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A cal aérea foi o meio natural para revestimento e decoração 
de espaços habitacionais, quer interiores quer exteriores, 
durante séculos. É inegável o contributo de argamassas de cal na 
regulação termo-higrométrica dos edifícios, a qual deve ser alvo 
de discussão, tendo em conta fatores como a higroscopicidade e a 
permeabilidade ao vapor de água. 
Num momento em que a qualidade do ar interior e os seus efeitos 
na saúde está na ordem do dia, é relevante refletir sobre o papel 
dos revestimentos enquanto elemento que pode contribuir para a 
sua regulação. A influência positiva da utilização da cal aérea no 
revestimento de paredes deve ser analisada com base em dados 
científicos e comparada com soluções correntes e alternativas.

  indubitável o papel da cal aérea 
como ligante primordial na construção desde 
tempos remotos até meados do século XX, 
quando a utilização do cimento Portland, de 
endurecimento rápido, suplantou a utilização 
deste ligante. Verifica-se uma clara influên-
cia dos materiais utilizados em parâmetros 
fundamentais para a saúde – fatores como 
a humidade relativa, concentração de com-
postos orgânicos voláteis e/ou partículas em 
suspensão (PM10) influenciam a qualidade de 
vida dos ocupantes ou utilizadores de espa-
ços fechados. sendo incontestável o papel 
da ventilação, é também relevante considerar 
o impacto dos materiais utilizados, tanto no 
conforto diário, como na influência que têm 
como promotores de alergias ou outros esta-
dos de patologia. 

A Cal e a Saúde 
– contextualização histórica

a cal aérea teve um uso alargado, contem-
plando utilizações adicionais para além do 
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setor da construção. no edificado foi, e é, 
utilizada como material de construção, tendo 
também um papel fundamental como revesti-
mento, quer interior, quer exterior. (fig. 1).

Como material alcalino, foi aplicada para higie-
nização em diversas situações, sendo a cal 
usada amiúde como desinfetante (Blancou, 
2010). Para além das características associa-
das à desinfeção e o evidente papel na saúde 
das populações que está associado ao uso 
da cal aérea, este material tem também, na 
sua utilização como revestimento interior, uma 
influência nas características higrométricas do 
interior dos espaços habitacionais e na quali-
dade do ar interior. 

o papel dos 
revestimentos no conforto

É relevante interligar o conforto térmico com a 
ventilação natural e a qualidade do ar interior 
de forma a estabelecer estratégias ponde-
radas que permitam que o conforto a atingir 

incorpore as suas várias facetas, contribuindo 
para o bem-estar e saúde de ocupantes e 
utilizadores. neste contexto, o enfoque será 
sobre os revestimentos interiores, que têm um 
papel na regulação termo-higrométrica e na 
qualidade do ar interior. 

Os revestimentos e a 
qualidade do ar interior

a saúde dos utilizadores de espaços fechados 
que não cumpram requisitos mínimos relativos 
à qualidade do ar interior é afetada através de 
sintomas tais como dores de cabeça, proble-
mas respiratórios e alergias, entre outros. o 
síndroma do edifício Doente contempla a rea-
ção negativa dos ocupantes/utilizadores face 
a fatores ligados ao conforto; neste contexto, 
a presença simultânea de vários poluentes em 
baixas concentrações, uma humidade relativa 
inadequada e/ou a falta de circulação de ar 
são fatores que contribuem para a perceção 
negativa do indivíduo em relação ao meio que 
habita/utiliza.
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As medições da qualidade do ar, interior e exte-
rior, e a relação da concentração de poluentes 
com efeitos nefastos para a saúde tem sido 
amplamente estudada (ginja et al, 2012; Hou 
et al, 2016). no entanto, é raro o estabeleci-
mento de uma relação causa-efeito em relação 
aos parâmetros utilizados para controle da 
qualidade do ar no interior dos edifícios. alguns 
autores (Brown et al, 2015; Viegas e Prista, 
2011) procuram interligar o nível de poluentes 
no interior das habitações com os materiais de 
construção utilizados (fig. 2).

neste contexto, o uso de materiais distintos 
como revestimento interior carece dum estudo 
aprofundado. É necessário comparar o impac-
to de materiais utilizados na atualidade com os 
materiais tradicionais, tais como a cal aérea e 
a terra, sendo claro que a ausência de elemen-
tos orgânicos na composição destes últimos 
influenciará de forma positiva a diminuição da 
concentração de compostos orgânicos volá-
teis (CoV) no ar do interior dos edifícios (titta-
relli et al, 2015).

