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DEFINIÇÕES
ARGAMASSA – mistura de ligante, agregado e água numa determinada proporção
(traço)
TRAÇO – proporção de mistura de ligante e agregado expresso em volume ou em massa
(L:A)
LIGANTE (L) – elemento que estabelece a ligação numa argamassa, usualmente
cimento, cal ou terra
AGREGADO (A) – areia ou saibro utilizado como material componente da argamassa de
forma a conferir resistência mecânica
POZOLANA – material de origem vulcânica que pode ser empregue nas argamassas de
forma a conferir maior resistência mecânica e permitir o seu endurecimento em
condições húmidas. Atua parcialmente como ligante e parcialmente como agregado.
CHAPISCO (OU SALPICO) – camada mais aguada de preparação do suporte,
promovendo a aderência das camadas seguintes.
EMBOÇO – primeira camada de revestimento de paredes, mais tosca.
REBOCO – revestimento de paredes em camada única ou múltipla. Pode ser o
acabamento ou necessitar de pintura.
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1. CAL AÉREA – O QUE É
Produzida e utilizada desde a antiguidade, a cal aérea foi um dos materiais mais
empregues no âmbito da construção, tendo em conta as suas propriedades ligantes e
de melhoria da salubridade urbana. Com uma diversidade ao nível da composição e
consequentes características, em 1896, Augusto Leitão classifica as cais como gorda,
magra e hidráulica (fracamente hidráulica, medianamente hidráulica, hidráulica,
eminentemente hidráulica e limite), fazendo depender o grau de hidraulicidade do
tempo de presa e da dureza atingida. Atualmente, esta distinção é válida, sendo as
designações cal aérea e cal hidráulica normalizadas na Europa. A cal hidráulica distinguese da cal aérea pela sua matéria prima (um calcário margoso, contendo argila),
composição e reação química (reage simultaneamente com o ar e com a água).
No entanto, por vezes, na ausência da matéria-prima primordial, outras formas de
execução de cal apareceram, como é o caso da produção a partir de conchas, que existe
em várias partes do mundo como, por exemplo, na zona de Recife, no Brasil. No entanto
de uma forma geral, a cal aérea era tradicionalmente produzida a partir do calcário
calcítico e, em alguma zonas, dolomítico gerando respetivamente, cal cálcica (CL) e cal
dolomítica (DL).

1.1. PRODUÇÃO
No seu processo produtivo e de utilização, a cal aérea passa por um ciclo usualmente
designado por “ciclo da cal” (Fig 1) que é também demonstrador da sustentabilidade
deste produto, devido à reabsorção posterior do CO2 libertado no processo de queima.
Até meados do século XX por todo o mundo subsistiram metodologias tradicionais de
produção de cal em fornos artesanais; atualmente a cal é produzida por processos
industriais, salvo raras exceções.

Figura 1- O ciclo da cal (S. Holmes e M. Wingate, 1999)
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A produção da cal aérea engloba um processo de cozedura a temperaturas na ordem
dos 900ºC para permitir a libertação do dióxido de carbono do carbonato de cálcio e a
consequente transformação em óxido de cálcio, vulgo cal viva. O processo de cozedura
é atualmente efetuado maioritariamente de forma industrial, mas é em todo similar ao
processo tradicional efetuado em pequenos fornos que constituem, hoje, uma
possibilidade de produção em pequena escala. A cal viva, há algumas décadas presente
em qualquer drogaria, tal o seu uso, é hoje comercializada de forma mais limitada. A cal
viva pode-se apresentar em pedra, forma mais corrente, ou em pó (cal micronizada),
obtido após processo de moagem da cal em pedra.
Esta cal é altamente reativa e é apagada através da sua imersão em água,
transformando-se em hidróxido de cálcio, ao qual denominamos cal apagada ou cal
hidratada. Usualmente o processo de apagamento da cal contempla a sua aspersão com
água numa quantidade suficiente para a transformação da cal viva em cal em pó, ou
numa quantidade mais significativa que transforme a cal viva em cal em pasta. É um
processo exotérmico que gera temperatura entre os 90ºC e os 130ºC. Sendo atualmente
preponderante o uso da cal em pó, de produção industrial, é indubitável o papel
significativo teve na antiguidade a cal em pasta, mantida anos e anos debaixo de água,
mantendo e melhorando assim as suas propriedades. É, contudo, possível adquirir cal
em pasta com diferentes idades de maturação em estabelecimentos comerciais de
vários países. As propriedades da cal em pasta vão mudando com o tempo de maturação
(Margalha et al, 2006). No processo de produção da cal em pasta a partir da cal viva,
verifica-se a divisão do produto final em dois componentes distintos - a cal em pasta e
a água de cal. A água de cal acumula-se na superfície superior do produto e é um
componente fundamental para a caiação (pintura com cal).
Quando utilizada em argamassas ou caiação, a reação que promove o endurecimento
da cal aérea é a reação com o CO2 do ar. A partir do Ca (OH)2 é produzido CaCO3, por
fixação do CO2. Este facto distingue este material dos ligantes hidráulicos.

