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Refechamento das juntas

Uma operação essencial
à boa manutenção das
alvenarias não rebocadas

Fig. 1  Em alvenarias correntes não rebocadas o
refechamento das juntas é um trabalho indispensável à sua durabilidade

CONTEXTO

Uma obra de cantaria de pedra compacta, perfeitamente aparelhada e
assente com perfeição, não necessitaria de qualquer protecção adicional contra a intempérie, pelo menos
em superfícies verticais ou muito inclinadas. As alvenarias de junta seca, são, no entanto, relativamente raras, encontrando-se, sobretudo, em
obras de épocas remotas, quando
tempo e mão-de-obra barata abundavam. Em épocas mais recentes,
este tipo de aparelho apenas se encontra em obras de grande prestígio, como os palácios e as construções religiosas, ou exigindo grande
solidez, como as fortificações ou as
grandes pontes. Nestas obras, os pa8

drões, por vezes caprichosos, da estereotomia, associados a peças de
cariz ornamental, contribuem para
o impacto visual e a imponência das
construções.
Em alvenarias vulgares surge a necessidade de disposições adicionais
para proteger a obra da acção dos
agentes de deterioração  em particular da água  e para assegurar a
adequada funcionalidade da construção, sobretudo no que toca à impermeabilidade face a essa mesma
água. Tais disposições passam, na
maioria dos casos, pela aplicação de
rebocos, nos quais à função de protecção se associa uma função estética, que confere a esses revestimentos importante papel na apresentação dos edifícios, no qual são coadjuvados pelas pinturas e caiações.
Em muitos casos, porém, por razões
estéticas ou funcionais, opta-se por
um tipo intermédio de fábrica: as
unidades da alvenaria, pedra ou tijolo, são assentes com argamassa e
os paramentos, pelo menos os exteriores, não são rebocados, tornando-se necessária, para assegurar a durabilidade, a funcionalidade e a estética da obra, um outro tipo de operação: o refechamento das juntas.
Neste tipo de aparelho a dimensão e
a forma da pedra não precisam de
ser tão regulares e o resultado é uma
obra sólida e durável.
Tal como o reboco exterior, o refechamento de juntas é uma componente de sacrifício, isto é, destina-se
a proteger a integridade da alvena-
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ria mas tem de ser renovada periodicamente, pois vai-se deteriorando
com o tempo. Constitui, assim, operações de manutenção periódica das
construções de alvenaria (fig. 1).
METODOLOGIA

Tal como a execução dos rebocos, o
refechamento das juntas deve obedecer a uma metodologia, a seguir
com tanto mais rigor quanto maior
o valor da construção enquanto bem
cultural.
As anomalias eventualmente apresentadas pelo elemento a tratar devem ser previamente diagnosticadas
e as características dos materiais em
presença avaliadas. Para tal, poderá
ser necessário recolher amostras para
ensaios laboratoriais ou realizar ensaios no local, de preferência não ou
reduzidamente destrutivos. Com base na avaliação da informação recolhida deve ser elaborado um projecto
de execução, que deve especificar detalhadamente o modo como serão
realizadas em obra as sucessivas
fases do refechamento, bem como os
materiais a utilizar.
Se não se utilizar uma argamassa de
refechamento pré doseada e fornecida à obra ensacada e pronta a aplicar  o que é aconselhável em casos
de maior exigência  a dosagem preconizada no projecto deve ser afinada em obra, fazendo várias misturas
com os constituintes que realmente
vão ser utilizados.
Finalmente, o trabalho de refechamento das juntas deve estar contemplado
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no plano da qualidade da obra, o
qual deverá indicar quais são as
inspecções e ensaios a realizar e os
registos a efectuar.
REQUISITOS DAS ARGAMASSAS
DE REFECHAMENTO

