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GESSO E CAL DE CONSTRUÇÃO
1

INTRODUÇÃO

Ligante é a expressão utilizada para referir materiais que possuem capacidade de aglutinação de
outros, habitualmente sob a forma de partículas, e de ganhar coesão tornando-se num material
sólido.
Os ligantes utilizados na construção civil podem ser divididos em dois grupos: ligantes
inorgânicos e orgânicos. O gesso, a cal aérea, a cal hidráulica e o cimento Portland são os
ligantes inorgânicos que têm sido utilizados na construção. Para além dos ligantes inorgânicos já
referidos, na industria da construção civil utilizam-se ainda vários ligantes orgânicos salientandose os ligantes betuminosos, aplicados na produção de betões betuminosos para os pavimentos
rodoviários, e alguns materiais poliméricos de que são exemplos as resinas sintéticas (acrílicas,
epoxídicas, fenólicas, etc.).
Os ligantes inorgânicos, o gesso, as cais e o cimento Portland, apresentam-se sob a forma de pó
de elevada finura e a sua utilização requer a mistura com água para garantir condições para a
adequada mistura e envolvimento das partículas que irão aglutinar. Uma vez misturados com
água, os ligantes inorgânicos dão origem a pastas com fluidez e plasticidade variáveis, em
função da quantidade de água utilizada, capazes de se moldarem na forma pretendida e de
originarem superfícies de elevada lisura. A plasticidade refere-se à maior ou menor facilidade de:
ser espalhada; ser moldada ao suporte; aplicação; produzir uma superfície lisa.
No caso de um ligante inorgânico ser misturado com agregados (e água) - areias, britas, argila
expandida, etc. - este tem capacidade de os aglutinar e originar um novo material sólido. Estas
misturas designam-se por argamassas, quando são obtidas através da mistura de ligante com
água e agregado fino (areia), e por betões, quando resultam da mistura de ligante, água e
agregados finos (areias) e grossos (britas, godos).
Os ligantes inorgânicos podem ser classificados em dois grupos: aéreos e hidráulicos. Uma vez
misturados com água, os ligantes hidráulicos têm capacidade de fazer presa, endurecer e
manter a resistência ao longo do tempo, quer em contacto com o ar, quer em contacto com a
água. Os ligantes aéreos têm apenas capacidade de fazer presa, endurecer e permanecer
mecanicamente resistentes quando conservados ao ar. Na construção são utilizados os ligantes
aéreos cal aérea e gesso de construção, e os ligantes hidráulicos cal hidráulica e cimento
Portland.
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1.1

PRESA E ENDURECIMENTO

Como já referido, a mistura de um ligante com água dá origem a uma pasta desse ligante. Após
a mistura do ligante com água iniciam-se as reacções químicas que se processam de forma
contínua no tempo e que levam ao endurecimento do ligante e ao desenvolvimento de
resistência mecânica.
A fase inicial de desenvolvimento do processo de endurecimento de um ligante é designada por
presa. Nesta fase ocorre a perda de fluidez e de plasticidade da pasta. Quando se atinge o final
da fase de presa, a pasta do ligante já não apresenta plasticidade e não tem condições para ser
moldada. Para um dado ligante, define-se o tempo de início de presa e o tempo de fim de presa,
entendendo-se como tempo de presa, o intervalo de tempo compreendido entre os dois
momentos referidos.
A passagem do estado plástico ao sólido é lenta e contínua, sendo difícil de estabelecer o
momento em que se considera que ocorreu a presa. Deste modo, a determinação do tempo de
início e fim de presa é sempre obtida por recurso a ensaios experimentais específicos que, de
acordo com procedimentos normalizados, permitem determinar os tempos de início e de fim de
presa de um determinado ligante.
O desenvolvimento do processo de endurecimento do ligante, após a fase de presa, origina o
aumento da sua resistência mecânica de forma contínua ao longo do tempo até que terminem as
reacções químicas envolvidas no processo de endurecimento do ligante. A velocidade de
endurecimento decresce com o tempo tendendo para zero, Figura 1.

Figura 1 – Evolução da resistência mecânica de um ligante inorgânico ao longo do tempo
Os tempos de início e de fim de presa determinam-se a partir do instante em que se procede à
mistura do ligante com a água. Os tempos de início de presa variam significativamente em
função do tipo de ligante, podendo ser da ordem: dos cinco minutos, no caso do gesso; de uma a
três horas, para o cimento; de alguns dias, para a cal aérea. O tempo de início de presa está
associado ao intervalo de tempo, medido a partir do instante da mistura com água, em que o
ligante pode ser trabalhado e aplicado sem que ocorra uma perda significativa das suas
características no estado fresco. O tempo de fim de presa, também medido a partir do instante
da mistura do ligante com água, corresponde ao intervalo de tempo após o qual o ligante atingiu
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já um determinado nível de coesão para que se possa já considerar um material sem
plasticidade ou fluidez apesar de, em geral, ainda apresentar uma resistência muito baixa.
O processo de endurecimento, do qual resulta o desenvolvimento da resistência mecânica do
ligante, é um processo que pode ser considerado como sendo relativamente lento. Refira-se por
exemplo que, no caso do cimento Portland, este ligante apresenta uma resistência mecânica da
ordem de 70% e 95% da sua resistência final aos 28 dias de idade e a um ano de idade,
respectivamente. Alguns estudos experimentais observaram processos de endurecimento que se
prolongaram durante 20 anos.
1.2

FINURA DO LIGANTE

A finura das partículas que constituem o ligante e a quantidade de água utilizada na produção de
pastas ou outras misturas são dois parâmetros determinantes nas características do material
endurecido resultante. Quanto menor for o tamanho das partículas constituintes do ligante maior
será a sua superfície específica (área da superfície exposta dos grãos que constituem o
ligante/unidade de massa de ligante). O aumento desta grandeza torna o ligante mais eficaz,
dado que promove condições para que exista uma maior facilidade e quantidade de material
apto a estar envolvido nas reacções químicas que levam ao seu endurecimento, o que se traduz
em menores tempos de presa e maior resistência mecânica. Em geral, as dimensões dos grãos
-6

dos ligantes estão compreendidas entre 1 e 100 µm (1 µm = 1x10 m).
1.3

RELAÇÃO ÁGUA/LIGANTE

A relação água/ligante é um dos parâmetros mais determinantes das características físicas,
mecânicas e de durabilidade de uma argamassa ou de um betão no estado endurecido. A
quantidade de água na mistura é habitualmente estabelecida através de uma relação ponderal
(expressa em termos de massa) entre a quantidade de água e a quantidade de ligante utilizada
na mistura, definida pela equação:

Relação água/ ligante =

Massade água
Massa de ligante

(eq. 1)

Na mistura de um ligante com água há uma quantidade mínima de água que terá de ser
necessariamente utilizada, a qual corresponde à água que é consumida nas reacções químicas
de hidratação do ligante, designada por água de reacção. Porém, para que a pasta, argamassa
ou betão, possua a consistência e coesão necessária para garantir uma trabalhabilidade
adequada (facilidade em ser manuseado e moldado) é necessário adicionar à mistura uma
quantidade de água superior à água de reacção. Saliente-se que é a água que proporciona
coesão entre os agregados e o ligante, devido ao efeito da tensão superficial da água, impedindo
que os constituintes de uma argamassa ou de um betão se desagreguem. A água possui
também um papel importante nas características de aderência das argamassas aos suportes.
Esta quantidade de água adicional, por vezes designada por água de trabalhabilidade, não será
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consumida nas reacções químicas de hidratação do ligante ficando em excesso no interior do
material quando aquelas reacções terminarem. Dependendo das condições em que esse
material permanecer, a água em excesso acaba por evaporar dando origem a espaços vazios.
Quanto maior a quantidade de água evaporada maior a porosidade resultante no material
endurecido e, deste modo, menor será a resistência mecânica e durabilidade potencial deste
material face a um material que apresente menor porosidade, Figura 2.

+ Poroso
- Resistência
- Durabilidade

- Poroso
+ Resistência
+ Durabilidade

Figura 2 – Influência da porosidade na resistência de um material poroso
O incremento da porosidade de um material origina, tendencialmente, maior permeabilidade,
facto que afecta a sua durabilidade, dado que cria condições mais favoráveis à penetração de
agentes agressivos no interior do material.
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2
2.1

GESSO
INTRODUÇÃO

O ligante Gesso foi largamente utilizado na antiguidade, sobretudo em zonas com climas secos
como a Fenícia e o Egipto. As pirâmides do Egipto constituídas por blocos de pedra assentes
com argamassas de gesso são exemplos da utilização ancestral deste tipo de ligante.
O gesso é produzido a partir de matéria-prima rica em gipsita. O mineral gipsita ocorre em
diversos locais e possui aplicações diversas devido à facilidade que apresenta de desidratação e
re-hidratação. Este mineral é um sulfato de cálcio bi-hidratado (Ca SO4 2H2O) com dureza de 2
na escala de Mohs e densidade de 2,3. A sua composição química média apresenta 32,5% de
CaO, 46,6% de SO3 e 20,9% de H2O [1].
A gipsita é um mineral pouco resistente que se desidrata parcialmente, sob a acção do calor
(125 – 180ºC), perdendo ¾ da água de cristalização, originando um composto semi-hidratado
conhecido comercialmente como gesso (Ca SO4 1/2H2O) (sulfato de cálcio semi-hidratado) [1].
Os minerais de sulfato de cálcio ocorrem na natureza maioritariamente sob a forma hidratada
(gipsita) e desidratada (anidrita – CaSO4), sendo encontrados em depósitos de origem
evaporítica, cuja formação resulta da precipitação do sulfato de cálcio a partir de soluções
aquosas concentradas. Os depósitos de gipsita costumam incluir além da anidrita outros
elementos, nomeadamente argilas, quartzo e carbonatos. Em geral, a produção de gesso para a
construção civil é obtida a partir de matéria-primas com pureza superior a 75% [1].
A pedra de gesso, também designada por gesso bruto ou gesso cru, é obtida por extracção a
céu aberto, Figura 3, ou subterrânea.