1.2. O MATERIAL
Em Portugal a classificação da cal aérea encontra-se na “NP EN 459-1:2011 Cal de
construção Parte 1: Definições, especificações e critérios de conformidade” (IPQ, 2001)
em conformidade com a normalização europeia. A norma efetua as seguintes distinções
e classificações:
•
•
•

CL (cal cálcica) ou DL (cal dolomítica);
CL90, CL80 ou CL70, para a cal cálcica, dependendo da quantidade de CaO + MgO no
produto (acima ou igual a 90% para CL90, logo, mais pura);
Q para cal viva, S para cal hidratada, em pó e S PL para cal em pasta.
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Exemplo – CL80 S – cal cálcica, com valor de (CaO + MgO) ≥ 80%, em pó (hidratada).
Segundo a norma NP-EN 459-1 (2011) – Cal de construção. Parte 1: Definições,
especificações e critérios de conformidade, a cal hidráulica é classificada da seguinte
forma:
NHL - cal hidráulica natural (NHL); pode ser classificada como NHL2, NHL3,5 ou
NHL5;
HL - cal hidráulica;
FL – cal formulada, que é um material hidráulico mas provém duma mistura de
produtos e pode conter cimento.
CAL AÉREA | Tipos
A cal aérea pode ser um material de origem cálcica (CL) ou dolomítica (DL). A cal de
utilização mais frequente é de origem cálcica.
Para além desta divisão, a cal aérea pode ser dividida em cal viva, cal em pó
(apagada, hidratada) e cal em pasta.
Cal viva – trata-se da pedra calcária após cozedura a cerca de 900ºC. A sua fórmula
química é CaO. É um material muito reativo. Quando sobre este material é aspergida
água, diz-se que a cal 'ferve'. Trata-se de uma reação fortemente exotérmica e
expansiva, produzindo Ca(OH)2 a partir da adição de água ao CaO. Se a água for
adicionada através de aspersão lenta e em baixa quantidade, será produzida cal em
pó. Caso seja adicionada em quantidade abundante, sobrenadando o produto final,
será produzida cal em pasta.
Cal em pó – cal hidratada (Ca(OH)2) produzida através da adição da quantidade certa
de água à cal viva. Deve ser mantida em sacos fechados para não perder as suas
propriedades e não deve ser exposta ao ar.
Cal em pasta - cal hidratada (Ca(OH)2) produzida através da adição de elevada
quantidade de água à cal viva. Pode ser mantida durante muitos anos, melhorando
as suas características.
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CAL HIDRÁULICA | Tipos
Cal hidráulica natural – trata- -se de um calcário margoso cozido, sem utilização de
adições. Nas designações NHL3, NHL3,5 e NHL5 os valores numéricos correspondem a
resistências mínimas deste material aos 28 dias. Para além de diferenças na resistência
mecânica, estes produtos apresentam diferenças na sua composição. Para a reabilitação
de edifícios antigos será mais adequada a utilização de NHL 2 ou de NHL 3,5.
Cal hidráulica – material hidráulico sem exigências quanto à sua composição. Pode
conter mistura de produtos. Não deve ser empregue em ações de reabilitação de
edifícios antigos.

