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Parecer sobre argamassas de reboco a utilizar nas fachadas dos edifícios de António 
Carneiro 

 

As argamassas a utilizar nas paredes exteriores dos edifícios de António Carneiro deverão ser 

à base de cal, uma vez que as argamassas à base de cimento, devido à presença de água, 

poderão intensificar uma eventual degradação dos elementos de alvenaria de granito, por 

dissolução dos sais. 

De facto, as paredes antigas, como as dos edifícios de António Carneiro são porosas, com 

alguma espessura e sem cortes de capilaridade, o que as faz absorver água a partir das 

fundações. Esta água sobe por capilaridade e impregna a parede durante os períodos mais 

húmidos, mas evaporava facilmente para o exterior, através dos revestimentos de cal, assim 

que as condições climáticas o permitem. Mantém-se deste modo um equilíbrio hídrico razoável, 

conservando-se em boas condições durante bastante tempo [1]. 

Ao substituir os revestimentos de cal (permeáveis à água mas também favorecendo uma 

secagem rápida), por revestimentos de menor permeabilidade, como os rebocos de cimento 

altera-se todo esse equilíbrio [2, 3]. De facto, consegue-se evitar a penetração da água através 

do revestimento, mas mantém-se a infiltração pelas fundações e, eventualmente, por outros 

pontos da fachada, como os vãos e as platibandas; esta água fica retida na interface com o 

revestimento pouco permeável ao vapor, ou no interior da parede, deteriorando-a. É frequente, 

por exemplo, começar por impermeabilizar a fachada, usando revestimentos exteriores mais 

impermeáveis e observar-se a partir daí a evaporação da água para o interior, iniciando-se 

então os fenómenos de condensação com a degradação dos revestimentos interiores. A 

parede fica assim impregnada de água e dos sais solúveis que ela transporta [1]. 

Tendo em conta o comportamento à água e a sua influência decisiva na durabilidade, é assim 

particularmente importante evitar produtos muito impermeáveis, nomeadamente argamassas 

de cimento e produtos hidrófugos. As argamassas de cimento, não são, de facto, impermeáveis 

ao vapor de água (tal como não são, também, impermeáveis à água), só que a sua 

permeabilidade é muito inferior, respectivamente, ao de uma argamassa de cal. 
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A utilização de argamassas à base de cimento é assim de evitar em intervenções de 

reabilitação de paredes de alvenaria ou cantaria de granito. Mesmo a adição de uma pequena 

quantidade de cimento a uma argamassa de cal é pouco aconselhável, como revelado por um 

estudo efectuado pelo LNEC que refere que o aumento da capacidade mecânica da 

argamassa não é grande, ao contrário do aumento drástico do teor de sais nas argamassas. 

Nesse sentido, as argamassas utilizadas devem ser à base de cal sendo que, de forma a 

conceder maior hidraulicidade ao reboco pode-se ainda adicionar cal hidráulica. Os rebocos ou 

argamassas à base de cal devem ter um traço de 1:4 (cal e areia), sendo possível encontrar 

argamassas já prontas na Secil, Fradiquecal, Degussa e Tecnocrete.  

Concluindo, é de toda a conveniência para a saúde das paredes de alvenaria e cantaria de 

granito dos edifícios que sejam utilizadas argamassas à base de cal na sua reabilitação. 
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