Figura 3 – a) Extracção de pedra de gesso

b) Pedra de gesso

(adaptado de ar.tradekey.com – mar/2013)

(adaptado de www.alibaba.com - mar/2013)
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2.2

PROCESSO DE FABRICO

O processo de fabrico do gesso inicia-se com a britagem e moagem da rocha, ao que segue a
sua peneiração com o objectivo de obter uma granulometria uniforme da matéria-prima e, desta
forma, evitar a desidratação desigual da gipsita. O processo de calcinação da matéria-prima
ocorre a temperaturas entre 125ºC e 180ºC, podendo ser realizado em diferentes tipos de fornos,
ao que segue a sua moagem, em moinhos de mós ou de esferas, e, por fim, a embalagem.
Um moinho de mós é constituído por rodas de pedra ou de metal, as mós, que ao rodarem sobre
um plano em que está depositado o material a moer o reduzem a partículas de menores
dimensões. Um moinho de esferas, ou de bolas, é constituído por um cilindro de aço que roda
em torno do seu eixo horizontal, no interior do qual existem esferas de aço. O material a moer é
introduzido no interior do cilindro e moído através da queda e do movimento das esferas de aço
sobre o material a moer. O material mais fino é retirado do moinho através de uma corrente de
ar, sendo posteriormente filtrado.
No forno de produção do gesso de construção ocorre a desidratação parcial da gipsita obtendose sulfato de cálcio semi-hidratado, de acordo com a seguinte equação química:
CaSO4 2H2O + calor à CaSO4½H2O + 1½ H2O

(eq. 2)

A presença de impurezas na rocha de gesso, constituídas por sílica, alumina, óxido de ferro e
carbonatos de cálcio e de magnésio, são responsáveis pela coloração cinzenta ou, por vezes,
rosada que o gesso pode apresentar.
O gesso de construção é comercializado em pó de elevada finura, com a cor branca ou
3

acinzentada, apresenta valores de baridade compreendidos entre 0,7 e 1 kg/m e de massa
3

volúmica real da ordem de 2,7 kg/m .
2.3

HIDRATAÇÃO E PRESA

A mistura de gesso com água origina uma pasta que faz presa rapidamente em resultado da sua
hidratação. Com a hidratação do gesso forma-se uma malha de cristais finamente disseminada e
imbricada. A reacção química do gesso com a água é uma reacção exotérmica que dá
novamente origem ao sulfato de cálcio bi-hidratado, de acordo com a seguinte equação química:
CaSO4½H2O + 1½ H2O à CaSO42H2O + calor

(eq. 3)

Segundo a NP321 [2], os tempos de presa do gesso são determinados com base num método
calorimétrico baseado na evolução da temperatura da pasta de gesso após a sua mistura com
água. De acordo com a NP321 [2] definem-se os seguintes conceitos relacionados com a presa:
i)

Princípio de presa – Instante em que se inicia a subida de temperatura;

ii)

Fim de presa – Instante em que a pasta de gesso atinge a temperatura máxima;

iii)

Tempo de presa – Intervalo de tempo que decorre entre o início e o fim de presa.
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O endurecimento do gesso prolonga-se para além do fim de presa num processo que pode
atingir algumas semanas.
O tempo de presa do gesso corrente está, em geral, compreendido entre 5 e 10 minutos, o que
torna difícil a sua aplicação na construção civil levando à necessidade da utilização de
retardadores de presa.
São necessários cuidados relativos às condições de armazenamento e à idade do gesso.
Quando este é armazenado em contacto com o ar tem uma elevada tendência para hidratar com
a humidade ambiente perdendo as suas características ligantes ao fim de alguns meses.
2.4

ACELERADORES E RETARDADORES DE PRESA

Aceleradores de presa são substâncias que, quando adicionadas a um determinado ligante, têm
capacidade de reduzir o tempo de presa. Inversamente, os retardadores de presa aumentam o
tempo de presa.
Como exemplos de aceleradores de presa do gesso pode referir-se: sulfatos, ácido sulfúrico e
clorídrico e o silicato de sódio. Como retardadores tem-se o álcool, o açúcar, o ácido acético, a
glicerina e o hidróxido de cálcio. Entre todos estes retardadores o mais utilizado é o hidróxido de
cálcio (cal aérea hidratada) o qual também melhora a plasticidade da mistura.
2.5

OUTROS TIPOS DE GESSO

Em rigor, gesso é um termo genérico utilizado para designar um conjunto de ligantes que são
constituídos por sulfatos de cálcio mais ou menos hidratados ou anidros. A constituição do
material resultante da cozedura da pedra de gesso depende da temperatura atingida no forno.
Como já referido, para temperaturas compreendidas entre 125ºC e 180ºC obtém-se sulfato de
cálcio semi-hidratado. Este tipo de gesso é também, por vezes, designado por gesso de Paris o
que se deve ao facto de ter sido amplamente explorada, no passado, uma jazida de grandes
dimensões de pedra de gesso em Montmartre. A desidratação total da gipsita ocorre a
temperaturas superiores a 180ºC e origina diferentes formas de anidrita (CaSO4). Calcinações a
temperaturas compreendidas entre 180ºC e 250ºC originam a anidrite solúvel (anidrite III),
CaSO4 (sulfato de cálcio anidro), que se apresenta como um produto ávido de água e capaz de
originar um sulfato de cálcio semi-hidratado. A anidrite III apresenta características adequadas
para ser utilizada como acelerador do tempo de presa.
A calcinação sob temperaturas compreendidas entre 300ºC e 700ºC dão origem à anidrite II, que
se constituiu como um sulfato de cálcio totalmente desidratado, insolúvel, semelhante à anidrite
natural e que só faz presa na presença de adjuvantes especiais. Quando não são utilizados
aceleradores de presa, a anidrite insolúvel comporta-se como um inerte. Se a temperatura for de
900 a 1000ºC forma-se o gesso hidráulico o qual também necessita de um acelerador de presa.
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2.6

CARACTERÍSTICAS DO GESSO CORRENTE

Apresentam-se seguidamente algumas características do gesso corrente, Figura 4.
Resistência Mecânica. Em geral, o gesso apresenta valores de resistência à compressão
compreendidos entre 5 a 15 MPa à compressão e à tracção por flexão de 1 a 3 MPa.
Sensibilidade à água. O gesso é um material ligeiramente solúvel em água o que leva à sua
deterioração quando exposto à água. Assim, o gesso é inadequado para aplicações em
exteriores e em zonas de elevada humidade. Podem ser adicionadas ao gesso resinas
sintéticas, em geral acrílicas, que, embora com um maior custo, eliminam este problema.
Aderência. As pastas e as argamassas de gesso apresentam boa aderência à maioria dos
materiais de construção, nomeadamente, aos tijolos cerâmicos, pedras naturais, argamassas de
cimento, betão, aço, cartão e poliestireno expandido, mas aderem mal a superfícies de madeira.
Incompatibilidade com o aço. Apesar de aderir bem ao aço, o gesso é um material
ligeiramente ácido. Quando o gesso é colocado em contacto directo com o aço origina a sua
oxidação rápida. Refira-se que este problema não se manifesta no contacto com elementos de
aço galvanizado.
Condutibilidade térmica. O gesso possui um coeficiente de condutibilidade térmica
2

relativamente baixo, k = 0.15 W / m . ºC, o que o torna interessante para revestimentos de
parede reduzindo o efeito de “parede fria” e a ocorrência de condensação de água.
Resistência ao fogo. O gesso apresenta um conjunto de características que o tornam, sob o
ponto de vista da acção de incêndio, um material interessante para o revestimento de
compartimentos. Para além de ser incombustível e de ter características de isolamento térmico
razoáveis, quando aquecido liberta vapor de água (cerca de 20 %, em termos de massa) e
absorve uma parte do calor desenvolvido pelo incêndio, retardando assim a elevação da
temperatura no compartimento de incêndio. Com o aquecimento, a camada de gesso superficial
transforma-se em pó aumentando as suas características de isolamento térmico.
3

Massa Volúmica. A massa volúmica real do gesso é da ordem de 2,7kg/m e a sua baridade
3

está, em geral, compreendida entre 0,7 e 1,0kg/m dependendo da finura do grão. Quanto mais
fino for o grão menor é a baridade.

Figura 4 – Gesso em pó (nagpur.olx.in e www.tenplushay.comb - mar/2013)
8

“Gesso e Cal de Construção”
Augusto Gomes, A. P. Ferreira Pinto, J. Bessa Pinto, 2013

_____________________________________________________________________________________________

2.7

APLICAÇÕES DO GESSO

As principais aplicações do gesso na industria da construção civil são: revestimento de paredes
e de tectos interiores por recurso à aplicação de pastas, estuques e argamassas formuladas com
gesso; produção de placas de gesso cartonado; produção de placas de gesso reforçado com
sisal e fasquias de madeira; execução de ornamentos e motivos de decoração em paredes e
tectos (molduras, rosáceas, etc.).
O gesso de construção é objecto da norma Europeia EN 13279 – Gypsum binders and gypsum
plasters [3], documento que define várias propriedades para o gesso estabelecendo
procedimentos de avaliação experimental dessas características.
As placas de gesso cartonado têm hoje uma elevada utilização na Construção Civil, quer em
obras novas quer em obras de reabilitação de edifícios antigos. Estas placas são utilizadas na
execução de tectos falsos e de paredes divisórias, bem como em soluções de revestimento de
paredes de alvenaria, Figura 5. Os sistemas comerciais de placas de gesso cartonado incluem
um conjunto de acessórios de fixação e de apoio específicos (perfis metálicos de aço enformado
a frio, buchas, parafusos e pernos de fixação) que permitem uma rápida e fácil execução das
aplicações acima referidas. Estas placas apresentam ainda a vantagem de poderem ser
cortadas ou furadas com o mesmo tipo de ferramentas utilizadas em madeira. As placas de
gesso cartonado são constituídas por gesso revestido em ambas as faces por folhas de cartão
que lhe conferem resistência à tracção e à flexão. Nos sistemas comerciais encontram-se, em
geral, disponíveis placas com espessuras de 6 a 20 mm, sendo mais frequentemente utilizadas
placas com 10 ou 12mm de espessura.
No mercado encontram-se disponíveis vários tipos de placas de gesso cartonado com
características específicas para determinadas utilizações, das quais se destacam placas:
- adequadas a zonas húmidas, cujo comportamento melhorado face à acção da humidade é
obtido através do tratamento com polímeros do tipo silicone dos cartões e do gesso que
constituem as placas;
- de resistência mecânica reforçada;
- de interior celular, constituídas por cartão em forma de ninho de abelha;
- com barreira ao vapor de água, que é obtida através da aplicação de uma película de elevada
resistência à difusão do vapor de água;
- com isolamentos térmicos ou acústicos acoplados, obtidos recorrendo à incorporação de
placas de poliestireno expandido ou de lã de rocha;
- de maior resistência à acção de incêndio, designadas no mercado por corta-fogo, cujo
comportamento melhorado face à acção do fogo é obtido através da inclusão de fibras de vidro
no interior do gesso e da substituição das folhas exteriores de cartão por películas
incombustíveis de fibra de vidro;
- de maior absorção acústica, constituídas por placas perfuradas ou com pequenos orifícios na
face exterior.
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Estes diferentes tipos de placas de gesso cartonado são, em geral, identificados pela coloração
dos cartões das faces. Como exemplo refira-se que, em geral, as placas de uso corrente são de
cor branca, as corta-fogo de cor rosa e as resistentes à humidade e à água de cor verde, Figuras
6 e 7.
Antes do surgimento no mercado das placas de gesso cartonado utilizavam-se placas de gesso
reforçado com fibras de sisal e com fasquias de madeira, designadas por placas de estafe,
Figura 8. Estas placas, que ainda são produzidas actualmente, apresentam as mesmas
vantagens das placas de gesso cartonado em termos de facilidade de serem trabalhadas. As
principais aplicações deste material eram o revestimento de tectos com estrutura de madeira e a
execução de tectos falsos. Normalmente, estas placas são comercializadas com dimensões de
1,0 m x 0,5 m ou de 1,00 x 1,50 m com espessuras de, respectivamente, 10 ou de 20 mm.
Existiram também no mercado painéis alveolares para a execução de paredes divisórias leves,
cuja produção terminou na sequência do aparecimento das placas de gesso cartonado.
As Figuras 9 a 11 apresentam exemplos de decoração de tectos e paredes por recurso a
rosáceas e florões (Figura 9), sancas e paredes (Figuras 10 e 11) executados em gesso. A
Figura 12 apresenta um conjunto de perfis pré-fabricados de gesso, disponíveis no mercado,
para a execução de sancas e molduras, bem como um perfil em PVC que procura simular uma
sanca em gesso.
O gesso é ainda utilizado na indústria cimenteira, no fabrico de tintas, na produção de moldes e
noutras diversas aplicações, nomeadamente em medicina, na enologia (produção de vinhos) e
na agricultura como elemento corrector dos solos.