2. CAL AÉREA EM CABO VERDE - HISTÓRIA DA SUA
PRODUÇÃO
Em Cabo Verde, a cal aérea era um ligante bastante utilizado no passado, em trabalhos
de assentamento de alvenarias e revestimentos de paredes (FERREIRA & CARVALHO,
2003).
Nos edifícios antigos de Cabo Verde, especialmente nos que foram construídos antes de
1945, a cal pode ser encontrada como ligante nas argamassas de revestimento e de
assentamento, e, nos acabamentos em pintura.
A cal utilizada na construção em Cabo Verde era produzida localmente, mas, no entanto,
existem também registos da importação deste material:
Em 1851 foi determinada por decreto régio, a isenção de quaisquer direitos de
importação de vários materiais de construção, sendo um deles a cal (Linhas Gerais da
História do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo, 1984).
Em 1938 diferentes “hiates” procedentes do reino, desembarcaram no Porto Grande
(Mindelo, S. Vicente) entre outros materiais, barricas de cal para a edificação da cidade
do Mindelo (SILVA, 2000).
A história do fabrico da cal em Cabo Verde teve início no século XIX, na Ilha da Boa Vista.
O primeiro forno foi construído nesta ilha, por um espanhol, entre os anos de
1820/1830, na região de Boa Esperança. Este que foi o ponto de partida para o início
desta actividade artesanal, que influenciou em grande escala o progresso
socioeconómico da ilha, durante alguns anos. (KASPER, 1987)
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O forno foi construído com o objectivo de produzir cal para a construção de habitações
e de infra-estruturas em Sal Rei. O desenvolvimento urbano que Sal Rei teve na época,
provocou a necessidade da construção de mais fornos, os quais foram sendo construídos
nas proximidades de Sal Rei e na zona de Rabil.
Na ilha da Boa Vista, durante esta época assistiu-se a uma produção de cal bastante
significativa, havendo inclusivamente exportação deste material para a Guiné, América
e Portugal. No entanto, nunca houve uma industrialização desta actividade. (KASPER,
1987)
Em 1844, a única ilha onde e se produzia cal tratada era na Boa Vista. Nas ilhas de Santo
Antão e São Vicente, recebiam-se algumas remessas de cal tratada provenientes da Boa
Vista, mas em quantidades pouco expressivas. A dificuldade de transporte da cal entre
ilhas, devido às fracas ligações marítimas, levou a que cada ilha passasse a produzir a
sua própria cal.
Nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santiago e Brava também existiam
jazigos de calcário. (KASPER, 1987) A ilha do Maio dispõe também de reservas de
matéria-prima para o processamento de cal (FERREIRA & CARVALHO, 2003) e nesta ilha
existem vestígios da existência do processo produtivo através de fornos em várias zonas
da ilha. Na época, muitas famílias dependiam financeiramente desta actividade
artesanal, no entanto a cal era um produto relativamente barato. (KASPER, 1987)
Este facto, aliado ao surgimento e disseminação da utilização do cimento como ligante,
levou a que, nos anos 70 do século passado, a actividade de produção de cal entrasse
em declínio, vindo quase a desaparecer.

2.1. OS FORNOS DE CAL
Os fornos de cal eram artesanais, de funcionamento intermitente, feitos em alvenaria
de pedra, com argamassa de barro e o emboço feito com cal. Possuíam forma cilíndrica,
e o diâmetro diminuía com a altura até ao terminal da torre, sendo assim, a base mais
larga do que o topo. Possuíam usualmente duas aberturas, uma no topo para introdução
das pedras de calcário e uma na face lateral junto à base, para admissão de ar durante
a combustão, e, para retirar a cal viva.
A calcinação do calcário demorava alguns dias e o combustível utilizado era a lenha de
árvores e arbustos locais, principalmente de acácia. Próximo dos fornos existia sempre
um poço, e era de lá que se retirava a água para apagar a cal.
Na maior parte dos casos, a matéria-prima era extraída no local de produção da cal,
encontrando-se os fornos nas proximidades das jazidas de calcário.
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Na ilha da Boa Vista, existiam cerca de 500 fornos para a produção de cal, espalhados
por toda a ilha.
Na ilha de São Vicente, a produção de cal desenvolvia-se em Ribeira de Vinha, Ribeira
de Julião, Seladinha de Cal, Seixal, Passarão, Chã de Vital, Perto de Fontinha
(antigamente conhecido como Ribeira do Paul, ao lado do campo novo) e Barro Branco.
Ao contrário das restantes ilhas, em São Vicente, a Câmara Municipal produzia cal na
zona de Seladinha de Cal e Passarão, para as sua próprias obras, com a finalidade de
infra - estruturar a ilha. Porém, a produção era insatisfatória, sendo a edilidade obrigada
a comprar a cal dos produtores privados.
Em São Vicente existiam 17 fornos pela ilha. Na zona de Ribeira de Julião existiam três
fornos, pertencentes a três proprietários diferentes: Sr. Vensaslau Picoteiro, Sr. Ilias
Miranda e Sr. Antão Morais. Na Figura 2 pode observar-se, as ruínas do forno situado
junto à fábrica de sabão, pertencente ao Sr. Antão Morais e na Figura 3 a representação
do mesmo forno.