A decisão quanto à composição da
argamassa a utilizar no refechamento de juntas de uma construção antiga é uma das mais importantes para
o sucesso da intervenção. É, em geral, uma mistura de areia, cal, uma
pequena quantidade de cimento e
água nas proporções indicadas no
projecto de execução.
A nova argamassa deve integrar-se
o melhor possível na obra existente,
quer na vertente funcional, quer na
vertente estética.
No relatório final do projecto "OldRenders"1 [1] identificam-se, para a
argamassa, dois grupos de requisitos: de comportamento e de compatibilidade.
Consideraram-se requisitos de comportamento os necessários para conseguir um bom comportamento dos
revestimentos aplicados sobre paredes antigas.
Distinguem-se os seguintes:
a) Não contribuir para acelerar a degradação do suporte e das argamassas preexistentes (aspectos mecânicos, físicos e químicos);
b) Capacidade de protecção e conservação dos elementos que se destina a preservar, nomeadamente das
alvenarias;
c) Não prejudicar a apresentação visual da arquitectura, nem descaracterizar o edifício, contribuindo assim
para a manutenção de uma imagem
histórica e esteticamente compatível;
d) Durabilidade: proteger e conservar as alvenarias e a estrutura e
manter a imagem do edifício durante um período de tempo razoável.
Os requisitos de compatibilidade
são, basicamente, os seguintes:
e) Reversibilidade;
f) Reparabilidade;
g) Identidade funcional;

h) Identidade material e tecnológica.
O relatório final do projecto OldRenders quantifica os requisitos mínimos das argamassas para reboco e
para refechamento de juntas dos
edifícios antigos, que se reproduzem nos quadros I a III, agrupados
respectivamente, quanto às características mecânicas, quanto ao comportamento às forças desenvolvidas por retracção restringida e
quanto ao comportamento em presença da água.

COMPOSIÇÕES DE ARGAMASSAS

Nos estudos realizados no âmbito do
atrás referido projecto OldRenders,
foram ensaiadas várias composições
de argamassas, tendo-se referenciado
duas que satisfizeram os requisitos
dos quadros I a III. Essas composições constam do Quadro IV.
A estes constituintes podem juntar-se adjuvantes destinados a conferir
à argamassa propriedades hidrófugas. Em certos casos podem juntar-se
pigmentos ou areias ou, mesmo,

Quadro I - Argamassas para edifícios antigos
Requisitos mínimos  Características mecânicas
Características mecânicas aos 90 dias (MPa)
Rt

Rc

E

Aderência aos
90 dias (MPa)

Reboco
exterior

0,2 - 0,7

0,4 - 2,5

2000-5000

0,1 - 0,3

Refechamento
das juntas

0,4 - 0,8

0,6 - 3

3000-6000

0,1 - 0,5

Argamassa

As características mecânicas devem ser semelhantes às das argamassas originais e inferiores às do
suporte

Quadro II - Argamassas para edifícios antigos
Requisitos mínimos - Comportamento às forças desenvolvidas
por retracção restringida aos 90 dias
Argamassa

Reboco
exterior ou
refechamento
das juntas

Comportamento às forças
desenvolvidas por retracção restringida aos 90 dias
Fmáx (N)

G(N.mm)

CSAF

CREF (mm)

< 70

> 40

> 1,5

> 0,7

Fmáx. deverá ser inferior à resistência à tracção do suporte
CSAF  Coef. Segurança à abertura da 1.ª fenda
CREF  Coef. Resistência à evolução da fendilhação

Quadro III - Argamassas para edifícios antigos
Requisitos mínimos - Comportamento à água
Comportamento à água

Argamassa
Ensaios clássicos

Ensaios com humidímetro

Permeância
(m)

C
(kg/m2.h1/2)

M
(h)

S
(h)

H
(mv.h)

Reboco
exterior

<0,08

<12; >8

>0,1

<120

< 16 000

Refechamento
das juntas

<0,10

<12; >8

>0,1

<120

< 16 000

A capilaridade e a permeabilidade ao vapor de água devem ser semelhantes às das argamassas originais e
superiores às do suporte
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argilas, que lhe confiram a coloração
adequada à construção e ao local.
Tal foi o caso das argamassas utilizadas no refechamento das ruínas
do palácio de Castelo Rodrigo e da
própria aldeia histórica (fig. 6). A cal
hidráulica pode, também, ser usada
na composição das argamassas de
refechamento, em substituição ou
em conjunto com o cimento. As
composições resultarão, naturalmente, tanto mais lentas quanto
menor a dosagem de cimento, o

qual deve ser sempre de baixo teor
salino e, de preferência, branco.
AS OPERAÇÕES
DO REFECHAMENTO