Figura 5 a) Corte de Placa de
gesso cartonado

5 b) Execução de tecto falso com placas de gesso
cartonado
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Figura 6 – Placas de gesso cartonado

Figura 7 – Placas de gesso cartonado – tipos e cores que os identificam utilizadas por alguns
fabricantes

a) sisal em rolo

b) Espalhamento do sisal

d) Espalhamento de pasta de gesso

e) Placa de estafe

c) colocação de fasquias de madeira

e) regularização f) imposição de rugosidade na superfície

g) tecto de edifício com estrutura de pavimento em
madeira revestido com placas de estafe

Figura 8 – Placas de estafe – (a) a e) adaptado de www.sival.pt - mar 2013)
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Figura 9 – Rosáceas ou florões executados em gesso

Figura 10 – Aplicação de gesso em sancas

Figura 11 a) Sancas e molduras em gesso

b) Moldes para a execução de sancas

Figura 12 a) Sancas pré-fabricadas em PVC

b) Perfis pré-fabricados de gesso para
Execução de sancas e molduras
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3
3.1

CAL AÉREA
INTRODUÇÃO

A cal aérea constitui o ligante mais utilizado nas construções até ao século XIX tendo depois sido
substituída, primeiro, pela cal hidráulica e, depois, pelo cimento Portland.
A aplicação mais antiga de cal que se conhece é em frescos da cidade de Catal Hüyük que
datam do sexto milénio antes da nossa era [4]. Julga-se que a cal aérea é utilizada como ligante
desde a civilização grega em revestimentos de paredes. Os romanos reunindo o conhecimento
dos Assírios e dos Gregos produziram argamassas de cal tendo explorado ao máximo as suas
aplicações nas construções. São também conhecidas aplicações de cal nas primeiras dinastias
chinesas e indianas e pelos Maias e Incas no continente americano [4].
A partir do início do século XX a utilização da cal aérea na construção foi sendo substituída por
outros ligantes mais compatíveis com os ritmos de construção hoje exigidos, primeiro pela cal
hidráulica e depois pelo cimento Portland que apresentam valores de resistência mecânica e de
velocidade de endurecimento mais elevados. Refira-se ainda que, até àquela época, a aplicação
da cal foi sempre regida por conhecimentos e processos empíricos que passavam de geração
em geração. A crescente e rápida substituição da utilização da cal aérea pelo cimento foi
responsável pela perda de parte significativa desses conhecimentos empíricos.
Actualmente, os técnicos ligados às intervenções nas construções antigas com valor patrimonial
têm vindo a questionar as aplicações de cimento Portland. A constatação de que perduram
revestimentos seculares executados com cal aérea, a reduzida compatibilidade manifestada
frequentemente entre soluções de cimento Portland aplicadas em alvenarias antigas e a
consciencialização das sociedades modernas para a necessidade de preservar os valores
culturais associados ao património histórico construído e às técnicas ancestrais de construção,
utilizadas ao longo dos tempos, tem vindo a promover, nas intervenções de reabilitação de
construções com valor patrimonial, o recurso a técnicas e materiais antigos, merecendo
particular destaque a utilização de cal aérea.
As rochas carbonatadas constituem-se como matéria-prima (em particular os calcários mais
puros) da cal aérea. No século XVIII descobriu-se que a cozedura de calcários impuros, devido à
presença de minerais argilosos, a temperaturas mais elevadas das habitualmente utilizadas na
produção da cal aérea levava à obtenção de cais hidráulicas, isto é, cais capazes de
desenvolverem presa em contacto com a água. Esta descoberta é atribuída ao Engº John
Smeaton, em 1756, aquando da construção do farol de Eddystone, em Inglaterra. O
desenvolvimento do conhecimento e da capacidade de produzir fornos capazes de funcionar a
temperaturas mais elevadas permitiram a evolução das condições de produção de cais
hidráulicas que conduziram ao cimento Portland.
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Na produção e aplicação da cal aérea, desde a cozedura da matéria-prima até ao seu
endurecimento quando aplicada nas construções, podem considerar-se quatro fases que
constituem o ciclo da cal: calcinação, hidratação, amassadura e carbonatação.
3.2

MATÉRIA PRIMA

A matéria-prima da cal são rochas carbonatadas, sendo o recurso a rochas calcárias mais
frequente. O calcário é uma rocha sedimentar constituída fundamentalmente por calcite que
corresponde quimicamente ao carbonato de cálcio – CaCO3, cuja exploração para produção de
cal é habitualmente efectuada a céu aberto, Figura 13. Para além do carbonato de cálcio, as
rochas calcárias podem conter carbonato de magnésio (MgCO3) e, em proporções mais
reduzidas, argila, silicatos de alumínio, óxido de ferro e outras impurezas.
Na produção de cal aérea são exigidas rochas com um mínimo de 95% de carbonato de cálcio
ou de cálcio e magnésio. Os calcários muito puros possuem um teor da ordem de 99% de
carbonato de cálcio. Os calcários com presença importante de carbonato de cálcio e carbonato
de magnésio podem ser classificados em calcários magnesianos (5% ≤ MgCO3 ≤ 30%) e
calcários dolomíticos (30% ≤ MgCO3 ≤ 45%). A designação de dolomia é utilizada para referir
rochas sedimentares carbonatadas, semelhantes a um calcário, em que o mineral dolomite
(CaMg(CO3)2), surge com um teor superior a 50%, predomina sobre o mineral calcite (CaCO3).
As dolomias são rochas com maior densidade e dureza do que os calcários e podem apresentar
tonalidades variadas.
Assim, as cais aéreas quando são produzidas a partir de rochas calcárias com elevada pureza
são designadas por cais cálcicas, enquanto que as obtidas a partir de rochas com teores de
óxido de magnésio superiores a 20% designam-se de cais dolomíticas ou magnesianas [5, 6].

Figura 13 a) Pedra calcária
3.3

b) Pedreira de calcário

PROCESSO DE FABRICO

O processo de fabrico da cal aérea inicia-se com a britagem e separação em crivos da matériaprima, Figura 14, de modo a garantir a sua conversão em partículas de dimensão adequada à
fase seguinte do processo, que é a cozedura em fornos contínuos verticais ou rotativos. Nestes
fornos, a matéria-prima é submetida à acção da temperatura ocorrendo a descarbonatação dos
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carbonatos presentes e a formação de cal viva – óxido de cálcio (CaO) e óxido de magnésio
(MgO), Figura 14b).
Nestes fornos, o calcário é submetido a temperaturas compreendidas entre os 850 e os 1100ºC
ocorrendo a calcinação ou descarbonatação da matéria-prima e a formação de cal viva (óxido
de cálcio e óxido de magnésio).
A reacção química de transformação do carbonato de cálcio em óxido de cálcio, que ocorre a
cerca de 894ºC [5], corresponde à dissociação do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e
dióxido de carbono, de acordo com o abaixo apresentado (eq. 4 e eq. 5).
CaCO3 (sólido) +

calor

carbonato de cálcio
3

1 kg (0,37 dm )
ρ = 2700 kg/m

+

CaO (sólido) +

à

óxido de cálcio

à
1660 kJ

+

CO2 (gás)
dióxido de carbono

3

à 0,56 kg (0,175dm ) +

3

ρ = 3300 kg/m

(eq. 4)

0,44 kg

(eq. 5)

3

sendo ρ o valor da massa volúmica do material.
A decomposição térmica do carbonato duplo de cálcio e magnésio (CaMg(CO3)2), com
consequente formação de óxido de cálcio, óxido de magnésio e dióxido de carbono ocorre a uma
temperatura, da ordem de 730ºC, inferior à necessária para garantir a ocorrência da
descarbonatação do carbonato de cálcio (CaCO3), encontra-se abaixo apresentada
(eq. 6 e eq. 7).
CaMg(CO3)2 (sólido)
1 kg
ρ = 2870 kg/m

+
+

3

calor
1540 kJ

à

CaO(sólido) + MgO(sólido) +

à

3

0,52 kg (0,153dm )
3

+

2CO2 (gás)

(eq. 6)

0,48 kg

(eq. 7)

ρCaO= 3300 kg/m ; ρMgO= 3580 kg/m

3

O óxido de cálcio (CaO) é um produto sólido de cor branca, com massa volúmica de 3,1 a
3

3,3 kg/m , comercializada em pedra (torrões ou pedaços com dimensões que podem atingir a
ordem de 0,2 m) ou em pó muito fino, obtido por moagem. É um produto muito cáustico (muito
alcalino) que tem de ser manuseado cuidadosamente. Quando em contacto com a pele causa
lesões. A cal viva deve ser conservada em recipientes fechados para evitar a sua hidratação e
carbonatação.

Figura 14 a) Esquema de britador de maxilas

b) Pedra de cal viva
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Os fornos de cal actualmente mais utilizados são constituídos por cubas verticais revestidas
interiormente por tijolos refractários, de funcionamento contínuo, Figura 15b). O tempo de
permanência do material no interior do forno é de cerca de 4 a 6 horas. Existem também fornos
horizontais semelhantes aos utilizados pela indústria cimenteira, constituídos por cilindros de
aço, revestidos interiormente com blocos refractários, Figura 15a). O material desloca-se no
interior do forno devido ao movimento lento de rotação em torno do seu eixo, que apresenta uma
pequena inclinação. A capacidade de produção máxima destes tipos de fornos é da ordem de
600ton/dia para os fornos verticais e de 1000 ton/dia para os rotativos. Neste tipo de fornos
podem ser utilizados vários combustíveis: gás natural, fuel óleo, coque (carvão mineral),
pet-coque (derivado de petróleo - coque de petróleo) ou estilha de madeira.

Figura 15 – Fornos de Cal - a) Forno Rotativo;

b) Forno Vertical.

Adaptado de [4]

Até ao fim do século XIX, a cal aérea era produzida em fornos de funcionamento intermitente,
construídos em alvenaria de pedra revestida por argila ou por um material cerâmico refractário,
de forma tronco-cónica com diâmetros interiores e alturas compreendidas entre 1,5 m e 5,0 m.
Estes fornos podiam ser escavados no solo em zonas com declive natural, que facilitava a sua
operação, ou construídos em altura, sendo os primeiros designados por fornos de campanha e
os segundos por fornos intermitentes [4]. Tinham uma abertura superior, por onde se introduzia a
carga e por onde saiam os gases resultantes da combustão, e uma abertura lateral na base,
utilizada para a retirada do material cozido e para a admissão do ar necessário à combustão,
Figura 16 (à esquerda). A carga do forno era constituída por camadas alternadas de carvão
vegetal e de calcário. Este tipo de fornos exigiam elevada necessidade de mão-de-obra
associada ao seu funcionamento intermitente. O tempo de cozedura da carga introduzida destes
fornos era de alguns dias, ao qual se tinha de adicionar o tempo necessário às manobras de
carga e descarga.
Os fornos mais primitivos, chamados fornos de meda, eram construídos ao ar livre sobre o
terreno, onde eram colocadas camadas alternadas de calcário e de carvão vegetal revestidas
exteriormente por uma camada de argila, Figura 16 (à direita).
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Figura 16 – Fornos de cal utilizados no passado. Adaptado de [7]
3.4

HIDRATAÇÃO DA CAL

A cal viva não apresenta características para poder ser utilizada na construção. O produto de cal
utilizado como ligante é a cal hidratada, também designada por cal apagada ou cal extinta.
A cal cálcica extinta é constituída por hidróxido de cal, cuja formação resulta da reacção da cal
viva (CaO) com a água. A reacção de hidratação do óxido de cálcio caracteriza-se por ser
rápida, muito expansiva e fortemente exotérmica (eqs. 8 e 9). O volume final da cal apagada
pode corresponder a três vezes o volume inicial de óxido de cálcio. A equação química da
reacção de hidratação da cal viva é a seguinte:
CaO (sólido)
Óxido de cálcio
3