Figura 2 - Ruínas do forno de Cal
em Ribeira de Julião.
Fonte: (SOUSA, MARQUES
&VELOSA, 2013)

Figura 3 - Representação esquemática do forno
de cal em ribeira de Julião, à direita alçado e à
esquerda planta. Fonte: (SOUSA, MARQUES
&VELOSA, 2013)
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Em Seladinha de Cal, situava-se um forno pertencente à Câmara Municipal. Os
trabalhadores moravam na mesma zona, em casas pertencentes à autarquia, visto ser
uma zona afastada do centro de Mindelo. Hoje já não existem vestígios do forno nem
dessas habitações. O poço foi vandalizado e entupido pelas enxurradas das chuvas.
Na zona de Seixal, dois irmãos Oal Matos e Manuel Matos construíram um forno de cal
e durante vários anos ali produziram cal (vd. Figura 5.). Deste forno, saiu a cal para a
construção da fábrica favorita. (Sousa, Marques, & Velosa, 2013)
Na ilha de Santo Antão, a cal era produzida em duas zonas, na zona de Tarrafal de Monte
Trigo (Figura 4), mais precisamente na região de Curralinho, onde se usava o calcário
local, e na zona de Ponta do Sol (Figura 5), vindo o calcário da ilha da Boavista. A cal
produzida na Ponta de Sol, foi utilizada na construção dos edifícios antigos da Vila de
Ponta do Sol, sendo produzida por madeirenses, que ali viviam.
Figura 4 - Forno de Cal,
Tarrafal de Monte Trigo,
Santo Antão. Fonte:
(Marques, 2012)
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Figura 5 - Forno de cal,
Ponta do Sol, Santo Antão.
Fonte: Vera Marques.

De acordo com a pesquisa bibliográfica efetuada e, também, com base em entrevistas
realizadas a algumas pessoas, que ainda observaram o processo de fabrico da cal, este,
compreendia as seguintes fases:
Era extraída a matéria-prima em pedras de calcário de grandes dimensões;
As pedras eram quebradas com martelos, obtendo-se fragmentos de dimensão razoável
para colocar no forno; A lenha era colocada por camadas em função do tamanho,
ficando na parte inferior os elementos de menor dimensão. Por cima da lenha era
colocado o pó de cinza de carvão mineral;
Seguidamente colocavam-se várias camadas de pedra de calcário, separadas entre si por
camadas de pó de cinza de carvão mineral, até ao topo do forno. A última camada era
constituída por de pedras de calcário; colocava-se o fogo no fundo do forno;
Dava-se a calcinação do calcário. Por vezes, o fogo demorava cerca de dois dias para
chegar ao topo do forno - obtinham-se assim, as pedras de cal;
Após o arrefecimento do forno, as pedras de cal eram colocadas ao ar livre e misturadas
com água, para se dissolverem;
Por intermédio de uma rede (ou peneiro), separavam-se as partículas finas das
partículas grossas.
Um forno grande, de uma única fornada, poderia produzir até 300 barris de cal. (KASPER,
1987)
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2.2 A MATÉRIA-PRIMA
O calcário é uma rocha sedimentar, constituída por calcite (carbonato de cálcio CaCO3), que pode também conter carbonato de magnésio (MgCO3) e outros minerais
de carbonato como é o caso da aragonite (Ca (CO3)) e da dolomite (CaMg(CO3)2). Em
Cabo Verde, o calcário era a matéria-prima utilizada para a produção de cal.
Pode ainda apresentar, em pequenas quantidades, argila, silicatos de alumínio, óxido de
ferro e outras impurezas. (GOMES, PINTO, & PINTO, 2013)
Os calcários podem-se diferenciar pela percentagem de dolomite que contêm:
•
•
•