Os revestimentos e as 
características termo-higrométricas

existem atualmente revestimentos que inter-
ferem de forma significativa na regulação da 
temperatura (fig. 3) através da incorporação 
de materiais de mudança de fase (PCM) 
(akeiber et al, 2016) ou de materiais poro-
sos como a cortiça (Brás et al, 2014) ou o 
poliestireno expandido (Brás et al, 2013). 
as argamassas que utilizam cal aérea como 
ligante podem incorporar estes materiais, 
possibilitando o incremento da sua influência 
sobre a regulação da temperatura interior de 
forma eficaz (Ventolà et al, 2013).

estudos efetuados tendo em conta as caracte-
rísticas higroscópicas da cal em comparação 
direta com o cimento concluíram que o ligante 
aéreo tem três vezes mais capacidade de ab-
sorção/dessorção em relação ao ligante hidráu-
lico (tittarelli et al, 2015) contribuindo para um 

efeito de regulação superior do ambiente inte-
rior. Para argamassas de cal aérea, o coefi-
ciente de resistência à difusão do vapor de 
água (µ) é de cerca de 10, menor do que o 
valor preconizado para argamassas de cal 
e cimento (µ=20) ou argamassas apenas de 
cimento (µ entre 15 e 41) (Colen e Brito, 2013), 
evidenciando a “respirabilidade” superior dos 
revestimentos com ligante aéreo. Da mesma 
forma, o coeficiente de capilaridade de arga-
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1 | Utilização da cal 
(Oliveira e Galhano, 2003).

2 | Emissão de poluentes nos 
edifícios (Hayasi et al, 2012).

3 | Efeito de PCM na 
regulação da temperatura 

interior (Vaz Sá et al, 2012).

massas de cal tradicionais com a proporção 
1:3 é de 1,14 a 1,58 kg/m2.m0,5, superior à 
gama de valores apresentada para argamas-
sas de cal hidráulica (Colen e Brito, 2013). 
embora outros fatores, como por exemplo a 
mudança de agregado, influenciem o com-
portamento dos revestimentos, os resultados 
apresentados pelos vários trabalhos citados evi-
denciam o papel relevante do ligante cal aérea 
na regulação higrométrica.
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Que características devem 
ter os revestimentos?

sendo evidente que os revestimentos per si 
não terão capacidade para responder a todas 
as exigências de conforto, será importante 
que os requisitos a exigir aos revestimentos 
estejam interligados com as restantes carac-
terísticas do edifício (comportamento térmico 
da envolvente, existência de ventilação natu-
ral, entre outros). 

a capacidade que os revestimentos de cal 
aérea têm no campo da regulação higrométri-
ca e o potencial de desempenho no que toca 
à influência na qualidade do ar interior são 
fatores positivos para a sua utilização no inte-
rior dos espaços edificados. Da mesma forma 
que foram estabelecidos requisitos de desem-
penho para revestimentos a utilizar na reabili-
tação de edifícios antigos (Veiga e Carvalho, 
1998; Veiga e tavares, 2002), é necessário 
avaliar a influência dos materiais de revesti-
mento tradicionais e correntes na qualidade 
do ar interior, incluindo neste campo as carac-
terísticas termo-higrométricas. esta avaliação 
permitirá uma adequação dos revestimentos 
aos diversos espaços, tendo em conta as 
necessidades de conforto a atingir. De forma a 
cumprir certos requisitos, como por exemplo 
uma melhor capacidade de isolamento térmi-
co, é possível utilizar agregados e/ou adições 
específicas em argamassas cujo ligante é a cal 
aérea. a análise a efetuar deverá incidir sobre 
o coeficiente de transmissão térmica, o coe-
ficiente de resistência à difusão do vapor de 
água, a absorção/dessorção e a sua influência 
na concentração de CoV, Co2 e PM10.

Conclusões

a saúde dos ocupantes e utilizadores dos edi-
fícios é influenciada pelos materiais que cons-
tituem e revestem o edificado. Para além de 
fatores como a ventilação e o isolamento tér-
mico da envolvente, os revestimentos podem 
desempenhar um papel significativo na regu-
lação da qualidade do ar interior, contribuindo 
para o conforto e para a saúde.

neste campo, a cal aérea, utilizada desde a 
antiguidade, pode ser alvo de uma utilização 
alargada devido à sua base inorgânica e às 
suas características de regulação higromé-
trica. o desenvolvimento de materiais com 
características térmicas melhoradas é possí-
vel utilizando a cal aérea como ligante. 
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