1,0 kg (0,3 dm )
ρ = 3300 kg/m

3

+

H2O (líquido) à

+

água

+

3

0,32 kg (0,32 dm )
ρ = 1000 kg/m

Ca(OH)2(sólido)

à

Hidróxido de cálcio

à

1,32 kg (0,59 dm )

3

3

ρ = 2240 kg/m

+ calor

(eq. 8)

+ 1162 kJ (eq. 9)

3

Para a hidratação de determinada quantidade de cal viva é necessário, teoricamente, uma
quantidade de água correspondente a um terço da sua massa. No entanto, na prática, é
necessário recorrer a uma quantidade de água de, no mínimo, 50% da massa de cal viva a
hidratar para garantir a sua adequada extinção, devido à evaporação de água desencadeada
pelas temperaturas elevadas que se registam durante a reacção.
Tendo em atenção que a reacção de hidratação é reversível e muito exotérmica existe o risco
de, durante o processo de extinção, o hidróxido de cálcio já formado ser submetido a
temperaturas que permitam novamente a formação de óxido de cálcio, cal viva, libertando água
na forma de vapor.
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Caso a matéria-prima utilizada na produção da cal seja rica em carbonato de magnésio, o
produto da cozedura conterá uma quantidade relevante de óxido de cálcio (MgO) que necessita
de ser extinto, para garantir a formação de hidróxido de cálcio (eqs. 10 e 11).
MgO (sólido)

+

H2O (líquido)

Óxido de magnésio +
3

1 kg (0,28 dm )
ρ = 3580 kg/m

+

3

água
3

0,45 kg (0,45 dm )
ρ = 1000 kg/m

à

Mg(OH)2 (sólido)

à

Hidróxido de cálcio

à

1,45 kg (0,605 dm )

3

+ calor (eq. 10)
3

ρ = 2390 kg/m

+ 912 kJ (eq. 11)

3

Em função da quantidade de água adicionada no processo de extinção, pode produzir-se cal
hidratada em pó, em pasta ou leite de cal (suspensão de cal utilizada na caiação de paredes). A
quantidade de água utilizada habitualmente na hidratação é da ordem de 50% da massa de
óxido de cálcio para a obtenção de cal em pó e de 300-400% para a obtenção de cal em pasta
[4].
A elevada finura das partículas que constituem a cal em pó torna a pasta de cal hidratada muito
plástica e macia ao tacto.
A cal hidratada deverá ser conservada de forma a não permanecer em contacto com o ar para
evitar que ocorra a sua carbonatação. A cal hidratada em pó é comercializada em sacos, em
geral com 25 a 40 kg, ou a granel sendo, neste caso, armazenada em silos metálicos. Estes silos
são abastecidos através de camiões com reservatórios metálicos, sendo a transferência da cal
realizada pneumaticamente. A cal pode também ser comercializada em pasta embalada em
bidões ou, na forma de água de cal ou leite de cal para utilização em caiações. Os sacos devem
ser conservados num local seco considerando-se aceitável um período de armazenamento que
não exceda seis meses.
3

A baridade da cal hidratada em pó é da ordem de 650-700 kg/m . A massa volúmica da cal em
3

pasta é da ordem de 1300-1400 kg/m [8].
3.5

PROCESSOS DE EXTINÇÃO

A extinção, ou hidratação, da cal viva pode ser obtida por diversos processos. Um dos processos
tradicionais de extinção da cal consiste na introdução da cal viva em torrões em bidões, ou em
barricas de madeira, com água na proporção ideal de 3,6 litros de água por cada quilo de cal
viva [4]. Este processo é designado por processo de fusão, sendo ainda actualmente utilizado na
extinção de cal destinada a estuque tradicional, sobretudo em construções de pequeno porte.
Devido ao calor libertado pela reacção da água com a cal viva, a mistura chega a atingir
temperaturas da ordem dos 70 a 80ºC. Periodicamente, a cal é agitada para que fique
homogénea evitando-se que fique aderente ou depositada junto das paredes do recipiente. Após
a sua extinção e arrefecimento, a cal em pasta obtida é transferida para outro recipiente
passando-a através de um peneiro, constituído por uma rede de aço inoxidável com uma malha
de cerca de 1 mm de abertura, para separar os grãos de cal viva, mais grosseiros, que possam
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não ter sido completamente hidratados e os grãos de calcário que não tenham sido devidamente
calcinados. Em seguida, a cal é deixada em repouso coberta por uma lâmina de água, durante
um período de uma a quatro semanas, com o objectivo de garantir a sua completa hidratação e a
obtenção de uma pasta com plasticidade adequada. No caso de não ser adicionada água ao
longo do processo, após algum tempo, a cal acaba por absorver a água em excesso surgindo à
superfície alguma fendilhação em resultado da retracção da pasta de cal, causada pela perda de
água.
O rendimento de uma cal em pasta define-se como o volume de pasta de cal obtida a partir de
uma tonelada de cal viva. No passado, as cais classificavam-se em dois tipos: cal gorda e cal
magra. A primeira tinha um rendimento superior a 1,82 e correspondia a uma cal produzida a
partir de calcários muito puros, com teores de carbonato de cálcio superiores a 99%, sendo um
produto de elevada brancura e mais fácil de trabalhar por ser mais untuoso (macio). A cal magra
era produzida a partir de calcários que podiam conter teores de argila ou de outras impurezas
até teores da ordem de 5% apresentando-se, consequentemente, como um produto de menor
resistência e brancura dando origem a uma pasta menos macia.

Figura 17 a) Processo de extinção por fusão

b) Peneiração da cal (adaptado de [4])

Como já foi referido, a pasta de cal é peneirada com o objectivo de eliminar a presença de grãos
não extintos ou não calcinados. No caso de se aplicar uma argamassa de cal com grãos de cal
por extinguir, com o passar do tempo estes acabam por entrar em contacto com a humidade do
ar ocorrendo então a sua hidratação. Como esta reacção é muito expansiva, a dilatação do grão
de cal não extinto acaba por desencadear o desprendimento de um pedaço superficial da
argamassa dando origem a uma cavidade de forma aproximadamente cónica. A existência de
grãos de calcário não calcinados perturba a lisura da cal quando aplicada em pasta para além de
reduzir o seu rendimento. Estes defeitos deixaram praticamente de ocorrer com os actuais
processos industrializados de produção da cal.
Os textos clássicos da antiga Roma referem que a cal só deve ser aplicada depois de estar três
anos em repouso. Estudos actuais confirmam que as cais com maiores períodos de maturação,
isto é que permanecem durante tempos mais longos sob a forma de pasta, cobertas por água
para evitar a sua carbonatação, apresentam maior finura, plasticidade e capacidade de retenção
de água.
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No passado, em construções importantes, era vulgar a existência de um tanque de alvenaria, ou
de cantaria, destinado ao armazenamento de cal extinta. No Palácio da Pena, em Sintra, embora
desactivada, ainda hoje existe a casa da cal, onde se localiza um tanque utilizado no passado
para extinguir a cal e para a guardar como reserva para os trabalhos de manutenção correntes.
As antigas instalações de extinção de cal eram constituídas por um conjunto de tanques
construídos no interior de um edifício. A extinção da cal realizava-se num dos tanques situado
numa cota superior. Após a extinção da cal nesse tanque, a pasta de cal era transferida por
gravidade para os tanques de repouso, situados numa cota inferior ao primeiro, fazendo-a
passar previamente através dum peneiro. Os períodos de repouso (maturação) da cal eram, no
mínimo, de três meses para a utilização em argamassas e de seis meses para aplicação em
estuques [4]. O principal inconveniente desta técnica era a capacidade de armazenamento
necessária.
3.6

ENDURECIMENTO DA CAL AÉREA

O hidróxido de cálcio tem a capacidade de fazer presa e endurecer lentamente em resultado da
evaporação da água e da reacção de carbonatação. A carbonatação resulta da reacção química
da cal hidratada com o dióxido de carbono do ar dando, novamente, origem a carbonato de
cálcio, principal constituinte das rochas calcárias utilizadas como matéria prima. O
endurecimento de uma argamassa de cal aérea foi explicado primeira vez, de forma científica,
em 1812, pelo francês Luis Joseph Vicat.
A reacção de carbonatação encontra-se abaixo apresentada (eqs. 12 e 13):
Ca(OH)2 (sólido) +

CO2 (gás) à

CaCO3(sólido)

+

H2O (líquido) + calor

Hidróxido
de cálcio

+

Dióxido
de Carbono

à

Carbonato
de Cálcio

+

Água

1,0 kg

+

0,59 kg

à

1,351 kg

+

0,243 kg

3

3

(0,446 dm )
ρ = 2240 kg/m

(0,33 dm )
3

3

+ 1522 kJ (eq. 13)

3

(0,498 dm )
ρ= 2710 kg/m

(eq. 12)

+ (0,243dm )
3

ρ= 1000 kg/m

3

Com esta reacção termina-se o, por vezes designado, ciclo da cal, Figura 18.
A reacção de carbonatação, que é exotérmica, ocorre de forma muito lenta e prolongada no
tempo. No caso da aplicação de uma argamassa de cal, esta reacção dá-se de fora para dentro,
a partir da superfície exterior, sendo necessário que o material tenha uma certa porosidade que
permita a evaporação da água do interior para o exterior e a penetração do dióxido de carbono
do ar para o interior da argamassa. O carbonato de cálcio que se forma dá origem a uma
estrutura microscópica cristalina que confere resistência mecânica.
.
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Calcário

Cal Viva

à
Calcinação

CaCO3

à

Cal hidratada

Hidratação
CaO

à

Carbonato de cálcio

Carbonatação
Ca(OH)2

à

à
à

CaCO3

Figura 18 – Ciclo da cal. Adaptado de [4]
O processo de carbonação responsável pelo endurecimento de uma argamassa formulada com
cal aérea pode ser discretizado nas seguintes etapas (eqs. 14 a 17):
a) difusão do dióxido de carbono através dos poros da argamassa;
b) dissolução do hidróxido de cálcio na água que preenche os poros da argamassa;

( )

Ca OH

2 (s)

! Ca2+ (aq) + 2OH" (aq)

(eq. 14)

c) dissolução do dióxido de carbono na água que preenche os poros;

CO2 + 3H2O ! HCO3"

(eq. 15)

d) equilíbrio químico do dióxido de carbono dissolvido na água que preenche os poros;

HCO3! + OH! " CO32! + H2O

(eq. 16)

e) precipitação do carbonato de cálcio;

Ca2+ + CO32! " CaCO3

(eq. 17)

Caso o espaço poroso se encontre completamente preenchido com água, o acesso de dióxido
de carbono é impedido, apenas podendo penetrar por difusão na água, processo de difusão que
é cerca de 10 000 vezes mais lento do que aquele que ocorre através do ar. O espaço poroso de
uma argamassa localizada em ambiente saturado terá tendência para ficar totalmente
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preenchido com água, situação que impede o desenvolvimento das reacções de carbonatação.
Note-se porém que, a presença de água é necessária para que a carbonatação ocorra. Assim,
caso a argamassa de cal aérea se encontre num ambiente com humidade relativa muito baixa, a
água que preenche os poros tenderá a evaporar rapidamente, impedindo a carbonatação por
ausência de água. Constata-se que, as melhores condições para a ocorrência das reacções de
carbonatação correspondem a valores de humidade relativa do ambiente compreendidos entre
50 e 80% [9].
O teor de dióxido de carbono no ar da atmosfera é da ordem de 0,04% do volume de ar, isto é de
3