calcário dolomítico com 10 a 50% de dolomite;
calcário magnesiano com 5 a 10% de dolomite;
calcário puro com 0 a 5% de dolomite ou 95 a 100% de calcite. (ALMEIDA, 1985)

Logo, para fazer o estudo de caracterização do calcário, há que ter em conta a grande
variabilidade mineralógica que este tipo de rocha pode exibir. Por se tratar de uma
matéria-prima de origem mineral, a sua composição e estrutura cristalina, pode
apresentar grande variabilidade entre zonas, e mesmo, dentro de uma mesma formação
ou perfil rochoso.

3. UTILIZAÇÃO DE CAL AÉREA EM EDIFÍCIOS
A cal aérea tem ampla utilização no âmbito de produção de argamassas ou caiação. As
argamassas são uma mistura de agregado (areia, saibro), ligante e água numa
quantidade adequada e baseada num traço em massa ou em volume. A cal, que
funciona como ligante nas argamassas, pode também ser utilizada para caiar. Neste caso
é empregue uma suspensão de cal em água obtida através da mistura da água de cal
com a cal em pasta. Tanto as argamassas como as caiações podem incorporar outros
produtos tais como adjuvantes ou aditivos. Pigmentos como óxidos de ferro, terra de
Siena ou ocre são frequentemente utilizados para conferir cor. Outros adjuvantes, como
por exemplo, os materiais pozolânicos presentes em diversas ilhas de Cabo Verde, foram
amplamente empregues para conferir propriedades específicas às argamassas de cal de
forma a melhorar o seu desempenho em situações específicas. A capacidade de
endurecimento de argamassas de cal aérea com pozolanas em ambiente húmido foi
uma grande mais-valia no âmbito da história da construção.
A partir de meados do século XX, a cal foi paulatinamente substituída pelo cimento
Portland, originário de Inglaterra, de onde advém o seu nome. Importado de países
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como França, Alemanha, Inglaterra e Bélgica durante o século XIX, começou a ser
produzido em Portugal (Alcântara e Alhandra) nos finais do século, tendo expandido o
seu uso pelo mundo até se tornar o ligante de eleição, situação que se mantém no
tempo atual.

3.1. REVESTIMENTOS – ARGAMASSAS
As argamassas são misturas de ligante (cal, terra, cimento...) e agregado (usualmente
uma areia) com água e endurecem por reação com o ar (carbonatação) e/ou com a água
(reação hidráulica).
Para além do(s) ligante(s), agregado(s) e da adição de água, as argamassas podem ter
adições (pozolanas, fibras, por exemplo) e aditivos (introdutores de ar, fluidificantes,
entre outros).
A definição duma argamassa passa pela definição dos seus constituintes e pela sua
proporção. Exemplificando, uma argamassa com uma medida em volume de cal aérea
e três medidas em volume de areia, tem o traço 1:3, em volume. O traço pode ser dado
em volume ou em massa.
Os traços mais correntes em argamassas de cal aérea variam entre 1:2 e 1:3 e dependem
dos materiais empregues, das características do suporte e da exposição ambiental.
Os agregados são utilizados com o objetivo de diminuir a retração, aumentar a
porosidade, melhorando a permeabilidade ao vapor de água, diminuir a quantidade de
ligante e melhorar a resistência ao gelo. As areias podem ter origem natural (praia,
ribeira...) ou britada e são usualmente de natureza similar às rochas predominantes no
local.
Devem ser utilizados agregados de proveniência local, secos, isentos de sais (lavados se
provenientes da praia), sem matéria orgânica, sem poeira nem elementos muito finos.
Será conveniente determinar a curva granulométrica dos mesmos, de forma a estarem
presentes grãos de todas as dimensões (curva contínua) o que contribuirá para a sua
resistência mecânica. Os grãos deverão ser esféricos e angulosos para proporcionar
compacidade e permitir uma boa ligação ao ligante.

