
A CAL E O PATRIMÔNIO HISTÓRICO



O Homem e a utilização dos recursos naturais na construção de suas moradias,
frente às questões da sobrevivência – abrigo, segurança, materialização da
essência, o processo criativo.

Transmissão das práticas de vida às gerações próximas – transferência das
técnicas, das artes e ofícios.

A pedra e a cal – solidez, proteção, defesa.

O desconhecimento das experiências antigas x longevidade da obra.O desconhecimento das experiências antigas x longevidade da obra.

Intervenções de conservação e restauro – conhecimento das propriedades do
materiais, a durabilidade, qualidade, do saber fazer.

REFLEXÕES



A argamassa como elemento importante em qualquer construção. Função de juntar
as diversas unidades de materiais, revestimento, proteção aos elementos
construtivos - durabilidade das edificações.

Argamassa. É um composto de cal e areia, ou de cal e pó de material cerâmico, para unir as pedras.
Dizemos que a argamassa é gorda quando tem muita cal. (Definição de argamassa por Bernard Forest

de Belidor e André Félibien des Avaux) Dictionnaire portatif del’ingénieur)

Pela história, vê-se que era bastante frequente o emprego de ingredientes tais
como o pó de tijolo, a pozolana, material cerâmico pulverizado, limalha de ferro,
óleo, cinzas.óleo, cinzas.

Os babilônios usavam argamassas feitas da mistura de betume e barro;
Paredes de adobes requerem argamassas feitas do mesmo material que os originou, em geral solo e
água (às vezes, com adição de outros ingredientes, como palha ou cinzas);
Hoje, são frequentes as argamassas poliméricas (resina e pó de pedra, por exemplo), para a obturação
de lacunas e fixação de camadas de reboco. (Considerações de Cybèle Celestino Santiago a partir de

argamassas simples, compostas com uma base de cal e areia) SANTIAGO, CC. Argamassas tradicionais de cal [online]. Salvador: EDUFBA, 2007.

202 p. ISBN 978-85-232-0471-6. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.

CONTEXTUALIZAÇÃO



No litoral paulista, o uso da cal foi predominante, extraída a partir das ostreiras
- aproveitamento da matéria prima das conchas. A cal de pedra só foi iniciada
em fins do século XVIII.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Fig. 1 e 2 - Caiação ao ar livre sem o auxílio de forno e a Caieira na Ilha do Casquerinho, em Cubatão. A cal de
Sambaqui. Victor Hugo Mori, 1987.

A utilização da cal de ostras na arquitetura como argamassa de assentamento,
de revestimento, impermeável e à caiação.



Argamassa de Cal

Utilizada à construção e preservação das alvenarias
tradicionais ao longo de anos.
A argamassa à cal é porosa e absorve os sais sem romper
as ligações entre os agregados.
Os meios tradicionais de produção, a reconhecida e hábil
mão de obra, face às facilidades do mercado e os avançosmão de obra, face às facilidades do mercado e os avanços
técnicos, fez com que a cal viesse sendo substituída pelo
cimento.

UTILIZAÇÃO DA CAL

SISI, Mónica M.; CONESA, Oriol G.; MORÁN, Francisco A. Guia práctica de la
cal y el estuco. Leon: Editora de lós Ofícios, 1998.



Pintura à base de Cal

A caiação (pintura composta por cal hidratada diluída em água) é uma dispersão
aquosa hidrófuga, ou seja, que dá origem à uma película porosa que facilita a
passagem de vapor de água, evitando o acúmulo de umidade, a proliferação de
fungos e o rompimento das ligações entre os agregados (o sal cristaliza nos
vazios, aumentando volume e rompendo as ligações entre os agregados).
Este método de revestimento possui a cal como aglutinante. Por este motivo,
sua cura ocorre pela carbonatação, que consiste na reação química da cal
hidratada com o anidrido de carbono do ar, que perde água e forma o carbonatohidratada com o anidrido de carbono do ar, que perde água e forma o carbonato
de cálcio.

UTILIZAÇÃO DA CAL







Sais solúveis migram pela argamassas carreados pela água, aumentando a
concentração pela evaporação, cristalizando-os. O rompimento ocorre na linha
de evaporação.



AS TINTAS E O PATRIMÔNIO HISTÓRICO

























A UTILIZAÇÃO DA CAL NO PATRIMÔNIO HISTÓRICO



SOLUÇÃO EM ANDAMENTO

Algumas investigações e testes foram feitos para ter uma solução 

contra os danos que a umidade causa:

1º Aplicação de água 

natural na metade de natural na metade de 

um tijolo

2º Aplicação de água na 

metade do tijolo em que 

esta aplicada a solução





RESULTADOS

Os resultados são surpreendentes:

A solução formada por siloxanos e estearinas não permitiu que a 

água, em estado liquido, seja absorvida pela superfície do tijolo; 

Assim não podendo causar danos pela umidade. 

Outros experimentos também foram feitos :

+ solução



Prospecção em parede e na moldura da janela onde observa-se argamassa imitando tijolo em tons avermelhados. Acervo Estúdio Sarasá.

Catalogação das cores encontradas – comparação com família de vermelhos e amarelos Pantone. Acervo Estúdio Sarasá.



Realização do teste de argamassa, utilizando o
traço 6:1 (areia,cal),utilizando modulo de
deformação compatível com substrato em
alvenarias com presença de umidades. Retirou-
se o cimento nos testes com o intuito de
solucionar o problema das eflorescências.

Teste de argamassa
1. argamassa com adição de acido esteárico
(propriedades hidrofóbicas )
2. argamassa com acabamento sarrafeado
3. argamassa com acabamento desempenado



Testes de coloração
Realizados a partir de três
tonalidades de óxido de ferro da
marca pó xadrez (amarelo, vermelho
e marrom) e xadrez líquido preto,
utilizando como base a cal , com
pequena adição de óleo de linhaça.



























A ZELADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL

Ações de conservação das Coberturas em Iguape-SP a partir de estudos de caso



Ações simples à perpetuação de grandes legados

ZELADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
















































