagem, com recurso a
argamassas de cal aérea e areia, aplicada numa única camada bastante espessa. Para
esta reparação o mais importante é o poder de aderência da argamassa, não tendo tanta
importância a resistência à fendilhação. A recolagem dos azulejos nunca deve ser feita
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com cimentos cola ou com argamassas de cimento, visto estes poderem vir a provocar
fissuração dos azulejos antigos, diminuição da permeabilidade do revestimento e
contaminar os azulejos com sais solúveis.
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8. Conclusões
Com a realização deste trabalho constatou-se que, actualmente, há falta e
dificuldades na execução, de processos de conservação, reabilitação e restauro,
especialmente de edifícios antigos correntes, ao contrário do que acontece com os
edifícios de grande valor histórico e artístico.
O sector da construção encontra-se actualmente em crise e, cada vez mais, a
aposta de empresas de construção no sector de conservação, reabilitação e restauro é
a chave do sucesso para a ultrapassar.
Realça-se a importância de necessárias e urgentes intervenções em edifícios
antigos de modo a controlar-se o estado de degradação do parque habitacional, tendo em
conta a sua identidade e contexto construtivo, recorrendo sempre a técnicas, materiais e
elementos compatíveis e que assegurem o enquadramento arquitectónico dos edifícios,
não necessariamente contemporâneos dos primitivos.
As argamassas têm grande importância, pois estas são usadas quer como ligante
quer como revestimento, estando presentes na maioria dos edifícios passíveis de
reabilitação. Nunca se devem utilizar argamassas de cimento em fachadas e coberturas,
devido às suas características incompatíveis com as construções antigas. Em vez disso,
devem ser utilizadas argamassa de cal, se possível com a adição de pozolanas, pois estas
melhoram as suas características de hidraulicidade, impermeabilidade à água da chuva e
permeabilidade ao vapor de água. Evidenciou-se que as argamassas pozolânicas têm
excelentes propriedades para aplicação em fachadas de edifícios antigos, o que foi
comprovado com ensaios “in situ”: a melhoria das característica de impermeabilidade às
águas provenientes do exterior face as argamassas apenas de cal, confirmou-se ao
adicionar pozolanas (ainda que artificiais) à argamassa do reboco de revestimento
exterior, deixa, no entanto, a parede “respirar”.
Pode-se concluir que intervenções deficientes e a água são as principais causas
que estão na origem de anomalias nos edifícios do centro histórico da cidade de Vila
Real. Existem várias incompatibilidades dos materiais usados e anomalias devido a
problemas de humidade, maioritariamente devido à precipitação, por infiltrações de
água através das coberturas e sistemas de drenagem danificados. A humidade é
causadora de diversas deteriorações dos materiais, nomeadamente rebocos, pedras das
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paredes, corrosão de metais, madeira (de portas, janelas, varandas, estruturas de suporte
de coberturas, etc).
Foi importante a compilação das patologias mais vulgares em paredes e
coberturas de edifícios antigos existentes no centro histórico, sendo cada uma delas
identificada, descrita, encontradas as possíveis causas e sugeridas soluções de
reparação. As soluções apresentadas para a correcção de anomalias não esgotam, longe
disso, as possibilidades de intervenção. Não se trata de uma metodologia geral, mas sim
de possíveis soluções, que têm de se adaptar a cada caso concreto. Não existem duas
intervenções iguais. A melhor base para qualquer intervenção é, essencialmente, o bom
senso, o empenho e a responsabilidade do projectista, com que encara cada intervenção.
Através de intervenções efectuadas de um modo correcto vai se poder garantir a
salvaguarda, durabilidade e autenticidade dos edifícios antigos, fixar as populações e
atrair novas gerações para o centro histórico, permanecendo a cidade “viva” e sendo
assegurado a continuidade do passado para das gerações futuras.
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