3

400 cm por cada m de ar. Este teor depende do nível de poluição atmosférica sendo, por
vezes, referidos valores de 0,1% em ambientes urbanos e podendo mesmo atingir 1% em
ambientes industriais. O baixo teor de dióxido de carbono presente no ar é uma das causas da
reduzida velocidade da carbonatação.
O carbonato de cálcio (CaCO3) resultante da carbonatação, apresenta um acréscimo de 21% de
3

massa, ρ = 2710 kg/m , em relação ao material que lhe dá origem, o hidróxido de cálcio
3

(Ca(OH)2), com uma massa volúmica de ρ = 2240 kg/m , (eq. 13). O volume do carbonato de
cálcio formado também é superior ao volume do hidróxido de cálcio, sendo o incremento de
volume da ordem de 12% (eq. 13). Este incremento de volume é acomodado pelos poros
ocorrendo, assim, uma redução do volume de poros que, por sua vez, vai diminuir o acesso do
dióxido de carbono ao interior da argamassa. O calor produzido pela reacção química de
carbonatação, 1522 kJ/kg de Ca(OH)2, também contribui, de forma pouco significativa, para a
evaporação da água podendo, desta forma, também retardar a velocidade de carbonatação.
À medida que a água se vai evaporando, o hidróxido de cálcio dissolvido em água começa a
precipitar originando partículas sólidas de hidróxido de cálcio em suspensão. A perda de água
desencadeia uma contração do volume da argamassa (retracção). Simultaneamente, ocorre a
redução da plasticidade da argamassa que limita a facilidade de ser moldada (trabalhabilidade).
O processo de carbonatação de uma argamassa de cal aérea envolve os seguintes fenómenos:
a) endurecimento progressivo da superfície por formação de uma rede cristalina de
carbonato de cálcio;
b) saída de água da argamassa por evaporação;
c) aumento da dimensão das partículas, devido ao acréscimo de volume do material sólido
resultante da carbonatação;
d) desenvolvimento de calor .
Os factores que influenciam o endurecimento da cal, isto é a velocidade a que a carbonatação se
desenvolve, são, para além da composição da argamassa, as condições ambientais favoráveis à
evaporação da água da pasta - humidade relativa do ar, temperatura, e velocidade do vento -, a
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concentração de dióxido de carbono da atmosfera envolvente, a espessura da camada aplicada
e a porosidade da pasta e da argamassa que, sem comprometer a resistência, deverá permitir as
trocas de água e de ar com a atmosfera.
No caso de se aplicar uma camada de argamassa de cal aérea com elevada espessura, a sua
parte interior pode permanecer durante alguns meses com reduzida resistência mecânica. Para
minimizar este problema, as argamassas de cal aérea não devem ser aplicadas em camadas
com espessura superior a 15 mm. Quando se pretendem executar rebocos de maior espessura,
a argamassa deve ser aplicada em várias camadas, recomendando-se um mínimo de 10 dias de
intervalo entre a aplicação de duas camadas sucessivas.
Uma pasta de cal sofre contracção volumétrica, designada por retracção, em consequência da
evaporação da água. Esta retracção pode ser responsável pelo desenvolvimento de fendilhação,
e esta incrementar a permeabilidade, e reduzir a resistência e a aderência ao suporte da
argamassa. Note-se que, numa argamassa o efeito da contracção da pasta de cal é atenuado
face ao que ocorre numa pasta, devido ao facto das argamassas incluírem na sua constituição
agregado fino que não é sensível a variações volumétricas associadas à evaporação de água.
3.7

APLICAÇÕES DA CAL AÉREA

Actualmente, a principal aplicação em obras correntes na construção civil da cal aérea
corresponde à sua incorporação em argamassas para estuque, quer em produtos pré-doseados,
quer em argamssas produzidas em obra.
Como já referido, antes do aparecimento da cal hidráulica e do cimento Portland, a cal aérea era
o principal ligante utilizado na produção de argamassas na construção. Podem referir-se as
argamassas destinadas à execução de: paredes de alvenaria, rebocos exteriores e interiores,
revestimento de tectos, assentamentos de ladrilhos e de azulejos e estuques.
No passado, algumas argamassas foram produzidas com adições pozolânicas com o objectivo
de obter argamassas com maior resistência mecânica e capacidade de desenvolver
endurecimento em ambientes muito saturados.
Outra aplicação da cal aérea é a pintura de paramentos por caiação através da utilização de
água de cal, também designada por leite de cal, que é constituída por uma suspensão em água
de cal hidratada.
Um dos inconvenientes que as argamassas de cal apresentam é o seu elevado tempo de
endurecimento. No passado, em aplicações interiores esse inconveniente era por vezes
ultrapassado adicionando gesso, que é um ligante de presa mais rápida. Com o aparecimento da
cal hidráulica e do cimento Portland, passou-se a adicionar estes ligantes à cal aérea para a
produção de argamassas com maiores resistências e endurecimento mais rápido.
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Devido ao processo de endurecimento da cal, as argamassas de cal aérea só podem ser
aplicadas em ambientes não saturados e nunca em contacto com a água ou imersas nela.
Embora com pouca expressão em termos de consumo, a cal voltou a ser utilizada na produção
de argamassas no âmbito de intervenções de recuperação de edifícios antigos por forma a ser
garantida a compatibilidade com o suporte existente.
Como já referido, as principais qualidades a exigir a uma cal são a ausência de material inerte,
constituído por grânulos de calcário por calcinar ou já carbonatados, e a inexistência de grãos de
cal viva por hidratar. A presença de partículas já carbonatadas pode resultar de um deficiente
armazenamento da cal hidratada.
Como vantagens associadas à aplicação da cal na produção de argamassas para rebocos pode
referir-se:
- A maior plasticidade que esta confere às argamassas tendo como consequência a obtenção
de argamassas com maior trabalhabilidade e maleabilidade - facilidade de aplicação e de ser
moldada, à colher ou à talocha, tendo a capacidade de após a sua moldagem permanecer com
a forma dada – e a capacidade de gerar superfícies macias e de grande lisura;
- A capacidade de retenção de água, que melhora as condições de aderência aos suportes;
- A possibilidade de obtenção de superfícies com coloração clara e mais lisas, do que aqueles
que se conseguem com as cais hidráulicas e cimentos correntes, características que facilitam
a sua posterior pintura;
- A sua contribuição para a redução da fendilhação dos rebocos. Muito embora a cal dê origem
a argamassas de menor resistência, face às de cimento Portland, estas têm uma maior
deformabilidade tendo capacidade de melhor acompanhar eventuais deformações do suporte
sem que fendilhem;
- As argamassas de cal aérea possuem porosidade e permeabilidade superior às de cimento
Portland facilitando a evaporação de água que se possa instalar no interior do suporte. Este
aspecto tem uma particular importância nos rebocos de paredes de alvenaria de pedra
assentes com argamassas relativamente permeáveis, como é o caso das de cal;
- A cal retarda o aparecimento de bolores e de fungos funcionando como agente fungicida;
- As argamassas de cal têm alguma capacidade de regular o teor de humidade dos
compartimentos interiores, absorvendo água quando a humidade é elevada e libertando-a
quando o teor de humidade no interior do compartimento reduz.
Para além da construção, a cal tem também muitas aplicações na indústria, podendo referir-se a
indústria metalúrgica, do vidro, do papel, do açúcar, de curtumes, na agricultura para a correcção
da acidez dos solos e no tratamento de águas duras.
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3.8

APLICAÇÃO DA CAL EM ESTUQUES

Actualmente, a maior aplicação da cal aérea na construção civil é a sua incorporação nas
argamassas para estuque, sendo a maioria dos estuques aplicados por projecção. Embora este
sistema exija equipamentos de maior complexidade apresenta rendimentos muito superiores ao
do chamado estuque tradicional.
Os estuques para projecção actualmente utilizados são produtos pré-doseados que apenas
necessitam de adição de água em obra. Estes produtos são armazenados na obra em silos
metálicos abastecidos pneumaticamente a partir de camiões. Este material é depois
transportado, também por um sistema pneumático, através de uma mangueira para uma
misturadora onde se procede à sua mistura com água. Este equipamento alimenta uma outra
mangueira que garante o transporte da argamassa já produzida até à pistola de projecção.
Tratando-se de produtos industriais, de uma forma geral não é revelada a sua composição.
Estas argamassas são produzidas com misturas de cal aérea, cal hidráulica, gesso, areias e filer
(material de granulometria muito reduzida).
Os estuques projectados são normalmente aplicados em camada única directamente sobre as
alvenarias de tijolo. A aplicação do revestimento de estuque inicia-se com a execução manual de
mestras verticais, posicionadas com recurso a régua, fio de prumo (ou nível) e linhas horizontais
(fios tensionados). Estas mestras, executadas com um espaçamento entre si de
aproximadamente 1,5 a 2,0 m, destinam-se a permitir alisar a superfície do paramento e garantir
que esta fica plana (sem empenos) através da utilização de réguas que se fazem deslizar ao
longo das mestras já endurecidas (acção designada por sarrafar).
A argamassa de estuque é aplicada por projecção sobre o suporte. Após a aplicação da
argamassa, procede-se à sua regularização com recurso a réguas metálicas (sarrafar) e talochas
(talochar). Seguidamente, e depois de decorrido algum tempo, quando a argamassa já apresenta
algum endurecimento, procede-se ao alisamento final da superfície com talochas. O acabamento
final de um estuque projectado é obtido através da aplicação de uma pasta de estanhar
(fundamentalmente constituída por gesso e cal), com recurso a talochas metálicas, que confere
um acabamento muito liso à superfície final.
O estuque tradicional é aplicado sobre uma camada de reboco, normalmente executada com
argamassas bastardas de cal e cimento. O revestimento de estuque é constituído por duas
camadas: o esboço e o estuque propriamente dito.
No estuque tradicional, a pasta de cal é previamente preparada ou a partir de cal viva em pedra,
conforme já descrito no processo tradicional de hidratação da cal, ou a partir de cal hidratada em
pó. Em qualquer dos casos, a pasta obtida deve repousar durante alguns dias. As composições
volumétricas normalmente utilizadas para as camadas que constituem o estuque tradicional são:
- Esboço – 2 partes de cal em pasta para 4 a 5 partes de areia branca (para esboço);
- Estuque – 2 partes de cal em pasta para 1 parte de gesso.
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4
4.1