O Quadro V sumariza as operações
que constituem o refechamento das
juntas.
O refechamento é conduzido da base para o topo da parede, fazendo-se
todas as operações numa só passagem. Se as juntas estiverem colonizadas com algas ou líquenes, aplica-

Quadro IV - Composições de argamassas para refechamento de juntas
Referência

Proporções
(volume)

Constituintes

CACI3

Cimento branco: cal: areia

1:0,5:2,5

CAPZ

Cal: pozolana de Cabo Verde: areia

1:0,5:2,5

Quadro V - As fases do refechamento de juntas
Designação

Objectivo

Saneamento das
juntas

Remover a argamassa deteriorada; permitir
uma boa ligação
da argamassa de
refechamento
Confeccionar
uma argamassa,
ou preparar
uma pré doseada, com características apropriadas

a) Sanear até uma profundidade de 2 a 2,5 vezes a
largura da junta (usualmente 1 a 2 cm em juntas de
tijolos e 2,5 a 5 cm em juntas largas de pedras);
b) Não deteriorar os tijolos ou as pedras à volta

Lavagem ou
humidificação
das juntas

a) Remover
quaisquer detritos ou material
solto após o
saneamento
b) Humedecer a
zona de trabalho
antes da aplicação da nova
argamassa

Usar baixa pressão e não encharcar a parede

Preencher as
juntas

Preencher completamente a
junta até ao
fundo

Encher primeiro as juntas verticais. A seguir enchem-se as juntas horizontais. Utilizar uma colher mais
estreita que a junta. Colocar o esparável contra a
parede imediatamente abaixo da junta e com a colher
de aperto empurrar a argamassa para dentro da junta

Aperto

Regularizar a
junta e comprimir a argamassa de
refechamento

a) Utilizar a ferramenta apropriada (deve caber na
junta);
b) Não fazer nem cedo demais nem tarde demais, após
o preenchimento com argamassa;
c) Ao fim do dia, acabar o trabalho em zonas bem
definidas (cantarias, rebordos, etc.);
d) Em tempo quente curar com serapilheira húmida
durante, pelo menos, três dias

Preparação da
argamassa

Cuidados a ter

10

A nova argamassa deve:
a) Condizer com a antiga em cor, textura e acabamento;
b) Ter menos resistência à compressão (dureza) que o
tijolo ou a pedra circundante;
c) Ter resistência à compressão idêntica à original;
d) Ser hidrófuga (repelente da água), embora permeável ao vapor, para deixar a alvenaria "respirar"
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-se previamente um biocida. As juntas serão humedecidas, sem saturar
a parede (por exemplo, por pulverização), com alguma antecipação à
colocação da argamassa, para permitir que a água seja completamente absorvida e as superfícies que vão
ficar em contacto com a argamassa
se apresentem uniformemente humedecidas. A forma geométrica da
face aparente da junta refechada pode variar (fig. 2) e pode ficar mais ou
menos recuada em relação ao paramento.
Para executar as juntas são utilizadas
as ferramentas do trolha e algumas
outras mais específicas (figs. 3 e 4)2.
Em grandes superfícies, a aplicação
da argamassa de refechamento pode ser feita mecanicamente, utilizando uma bomba ou uma panela
de pressão (fig. 5).
FUNÇÃO ESTRUTURAL
DO REFECHAMENTO?