3.2. ARGAMASSAS PARA UTILIZAÇÃO EM EDIFÍCIOS
ANTIGOS
Em ações de conservação e reabilitação de edifícios antigos é necessário ter cuidados
especiais com a escolha de argamassas de revestimento e de junta. Estas argamassas
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devem ser selecionadas tendo em conta a sua compatibilidade com o suporte existente
(parede) e com eventuais argamassas presentes como reboco sobre as paredes.
As argamassas de cal aérea são, as mais indicadas enquanto as argamassas com cimento
não devem ser utilizadas. Estas argamassas têm como características o seu lento
endurecimento e uma deformabilidade adequada (baixo módulo de elasticidade) que
contribuem para o seu bom funcionamento em paredes antigas
De forma a garantir a sua qualidade, para além da qualidade dos materiais é importante
assegurar que são aplicadas sem excesso de água. A água deve ser adicionada apenas
para garantir uma adequada trabalhabilidade. Devem ser utilizados agregados secos na
sua preparação.

3.3. COLOCAÇÃO DE ARGAMASSAS
De forma a preparar o suporte é usual aplicar um chapisco (ou salpico), que consiste
numa argamassa similar à do reboco, mas mais aguada, que ajuda na questão de
aderência. Pode haver necessidade de aplicar uma argamassa de emboço para
regularizar uma parede mais irregular. Em seguida será aplicada uma camada de reboco.
Neste caso, a dimensão dos agregados junto ao suporte deve ser mais grossa e a camada
de assentamento conter grãos mais finos, meia areia (Ø < 4 mm) e areia fina (Ø < 2 mm),
respetivamente. Para as juntas, deve ser utilizada uma argamassa similar à do reboco.

4. PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE CAL AÉREA NA
ILHA DO MAIO
No âmbito da capacitação dos habitantes da Ilha do Maio no sentido da utilização dum
recurso natural – o calcário – e da reativação duma prática cultural – produção e uso da
cal – foram promovidas diversas ações na Ilha do Maio.

4.1. FORMAÇÃO
Decorreu entre os dias 21 e 24 de novembro de 2017, 4 e 6 de abril de 2018 e 4 a 7 de
novembro de 2018, em três fases, na Ilha do Maio, Cabo Verde formação no âmbito da
utilização de cal aérea local na reabilitação de edifícios. Esta formação pretendeu a
capacitação profissional no âmbito do uso das técnicas da cal e da sua aplicação em
ações de conservação, reabilitação e manutenção do património edificado.
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Tratando-se duma formação com uma componente teórica (Figura 6) e uma elevada
componente prática, a ação teve como base a intervenção no Forte de S. José e consistiu
nos seguintes tópicos na primeira fase:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nomenclatura associada às artes da cal (componente teórica)
processo produtivo da cal (componente teórica)
ciclo da cal (componente teórica)
análise comparativa de ligantes (componente teórica)
técnica de apagar a cal (componente prática)
produção de cal hidratada em pó (componente prática)
produção de cal em pasta (componente prática)
produção de argamassas com diversos traços (componente prática)
aplicação de chapisco e reboco (componente prática)
caiação (componente prática)
discussão relativa aos traços aplicados (componente teórica)

Figura 6 – Componente teórica da formação
A segunda fase do curso teve como objetivos:
•
•
•

avaliação do desempenho de diferentes traços de argamassa (componente prática)
avaliação do funcionamento e durabilidade de argamassas de cal e de cimento
(componente teórica)
técnicas de manutenção de argamassas de cal

A terceira fase teve como objetivo a capacitação dos formandos em termos de decisão
e aplicação.
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O curso permitiu a apreensão das técnicas associadas à produção e utilização da cal
aérea em obras de reabilitação, tendo sido iniciado com a produção de cal na própria
ilha, usando matéria-prima local, em forno artesanal (Figura 7).