CAL HIDRÁULICA
INTRODUÇÃO

John Smeaton constatou em 1756 que a existência de argila no calcário, utilizado na produção
da cal, originava um ligante com características mais adequadas para a execução de obras
hidráulicas. No início do século XIX (1818), Luis Joseph Vicat provou que a obtenção de cais
com propriedades hidráulicas devia resultar da cozedura simultânea de calcário e argila.
A cal hidráulica é um ligante hidráulico que resulta da cozedura de rochas calcárias com teores
de argila compreendidos entre 5 e 20% [4]. presença de argila nos calcários permite a obtenção
de silicatos e aluminatos de cálcio, que conferem hidraulicidade à cal hidráulica e, deste modo,
capacidade de endurecimento tanto ao ar como em condições de imersão em água.
A cal hidráulica tem na sua composição uma parte de cal livre e uma parte de aluminatos e
silicatos de cálcio. Ao ser misturada com água, a cal livre endurece por carbonatação, através
dum processo análogo ao descrito para a cal aérea, e os silicatos e aluminatos de cálcio reagem
quimicamente com a água dando origem a silicatos e aluminatos de cálcio hidratados, num
processo semelhante ao que ocorre no cimento Portland.
O ligante cal hidráulica apresenta valores de resistência mecânica e de velocidade de
endurecimento superiores aos da cal aérea e inferiores aos do cimento.
A produção de cal hidráulica exige não só matéria-prima constituída por carbonato de cálcio e
argila, à semelhança do cimento, como também temperaturas de calcinação superiores às
necessárias para a produção de cal aérea, da ordem dos 1200ºC a 1300ºC. A temperatura de
cozedura é uma das principais diferenças existentes no processo de produção da cal hidráulica e
do cimento.
A cal hidráulica é produzida, abaixo da temperatura de sinterização, a partir de rochas
carbonatadas contendo um certa quantidade de argila. Durante o processo de cozedura, ocorre
a decomposição da argila (entre 400°C e 600°C), a descarbonatação dos carbonatos (900ºC) e a
formação de alguns silicatos e aluminatos de cálcio no intervalo de temperaturas compreendido
entre 950ºC e 1250°C. A produção de cimento exige o recurso a matéria-prima semelhante, mas
com maior teor de argila, bem como o recurso a temperaturas superiores a 1400° C, para
garantir a formação de clínquer. Estas diferenças justificam as diferenças de composição
existentes entre as fases hidráulicas da cal hidráulica e do cimento.
O silicato bicálcico (C2S) é a principal fase hidráulica presente na cal hidráulica natural, com
alguma presença possível de silicato tricálcico (C3S), que possa ter sido formado em locais do
forno onde se atingiram temperaturas mais elevadas, enquanto o C3S é o principal componente
do cimento. Além do silicato tricálcico (C3S), pode ainda ser possível identificar a presença, em
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pequenas quantidades, de aluminato tricálcio (C3A) e de ferro-aluminato tertracálcico (C4AF),
devido também a eventual sobreaquecimento em zonas do forno [10].
O alumino silicato bicálcico (C2AS), que é formado em temperaturas abaixo de 1200° C, pode ser
encontrado na cal hidráulica natural, mas não no cimento [11]. Devido ao facto do alumino
silicato bicálcico (C2AS) ser estável na gama de temperaturas compreendida entre 900ºC e
1150ºC, leva a que a sua presença num ligante seja indicador importante para distinguir o
cimento da cal hidráulica [11]. A cal hidráulica natural possui necessariamente um certa
quantidade livre de CaO que se irá converter, quando esta for misturada com água, em Ca(OH)2.
No cimento, todo o CaO é combinado, durante o processo de produção, com a sílica e a alumina
dando origem a silicatos e aluminatos de cálcio.
As Figuras 19 e 20 apresentam a composição mineralógica de uma cal aérea hidratada [12] e de
uma cal hidráulica comercial [10]. A análise da Figura 19 permite verificar que na cal áerea
apenas se encontram presentes duas fases mineralógicas, a portlandite (Ca(OH)2), como fase
principal, e a calcite (CaCO3), resultado da ocorrência de ligeira carbonatção da cal, [12].

Figura 19 – Análise por difracção de raios X de uma cal área hidratada em pó, CL90 - C: Calcite
(ICDD 05-0586); P: Portlandite (ICDD 44-1481), [Fonte: [12]).

Figura 20 – Análise por difracção de raios X de uma cal hidráulica, HL5 - P: portlandite; C:
calcite; C2S: silicato bicálcico; C3S: silicato tricálcico e G: alumino silicato bicálcico, [Fonte: [10]).
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Antes da generalização da utilização do cimento Portland, que em Portugal ocorreu a partir do
início da segunda metade do século XX, a cal hidráulica foi muito utilizada na produção de
betões e argamassas. Actualmente, o consumo de cal hidráulica é pouco significativo face ao do
cimento Portland, devido à reduzida diferença do custo destes ligantes e ao facto de ambos
serem ligantes hidráulicos .
4.2

MATÉRIA PRIMA

Como foi referido, a cal hidráulica é produzida a partir de rochas sedimentares constituídas por
carbonato de cálcio e argilas. As argilas são constituídas principalmente por sílica (Si O2),
alumina (Al2 O3) e óxido de ferro (Fe2 O3), e resultam da decomposição de feldspatos por
processos de hidrólise, na presença de água e dióxido de carbono. A presença de argila numa
matéria-prima calcária origina, durante o processamento térmico, a formação de compostos com
características hidráulicas se forem submetidas a temperaturas adequadas.
A cal hidráulica apresenta características diferentes em função da composição da matéria-prima,
dependendo a sua hidraulicidade da proporção entre as quantidades de argila e de carbonato de
cálcio. Vicat verificou que o produto obtido por cozedura de misturas com teores de argila
superiores a 20% já não se extinguia com a adição de água o que significa que esse produto já
não possui cal livre [4]. A esse produto chamou cal limite, o qual define a transição das cais
hidráulicas para o cimento.
O índice de hidraulicidade, também designado por índice hidráulico, de uma cal corresponde à
relação entre os principais constituintes das argilas e dos calcários, de acordo com a seguinte
equação:
Índice de hidraulicidade =

Si O2 +Al 2 o3 + Fe2 O3
O Ca + MgO

(eq. 18)

Com base no índice de hidraulicidade, em função do teor de argila da matéria-prima, Vicat
propôs uma classificação das cais que, sendo pouco definida, foi melhorada por Durand Claye
[4]. No Quadro 1 indicam-se as designações propostas nessa classificação, e os
correspondentes valores do teor de argila da matéria-prima, do tempo de presa e do índice de
hidraulicidade.
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Quadro 1 – Classificação das cais em função da constituição da matéria-prima
Proposta de Vicat modificada por Durand Claye [5]
Teor de argila (%)

Índice de
hidráulicidade

Tempo de presa (dias)

Cal aérea, gorda

<1

–

–

Cal aérea, magra

1–5

–

–

Cal fracamente hidráulica

5,3 – 8,2

0,1 – 0,16

16 – 30

Cal mediamente hidráulica

8,3 – 14,8

0,16 – 0,32

10 – 15

Cal hidráulica

14,8 – 19,1

0,32 – 0,42

5–9

Cal eminentemente hidráulica

19,1 – 21,8

0,42 – 0,50

2–4

Cal limite

21,8 – 26,7

0,50 -– 0,67

1

Cimento

21,8 – 40

0,67 – 1,25

–

Designação

4.3

PROCESSO DE FABRICO

O processo de fabrico da cal hidráulica é semelhante ao da cal aérea. A matéria-prima é britada
de modo a se obterem fragmentos de dimensão adequada à fase seguinte que é a cozedura.
Esta é realizada em fornos contínuos verticais ou horizontais sendo necessário atingir
temperaturas da ordem dos 1200ºC, para garantir a formação de silicatos e aluminatos de cálcio.
Estas reacções são semelhantes às que ocorrem na produção do cimento Portland. Assim,
obtém-se uma mistura constituída por óxido de cálcio, silicatos de cálcio e aluminatos de cálcio.
O material obtido à saída do forno apresenta granulometria variada, desde pó a pedaços de
várias dimensões.
A cal viva presente no material obtido do forno tem de ser hidratada. O controle da quantidade
de água a adicionar tem de ser cuidado de modo a garantir que apenas seja adicionada a água
necessária à extinção da cal viva. A água em excesso irá reagir com os silicatos e aluminatos de
cálcio provocando a sua hidratação prematura e inutilizando a cal.
Para além da hidratação da cal viva, a operação de extinção tem como função desencadear a
desagregação e pulverização da cal hidráulica, devido ao efeito mecânico que resulta da reacção
expansiva da hidratação da cal viva. A extinção da cal viva não ocorre na produção do cimento,
dado que este não contém cal viva. Deste modo, a finura da cal hidráulica no passado era obtida
essencialmente através da acção, na dimensão das partículas, desencadeada pela hidratação
da cal viva, enquanto que a finura necessária de garantir ao cimento era obtida por moagem [5].
A maioria das cais hidráulicas produzidas actualmente são também sujeitas a processo de
moagem. O produto final é um pó de elevada finura, com valores de massa volúmica
3

3

compreendidos entre 2500 e 2800 kg/m e de baridade entre 0,7 a 0,9 kg/m .
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Refira-se que, actualmente, são comercializados diversos ligantes sob a designação genérica de
cal hidráulica que podem possuir na sua composição constituintes diferentes daqueles que
resultam do processo de produção acima descrito. Estes ligantes, que apresentam
características hidráulicas (isto é, que fazem, presa, endurecem e permanecem mecanicamente
resistentes quando imersos em água) podem ser obtidos através da mistura de uma cal aérea ou
de uma cal hidráulica natural (ver § 5) com outros produtos com características pozolânicas ou
hidráulicas, como por exemplo, cimento Portland, clinquer de cimento Portland, escória de altoforno, pozolanas naturais ou calcinadas, cinzas volantes, e filer calcário.
4.4

PRESA E ENDURECIMENTO

Como já se referiu, a cal hidráulica é composta por uma parte de cal aérea hidratada e por
silicatos e aluminatos de cálcio. Ao ser misturada com água, a cal hidratada inicia um processo
de presa e endurecimento, semelhante ao já descrito para a cal aérea, ocorrendo a evaporação
da água de amassadura e a carbonatação da cal hidratada através da sua reacção com o
dióxido de carbono do ar.
Os silicatos e aluminatos de cálcio, existentes na cal hidráulica, reagem quimicamente com a
água hidratando-se e dando origem a silicatos e aluminatos de cálcio hidratados de forma
análoga à que ocorre no cimento Portland. Ao hidratarem, estes compostos cristalizam formando
uma rede de cristais entrelaçados que são responsáveis pela presa e pelo desenvolvimento de
resistência da pasta. Esta reacção, que é exotérmica, não necessita da presença de ar
ocorrendo mesmo num meio submerso o que faz com que a cal hidráulica seja um ligante
hidráulico, isto é, que tenha capacidade de endurecer e manter a resistência mesmo dentro de
água.
Os silicatos e aluminatos de cálcio reduzem significativamente o tempo de presa e aumentam a
resistência final da cal hidráulica face à cal aérea. Assim, quanto maior for o teor de argila da
matéria-prima, isto é, quanto maior o índice de hidraulicidade, menor é o tempo de presa e maior
é a resistência final do material endurecido.
Apesar das suas propriedades hidráulicas, conferidas pelo facto da hidratação dos silicatos e
aluminatos não necessitar da presença do ar, a cal hidráulica não é um ligante adequado para
utilizações submersas, devido à sua presa não ser suficientemente rápida para impedir que
ocorra a lavagem da pasta ligante. Refira-se ainda que, numa aplicação submersa, a cal aérea
hidratada não endurece, desperdiçando-se assim uma parte do potencial do ligante.
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4.5