O refechamento das juntas não tem
nenhuma função estrutural directa.
Tal facto tem sido confirmado por
vários autores [2]. É inútil empregar, no refechamento, argamassas
de elevada resistência. Tal uso pode,
até, ter efeitos perversos, na medida
em que contribui para o esmagamento superficial das unidades da
alvenaria e para a redução da sua
durabilidade [3].
Encontra-se na literatura desta área,
aquilo que se designa por refechamento estrutural: trata-se de um caso
muito particular do refechamento
em que se inserem nas juntas varões
de aço ou, de preferência, de aço inoxidável ou material compósito, de
modo a aumentar a resistência à flexão da alvenaria [4] [5].
REFECHAMENTO DAS JUNTAS
PARA INJECÇÃO DA ALVENARIA

A injecção dos vazios da alvenaria
com uma calda de ligante inorgânico é uma das formas de aumentar a
resistência de uma construção. A injecção visa dois efeitos principais:
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1

2

pouco mais de cimento, a fim de
apresentar uma maior resistência
(sem prejuízo dos requisitos de
compatibilidade acima referidos) e
permitir que essa resistência seja
adquirida mais depressa. Durante
esta operação são colocados os tubos destinados à injecção, que, no
fim, são cortados.
A composição das caldas de injecção e a realização desta operação
obedece, por seu turno, a um conjunto de requisitos próprios.

3

4

QUALIDADE E QUALIFICAÇÃO

Fig. 2  Diversos tipos de acabamento da junta:
1 - Côncava; 2 - Em "V"; 3 - Em filete; 4 - Em pingadeira

aumento da compacidade da alvenaria através do preenchimento dos
seus vazios e aumento da coesão interna do material.
A injecção deve ser precedida pelo

confinamento do volume a injectar,
operação que envolve o refechamento de juntas e fendas. Neste caso, a composição da argamassa de
refechamento deverá incluir um

Embora não seja uma operação
particularmente complexa, o refechamento de juntas justifica que
sejam aplicados os princípios da
gestão da qualidade, através da
sua inclusão no plano da qualidade da obra. A falta de qualidade
na execução deste tipo de trabalho
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Fig. 4  Ferros utilizados no aperto e acabamento das juntas:
1  Direito; 2  Convexo; 3  Em V

Mapei

Fig. 3  Ferramentas utilizadas no refechamento de juntas:
1  Maceta; 2  Ponteiro; 3  Colher; 4  Colher de refechamento;
5, 6  Ganchos ou ferros; 7  Esparável

pode originar a desvalorização
estética da construção, ou, mesmo,
a danificação das unidades, para
além da redução drástica da durabilidade. A cuidadosa selecção da
argamassa a utilizar no refechamento não basta: é essencial assegurar a qualificação dos operários
que vão executar o trabalho. A
figura profissional mais adequada é
a do oficial trolha, que deve evidenciar experiência na correcta execução desta operação ou ser
objecto de formação específica. Nos
casos de maior responsabilidade, como sejam as intervenções em construções com valor enquanto património construído a proteger, estes
operários devem estar abrangidos
por um sistema de qualificação estruturado, que assegure que a sua
aptidão se mantém ao longo do
12

Monumenta

Fig. 5  Colocação da argamassa de
refechamento utilizando um equipamento

Fig. 6  Resultado final de refechamento das juntas. Fábrica de Sedas Chamim, Macedo de
Cavaleiros. Porta de Santo António, Almeida
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tempo. Os oficiais executantes deste tipo de trabalho deverão operar integrados em empresas
vocacionadas para a reabilitação construtiva de
construções antigas, que disponham de pessoal
de enquadramento (encarregados) e de direcção
da obra (engenheiros) suficientemente familiarizados com trabalhos desta área. Só nestas condições é possível obter resultados finais satisfatórios (fig. 6).
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PALAVRAS-CHAVE
PARA PESQUISA NA INTERNET
Em inglês: pointing (re-pointing, tuck pointing)
Em francês: rejointement
Em italiano: sigillatura e stilatura dei giunti
Em espanhol: rejuntado.

NOTAS
(1)
Old Renders: Projecto de investigação e desenvolvimento que decorreu
durante os anos 2000/2001, visando as "Metodologias para a Caracterização e a Conservação das Argamassas de Revestimento de Edifícios
Antigos", numa colaboração entre a Stap e o LNEC, com financiamento
da "Iniciativa Comunitária PME", através da Agência de Inovação, S. A..
(2)
O sítio Internet http://www.stortz.com/pointing_tools.html contém
uma vasta escolha de ferramentas para refechamento de juntas.
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