Figura 7 – Produção de cal e forno artesanal

Figura 8 – Picagem de argamassas de cimento da parede para posterior intervenção
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A parte prática da ação de formação iniciou-se com a picagem de três janelas no reboco
exterior de cimento (Figura 8). É relevante salientar que este revestimento exterior se
encontrava muito degradado conforme é possível verificar na Figura 8.

Figura 9 – Queima da cal

A produção das argamassas teve início com a preparação dos materiais – lavagem das
areias e preparação de cal em pó e em pasta. A cal em pó e em pasta foram preparadas
pela queima da cal viva (Figura 9).
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Figura 10 – Produção de argamassa
As argamassas foram produzidas utilizando diversos traços, com areia e cal locais,
conforme a Figura 10. Foram depois aplicadas nas zonas sem revestimento da parede
lateral do forte pelos participantes na ação de formação conforme a Figura 11.

Figura 11 – Colocação de argamassas
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Figura 12 – Preenchimento de lacunas com argamassa

Figura 13 – Degradação diferencial
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As argamassas de cal com diferentes traços preencheram as lacunas produzidas na
parede do forte (Figura 12) e a exposição atmosférica durante meses gerou uma
degradação diferencial (Figura 13) que mostra o mau comportamento das argamassas
de cimento intersticiais (prévias à intervenção efetuada). A existência de grumos de cal
viva gerou alguma degradação nas restantes paredes, que foi facilmente reparada na
fase 2 (Figuras 14 e 15).

Figura 14 – Parede
terminada

Figura 15 – Parede terminada
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Para este resultado foi fundamental a aplicação duma camada de caiação (Figura 16)
produzida também pelos formandos.

Figura 16 – Produção de caiação

Figura 17 – Equipa de formadores e formandos
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Na terceira fase (Figura 17) participaram formandos já com capacidade de decisão,
tendo sido avaliada a autonomia na reparação de revestimentos e execução de
argamassas de cal aérea.

4.2. Perspetivas do uso da cal da Ilha do Maio
A existência de matéria prima na Ilha do Maio é ponto primordial para a possibilidade
de produção e utilização. A reativação e disseminação do saber no que toca às técnicas
de produção e utilização da cal capacita os elementos participantes no que toca à
utilização da cal. Face ao crescente investimento na conservação e reabilitação de
edifícios, que exigirá ações periódicas de manutenção, é fundamental a aplicação do
saber relativo à produção e aplicação da cal, promovendo a utilização de matérias
primas locais. Os materiais tradicionais produzidos localmente são os mais indicados
para a reabilitação do património construído devido à sua característica de
compatibilidade.
Os formandos que participaram na ação ficaram capacitados para trabalhar a cal aérea
e aplicar este ligante em revestimentos de edifícios (Figuras 18 e 19). Esta capacitação
traduz uma elevada necessidade na Ilha do Maio, pois complementa o processo de
produção de cal de forma tradicional, que tem sido reativado e cujas perspetivas de
desenvolvimento são positivas. Neste contexto, é relevante que sejam conhecidas as
artes da cal e também que se obtenha uma percepção clara da variação de desempenho
associada à variação de materiais e traços. Também se perspetiva a possibilidade dos
atuais formandos participarem em ações de conservação e reabilitação do património
edificado de Cabo Verde, para o qual será necessário o conhecimento adquirido.

Figura 18 – Aplicação
de argamassas de cal
em parede do forte
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Figura 19 – Parede do forte após intervenção da fase 3

23

BIBLIOGRAFIA
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FIGURAS

Ação de formação, primeira fase, componente
teórica

Produção de cal em pó

Forte de S. José, Ilha do Maio, Cabo Verde

Produção de cal em pó
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Execução de chapisco

Execução de emboço com argamassa de cal

Combustível (local) para o forno de cal

Delimitação de intervenções com diferentes
composições

26

Forno de cal em funcionamento

Ações de manutenção. Fase 2.

Escolha de agregados locais

Ações de manutenção. Fase 2.
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Ações de manutenção. Fase 2.

Ações de manutenção. Fase 2. Finalização.

Ações de manutenção. Fase 2.
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