APLICAÇÕES

A cal hidráulica pode ser, de um modo geral, utilizada na construção civil no âmbito dos vários
exemplos referidos para a cal aérea, tendo vantagens significativas quando utilizada em
elementos construtivos em que a resistência mecânica seja necessária ou em zonas expostas à
acção da água e da humidade. Face à cal aérea estas vantagens resultam do menor tempo de
presa, da maior resistência mecânica e da maior durabilidade em ambientes húmidos. A cal
hidráulica corrente apresenta uma tonalidade mais clara que o cimento Portland. Também
existem no mercado cais hidráulicas brancas (à semelhança do que acontece com o cimento
Portland) podendo também. Refira-se que, como em geral se pretendem acabamentos de cor
branca ou clara nas paredes e tectos, as argamassa de revestimento que tenham uma cor clara
são preferíveis uma vez que facilitam a obtenção da cor final através de pintura.
Actualmente, o maior consumo de cal hidráulica regista-se na produção de argamassas, tirando
partido das vantagens atrás referidas. A cal hidráulica pode também ser aplicada na produção de
argamassas para assentamento de alvenarias, de ladrilhos e azulejos e em argamassas de
enchimento para regularização de pavimentos. Misturada com cimento pode também ser
utilizada na produção de artefactos de betão de que são exemplo blocos de betão para
alvenaria, abobadilhas de betão para pavimentos de lajes de vigotas pré-esforçadas, blocos de
betão de aligeiramento para lajes, lancis pré-fabricados e blocos para a construção de
pavimentos. A cal hidráulica continua a ser utilizada no âmbito de intervenções em construções
antigas. A cal hidráulica pode também ser utilizada em pavimentos rodoviários na substituição do
filer dos betuminosos e no tratamento de solos.
A cal hidráulica deve ser armazenada em locais secos, para evitar a hidratação dos silicatos e
aluminatos de cálcio com a humidade do ar, e protegida do contacto com o ar, para evitar a
carbonatação da cal livre presente.
Como já referido, a utilização da cal hidráulica tem sido preterida face ao cimento Portland
devido à proximidade do custo dos dois produtos e à superior resistência e maior velocidade de
endurecimento do cimento.
A utilização de misturas ligantes constituídas por cal hidráulica e cimento permitem a obtenção
de argamassas (designadas de bastardas por incluírem mais do que um ligante) que, embora
com menor resistência do que as de cimento, apresentam maior plasticidade, trabalhabilidade, e
capacidade de retenção de água, características que melhoram as condições de aplicação. A
plasticidade e capacidade de retenção de água melhoram as condições de aderência das
argamassas ao suporte. A maior retenção de água reduz a retracção inicial, que resulta da
secagem rápida das argamassas.
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5

CLASSIFICAÇÃO DAS CAIS (NP EN 459-1:2011)

As cais de construção são objecto de um documento normativo Europeu, já transcrito para a
normalização portuguesa, a NP EN 459:2011, que é constituída por três partes:
1 - Definições, especificações e critérios de conformidade;
2 - Métodos de ensaio;
3 - Verificação de conformidade.
Esta norma trata de forma independente a cal aérea e a cal com propriedades hidráulicas. Esta
norma não só define os diferentes tipos de cal de construção e a sua classificação, como
apresenta os requisitos e critérios de conformidade que as propriedades das diferentes cais
devem apresentar.
5.1

CAL AÉREA

Relativamente às cais aéreas estas são divididas em duas subfamílias: cal cálcica (CL) e cal
dolomítica (DL). No Quadro 2 indica-se a classificação das cais aéreas definidas naquele
documento.
Quadro 2 – Tipos de cal aérea de construção definidos na NP EN 459-1:2011 [13]

Cal Cálcica

Cal Dolomítica

Designação

Notação

Cal cálcica 90

CL 90

Cal cálcica 80

CL 80

Cal cálcica 70

CL 70

Cal dolomítica 90-30

DL 90-30

Cal dolomítica 90-5

DL 90-5

Cal dolomítica 85-30

DL 85-30

Cal dolomítica 80-5

DL 80-5

As cais designadas por CL90 a CL70, Quadro 2, referem-se a cais aéreas cálcicas, sendo o
número indicado na notação a percentagem mínima do total de óxido de cálcio e de óxido de
magnésio. Nestas cais cálcicas (CL90, CL80, CL70), o teor de óxido de magnésio deve ser
inferior a 5%. Tratam-se, portanto, de cais aéreas fundamentalmente constituídas por óxido de
cálcio.
As cais designadas por DL90-30 a DL 85-5, Quadro 2, referem-se a cais aéreas dolomíticas. O
primeiro número da notação refere-se à percentagem mínima do total de óxido de cálcio e de
óxido de magnésio presente e o segundo à percentagem mínima de óxido de magnésio. Assim,
por exemplo, DL 85-30 refere-se a uma cal dolomítica (DL), com um teor mínimo de 85% de
óxidos de cálcio e de magnésio e um teor de óxido de magnésio não inferior a 30%. As cais
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dolomíticas distinguem-se das cais cálcicas por possuírem um teor de óxido de magnésio
superior a 5%.
Os requisitos químicos estabelecidos na NP EN459-1:2011 [13], para as cais cálcicas e
dolomíticas, consistem na definição de valores mínimos ou máximos, para a percentagem em
massa (teor) da ocorrência dos seguintes elementos: CaO + MgO, MgO, CO2 e SO3. Para as
cais cálcicas os requisitos químicos incluem também a percentagem total de cal disponível.
A NP EN 459-1:2011 [13] considera as seguintes formas de apresentação da cal aérea:
a) Cal viva
- Q – Quicklime
b) Cal hidratada
- S – em pó – slaked (apagada)
- S PL – em pasta – slacked lime putty
- S ML – em lama ou leite de cal – (slaked milk of lime)
A Figura 21 apresenta um esquema genérico dos requisitos físicos estabelecidos na
NP EN459-1:2011 [13] para as cais aéreas cálcicas e dolomíticas.

Cal	
  cálcica
Cal	
  dolomítica
Cal	
  hidratada	
  
(e	
  Pasta	
  de	
  cal)

Cal	
  viva

Requisitos	
  físicos:

Requisitos	
  físicos:

• finura
• teor	
  em	
  água	
  livre
• expansibilidade
• ensaios	
   em	
   argamassas:
• penetração
• teor	
  de	
  ar

• expansibilidade
• reactividade
• granulometria

Requisitos	
  adicionais:	
  Anexo	
  B	
  – informativo
• massa	
  volúmica	
  aparente;	
  rendimento;	
  brancura;	
  	
  trabalhabilidade	
  
• ensaios	
  e m	
  argamassa:	
  	
  dosagem	
  de	
  água,	
  	
  retenção	
  de	
  água

Figura 21 – Esquema genérico dos requisitos físicos estabelecidos pela NP EN 459-1:2011
[13], para as cais aéreas de construção.
No caso da cal aérea se apresentar na forma de cal viva (Q), a NP EN 459–1:2011 define a
necessidade que venham a ser satisfeitos requisitos de expansibilidade após extinção,
reactividade e granulometria, Figura 21.
O Quadro 3 resume os requisitos físicos estabelecidos na NP EN 459–1:2011 para a cal aérea
viva.
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Quadro 3 – Requisitos físicos estabelecidos na NP EN 459-1:2011 para a cal aérea viva [13]
Designação

Notação

Reactividade

Cal cálcica 90

CL 90

R5, R4

Cal cálcica 80

CL 80

R5, R4, R3

Cal cálcica 70

CL 70

R2

Cal dolomítica 90-30

DL 90-30

R2

Cal dolomítica 90-5

DL 90-5

R5, R2

Cal dolomítica 85-30

DL 85-30

R2

Cal dolomítica 80-5

DL 80-5

R1

Granulometria

P1, P2, P3, P4

Expansibilidade
após extinção

Satisfaz

Para que a cal viva satisfaça o requisito de expansibilidade, após extinção, é necessário que os
provetes ensaiados não manifestem no final do ensaio, estabelecido para o efeito, a presença de
fendilhação por expansão (ver NP EN 459–2:2011 [14] § 6.4).
A reactividade, da cal viva, é avaliada através do incremento de temperatura que se regista
durante a extinção da cal viva e é determinada com base no resultado de um ensaio (ver
EN 459–2:2011 [14] § 6.6) realizado por recurso a um equipamento específico, semelhante a um
misturador, que é constituído por uma cuba cilíndrica com 100 mm de diâmetro e 300 mm de
altura, contendo no seu interior uma pá agitadora que roda a 300 rpm. O ensaio consiste em
adicionar 150 g de cal viva ao recipiente que contém 600 g de água, a 20ºC, mantendo-se a
água em agitação. O contacto da cal viva com a água vai desencadear a sua hidratação,
ocorrendo um aumento de temperatura devido à libertação de calor. O resultado deste ensaio
expressa o tempo (t) necessário para atingir uma determinada temperatura (T) requerida. A partir
do momento em que se introduz a cal viva na água, procede-se ao registo da temperatura da
mistura ao longo do tempo, até se atingir a temperatura máxima. Estes registos deverão ser
realizados aos 30 s e 1 min de ensaio, seguidos de registos a intervalos de 1 minuto até
decorrerem 10 minutos e, em seguida, em intervalos de 2 minutos.
A NP EN 459–1:2011 [13] define requisitos diferentes, em termos de reactividade, para as cais
vivas cálcicas e dolomíticas que se indicam no Quadro 3. A classe de reactividade depende do
tempo necessário (t - expresso em minutos) para que se atinja uma dada temperatura da mistura
(T), cujos valores se resumem no Quadro 4.
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Quadro 4 – Requisitos de reactividade das cais aéreas - NP EN 459-1:2011 [13]
t ºC < minutos

R1

t35

< 25

R2

t40

< 25

R3

t50

< 25

R4

t60

< 25

R5

t60

< 10

Reactividade
crecente

Reactividade

Para as cais cálcicas vivas, a norma define as seguintes classes de reactividade: R5, R4, R3 e
R2, Tabela 3. Por exemplo a classe R5 é atribuída se t60 < 10 min, correspondendo o valor de t60
ao tempo necessário para que a mistura atinja uma temperatura de 60º.
A granulometria é avaliada através da determinação por peneiração a seco e por jacto de ar. O
ensaio de determinação da granulometria por peneiração a seco inclui a separação das
partículas de cal recorrendo a três peneiros, com malhas de 10,0 mm, 5,0 mm e 2,0 mm de
abertura, e à quantificação da percentagem de material acumulado passado em cada peneiro. O
material passado no peneiro 2,0 mm é em seguida submetido à peneiração por jacto de ar,
recorrendo a peneiros com abertura 0,2 mm e 0,09 mm. A NP EN 459–1:2011 [13] estabelece as
seguintes classes de granulometria para a cal viva: P4, P3, P2 e P1. A classe P1 corresponde ao
material de granulometria mais fina e P4 à mais grossa. Para cada classe de granulometria, a
Norma define requisitos de granulometria iguais para as cais vivas cálcicas e dolomíticas.
Para as cais cálcicas e dolomíticas hidratadas, a NP EN259-1:2011 [13] estabelece requisitos
físicos iguais em termos de finura, teor de água livre, penetração e teor de ar. A Norma impõe
que a finura destas cais seja tal que, a percentagem de material retido nos peneiros 0,09 mm e
0,2 mm seja inferior ou igual a, respectivamente, 7% e 2%, isto é, que no peneiro de 0,2 mm
passe pelo menos 98% do material e no peneiro de 0,09 mm passe 93%. O teor de água livre
deverá ser inferior ou igual a 2%. A penetração e o teor de ar é avaliado em argamassas,
devendo garantir-se que a penetração é superior a 10 mm e inferior a 50 mm e que o teor de ar é
no máximo de 12%. Além dos requisitos referidos, a norma estabelece também características a
satisfazer em termos de expansibilidade.
Designação Normalizada das cais aéreas
A NP EN 459-1:2011 [13] define a forma como as cais devem ser designadas. Todas as
designações devem ser precedidas da referência à norma. Indicam-se seguidamente alguns
exemplos da notação que deve ser utilizada.
a) Cal viva
Cal cálcica

EN 459-1 CL 90-Q (R2, P2)
EN 459-1 CL 80-Q (R4, P3)

Cal dolomítica EN 459-1 DL 90-30-Q (R3, P2)
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b) Cal hidratada
Cal Cálcica

