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EXPERIÊNCIA COMPROVADA
QUALIDADE ASSEGURADA

                     Argumentum lançou em outubro de 
2018 o terceiro volume da coleção Cadernos 
de Construção com Terra, desta vez dedicado 
aos Rebocos de Terra. Da sua importância é 
fácil dar conta: cerca de 17% da população 
mundial habita em casas total ou parcial-
mente construídas com terra, sendo por isso 
reconhecida a importância deste material. 

Como nos comunica a editora, “este caderno 
trata dos rebocos de terra e das argamassas 
e acabamentos que os constituem e pretende 
ajudar o leitor a entender questões relativas 
à viabilidade de conceção, aplicação, repa-
ração e substituição de rebocos. Procura ser 
esclarecedor para todos os leitores que quei-
ram experimentar a aplicação de um reboco 
eco-eficiente.” 
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REBOCOS DE TERRA 
 

Autores: Paulina Faria e José Lima 
Formato: 14 x 24cm 
Capa Mole; 128 páginas 
Idioma: Português  
ISBN: 978-989-8885-04-3 
PVP: 15€ 

O terceiro volume da colecção Cadernos de Construção com Terra é dedicado 
aos Rebocos de Terra.  

A terra foi o primeiro material a ser utilizado na Antiguidade para a formulação 
de argamassas para construção. 

Cerca de 17 % da população mundial habita em casas total ou parcialmente 
construídas com terra, sendo por isso reconhecida a importância deste material. Este caderno trata dos rebocos de terra e das argamassas e acabamentos que 

os constituem e pretende ajudar o leitor a entender questões relativas à viabilidade 
de concepção, aplicação, reparação e substituição de rebocos. Procura ser 
esclarecedor para todos os leitores que queiram experimentar a aplicação de um 
reboco eco-eficiente. 

Neste livro, a designação “rebocos de terra” abrange os rebocos realizados 
maioritariamente com base em terra argilosa ou rebocos em cuja composição a 
terra desempenha um papel preponderante. 

 

Esta edição conta com o apoio da Direcção Regional de Cultura do Alentejo e com o 
apoio institucional da Associação Centro da Terra.   
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Neste livro, os autores Paulina Faria e José 
Lima usaram a designação “rebocos de terra” 
para abranger os rebocos realizados maiorita-
riamente com base em terra argilosa ou rebo-
cos em cuja composição a terra desempenha 
um papel preponderante. 

Esta edição conta com o apoio da Direção 
Regional de Cultura do Alentejo e com o apoio 
institucional da Associação Centro da Terra.

À venda na livraria do GECoRPA.
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