Em pó

EN 459-1 CL 80-S

Em pasta

EN 459-1 CL 90-S PL

Em lama de cal EN 459-1 CL 80-S ML
Cal Dolomítica Em pó
5.2

EN 459-1 DL 85-30-S

CAL COM PROPRIEDADES HIDRÁULICAS

A NP EN 459-1:2011 [13] divide as cais com propriedades hidráulicas em três subfamílias: cal
hidráulica natural (NHL), cal formulada (FL) e cal hidráulica (HL). Indicam-se seguidamente as
definições destes produtos que são estabelecidas naquele documento.
NHL - A cal hidráulica natural (NHL) é uma cal com propriedades hidráulicas produzida a partir
do aquecimento de calcários mais ou menos argilosos ou siliciosos e redução a pó por extinção
com ou sem moagem. Tem a propriedade de fazer presa e endurecer quando misturada com
água, por reacções de hidratação, e por reacção com o dióxido de carbono do ar, por
carbonatação. As propriedades hidráulicas resultam exclusivamente da composição química da
matéria-prima natural. São permitidos agentes de moagem até 0,1%. A cal hidráulica natural não
contém quaisquer outros aditivos.
FL – A cal formulada (FL) é uma cal com propriedades hidráulicas constituída
fundamentalmente por cal aérea (CL) ou cal hidráulica natural (NHL) a que se junta material
hidráulico ou pozolânico. Tem a propriedade de fazer presa e endurecer quando misturada com
água, por reacções de hidratação, e por reacção com o dióxido de carbono do ar, por
carbonatação.
HL – A cal hidráulica (HL) é um ligante constituído por cal e outras materiais como o cimento,
escória de alto-forno, cinzas volantes e filer calcário. Tem a propriedade de fazer presa e
endurecer quando misturada com água, por reacções de hidratação. O dióxido de carbono
contribui para o processo de endurecimento.
Quando a cal hidráulica é obtida directamente a partir da calcinação de calcários, mais ou menos
argilosos designa-se por cal hidráulica natural (NHL). Uma cal formulada (FL) resulta da mistura
de uma cal aérea (CL) ou de uma cal hidráulica natural (NHL) com outros constituintes com
propriedades hidráulicas ou pozolânicas como: cimento – CEM I, CEM II, CEM III; clinquer de
cimento Portland – K; Pozolana natural ou calcinada – P ou Q; Calcário – L ou LL; Escória
granulada de alto-forno – S. A cal hidráulica (HL) resulta também de uma mistura de cal com
outros materiais como o cimento e outros produtos utilizados como adições para o cimento
Portland, de que é exemplo a escória de alto-forno, as cinzas volantes e o filer calcário. A cal
hidráulica (HL) distingue-se da cal formulada (FL) por lhe ser exigido um menor teor de hidróxido
de cálcio disponível e por uma consequente menor acção do dióxido de carbono no
endurecimento.
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A NP EN459-1:2011 [13] estabelece para as cais com propriedades hidráulicas requisitos
mecânicos, químicos e físicos.
Em termos mecânicos, a norma estabelece, para todas as cais hidráulicas, três classes de
resistência mecânica - 2 MPa, 3,5 MPa e 5 MPa - que correspondem ao valor característico
mínimo da resistência à compressão, expressa em MPa, aos 28 dias de idade de uma
argamassa normal. Esta argamassa, produzida e conservada em condições normalizadas, é
constituída por uma areia de características também normalizadas, com uma relação
água/ligante definida em função do tipo de cal (ver NP EN 459–2:2011 [14]), que está
compreendida entre 0,5 e 0,65.
A classe de resistência mecânica encontra-se sempre presente na notação de todas as cais com
propriedades hidráulicas previstas na NP EN 459-1:2011 [13] .
A Figura 22 apresenta um esquema genérico dos requisitos químicos e físicos estabelecidos na
NP EN 459-1:2011 [13] para as cais com propriedades hidráulicas.

Cais	
  com	
  propriedades	
  hidráulicas

Requisito	
  químico:

Requisitos	
  físicos:

• %	
  Ca(OH)2

• finura
• teor	
  em	
  água	
  livre
• expansibilidade
• tempos	
   de	
  presa
• ensaios	
   em	
   argamassas:
• penetração
• teor	
  de	
  ar
Requisitos	
  adicionais:	
  Anexo	
  B	
  – informativo
• massa	
  volúmica	
  aparente;	
  rendimento;	
  brancura;	
  	
  trabalhabilidade	
  
• ensaios	
  e m	
  argamassa:	
  	
  dosagem	
  de	
  água,	
  	
  retenção	
  de	
  água

Figura 22 – Esquema genérico dos requisitos físicos e químicos estabelecidos pela
NP EN 459-1:2011, paras as cais com propriedades hidráulicas [13].
Os Quadros 5 e 6 apresentam as notações, os requisitos químicos em termos de cal disponível e
os requistos mecânicos estabelecidas na NP EN 459-1:2011 [13] para as cais com propriedades
hidráulicas.
No Quadro 5 é possível observar que o teor em cal disponível das cais hidráulicas (HL) é
significativamente inferior ao das cais hidráulicas naturais (NHL), bem como que este teor reduz
com o incremento da classe de resistência da cal.
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Quadro 5 – Tipos de cais NHL e HL definidos na NP EN 459-1:2011[13]

Cal
Hidráulica
Natural
(NHL)
Cal
Hidráulica
(HL)

Designação

Notação

Cal disponível
como Ca(OH)2
(% em massa)

Resistência à
compressão
(MPa)

Cal hidráulica natural 2

NHL 2

≥ 35

≥2

Cal hidráulica natural 3,5

NHL 3,5

≥ 25

≥ 3,5

Cal hidráulica natural 5

NHL 5

≥ 15

≥5

≤ 15

Cal hidráulica 2

HL 2

≥ 10

≥2

≤7

Cal hidráulica 3,5

HL 3,5

≥8

≥ 3,5

Cal hidráulica 5

HL 5

≥4

≥5

≤7
≤ 10

≤ 10
≤ 15

Os tipos de cal formulada, FL A, FL B e FL C, distinguem-se pelo conteúdo de cal disponível na
forma de hidróxido de cálcio, Ca (OH)2, de acordo com o indicado no Quadro 6.
Quadro 6 – Tipos de cal formulada definidos na NP EN 459-1:2011 [13]
Designação
Cal formulada A 2
Cal Formulada
A

Cal Formulada
B

Cal Formulada
C

Cal formulada A 3,5

Notação

Cal disponível
como Ca(OH)2
(% em massa)

FL A 2
FL A 3,5

Resistência à comp.
(MPa)
≥2

≥ 40

< 80

≥ 3,5

≤7
≤ 10

Cal formulada A 5

FL A 5

≥5

≤ 15

Cal formulada B 2

FL B 2

≥2

≤7

Cal formulada B 3,5

FL B 3,5

≥ 25

< 50

≥ 3,5

≤ 10

Cal formulada B 5

FL B 5

≥5

≤ 15

Cal formulada C 2

FL C 2

≥2

≤7

Cal formulada C 3,5
Cal formulada C 5

FL C 3,5
FL C 5

≥ 15

< 40

≥ 3,5
≥5

≤ 10
≤ 15

Para as cais com propriedades hidráulicas, a NP EN259-1:2011 [13] estabelece requisitos físicos
iguais em termos de finura, teor de água livre, expansibilidade, penetração e tempo de início de
presa. A Norma impõe que a finura destas cais seja tal que, a percentagem de material retido
nos peneiros 0,09 mm e 0,2 mm seja inferior ou igual a 15% e 2%, respectivamente. O teor de
água livre deverá ser inferior ou igual a 2%. A penetração, avaliada em argamassas, deverá ser
superior a 10 mm e inferior a 50 mm, e o tempo de início de presa deverá ser superior a 1 hora.
Além dos requisitos referidos, a norma estabelece também que o teor em ar, avaliado em
argamassas, deverá ser menor ou igual a 5% para as cais hidráulicas naturais (NHL) e a 25%
para as cais hidráulicas (HL) e formuladas (FL).
O tempo de fim de presa estabelecido na NP EN459-1:2011 [13] para as cais hidráulicas naturais
(NHL) e formuladas (FL) deverá ser inferior ou igual a 40 (NHL 2 e FL 2), 30 (NHL 3,5 e FL 3,5) e
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15 horas (NHL 5 e FL 5), em função da classe de resistência. Relativamente às cais
hidráulicas (HL), a norma estabelece que o tempo de fim de presa deverá ser inferior ou igual a
15 horas para todas as classes de resistência.
O tempo de presa das cais com propriedades hidráulicas (ver NP EN 459–2:2011 [14] § 6.5) é
determinado através da avaliação da profundidade de penetração de uma agulha numa pasta de
cal produzida com uma consistência específica (consistência normal), recorrendo ao aparelho
designado por agulha de Vicat. Os tempos de início e de fim de presa correspondem ao tempo
decorrido, desde o início do ensaio, até a agulha atingir um valor de penetração
pré-estabelecido.

Designação Normalizada das cais com propriedades hidráulicas
A NP EN 459-1:2011 [13] define a forma como as cais com propriedades hidráulicas devem ser
designadas. Todas as designações devem ser precedidas da referência à norma. Indicam-se
seguidamente exemplos de notação relativos a uma cal hidráulica natural e a uma cal hidráulica:
a) Cal hidráulica natural:

EN 459-1 NHL 3,5

b) Cal hidráulica

EN 459-1 HL 5

No caso da cal formulada, a designação normalizada apresenta maior complexidade uma vez
que inclui a sua classificação (em função do teor de cal disponível e da classe de resistência
mecânica) e a sua constituição.
A composição da cal formulada deverá incluir todos os constituintes presentes, desde que
surjam com um teor superior a 5%. A presença de cimento e clinquer deverá ser sempre
declarada, independentemente do seu teor, através da expressão “contém cimento”.
Teor dos principais constituintes da cal formulada (cal e cimento) a declarar pelo produtor:
•

Cal: CL e NHL

•

Cimento: CEM I, CEM II e CEM III, que contenham exclusivamente os seguintes
constituintes:
•

clinquer de cimento Portland – K

•

pozolana natural – P

•

pozolana calcinada natural – Q

•

calcário – L, LL

•

escória granulada de alto forno - S

Além dos constituintes principais que podem estar presentes nas cais formuladas, o produtor
pode também ser obrigado a identificar e declarar o teor em constituintes minoritários. Caso o
teor do constituinte seja inferior a 5%, não é necessário ser declarado. No entanto, caso a cal
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formulada inclua uma quantidade total de constituintes minoritários superior a 10%, o produtor é
obrigado a declará-los.
Os constituintes minoritários que podem ser incorporados são os mesmos que podem estar
presentes na constituição dos cimentos utilizados como constituintes principais das cais
formuladas. Além destes, o gesso (G) e a sílica de fumo (D) são outros componentes que podem
surgir como minoritários.
As cais formuladas podem ainda incorporar aditivos orgânicos e minerais. Estes aditivos têm de
ser declarados caso o seu teor em massa exceda 0,2% e 1%, respectivamente para os aditivos
orgânicos e mineriais.
A designação normativa a adoptar para fazer referência a uma cal formulada (FL) com um teor
em cal disponível compreendido entre 25% e 50% (B), uma resistência à compressão superior a
5 MPa, constituída por 55% de cal cálcica (CL55), 30% de clinquer (K30), 10% de filer (L10),
com 2% de sulfato de ferro e 0,5% de retentor de água é a seguinte:

EN 459-1 FL B5
Contém cimento
CL55, K30, L10
Sulfato de ferro: 2%
Retentor de água: 0,5%
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