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Definição

• Aglomerante é o material ativo, ligante, cuja 
principal função é formar uma pasta que 
promove a união entre os grãos dos 
agregados. 

• Constituem o elemento ativo que entra na 

composição das pastas, natas, argamassas e 

concretos.

• Os principais aglomerantes são: cimento, cal e 
gesso



Definição

• Pastas: misturas de aglomerantes com agua. Utilizadas 
nos rejuntamentos de ladrilhos e azulejos.

• Natas: são pastas preparadas com excesso de agua. As 
natas de cal são utilizadas em pintura e as de cimento 
são utilizadas sobre argamassas para obtenção de 
superfícies lisas.

• Argamassas: mistura de agregados miúdos e 
aglomerantes com agua. Feita com areia natural lavada, 
misturada com cimento Portland e/ou Cal ou misturada 
com gesso. Utilizadas para unir tijolos e blocos, como 
assentamento e para revestimentos.

• Concreto: mistura de aglomerante (cimento, cal para 
purificar o agegado), agregados graúdos e miúdos (pedra 
e areia) e agua.



Pasta de Rejunte

Nata de cal para Pintura

Nata de cimento para Regularização



Argamassa assentamento Revestimento

Argamassa assentamento Tijolos

Concreto



Definição

Os aglomerantes são classificados em 
quimicamente inertes e quimicamente ativos:

• Aglomerantes quimicamente inertes: 
endurecem por simples secagem, como a 
argila.

• Aglomerantes quimicamente ativos: 
endurecem por reações químicas, como as 
cales, gesso e cimento.



Definição



Classificação dos Aglomerantes 
Quimicamente Ativos

Quanto ao modo de endurecimento:

• Aéreos: São os aglomerantes que endurecem 
pela ação química do CO2 (gás carbônico) do 
ar, como exemplo, a cal aérea e o gesso. 

• Hidráulicos: Não necessitam da presença do 
ar, são os aglomerantes que endurecem pela 
ação exclusiva da agua de amassamento, 
como por exemplo a cal hidráulica e o cimento 
Portland.



Classificação dos Aglomerantes 
Quimicamente Ativos

Quanto a relação com a agua:

• Aéreos: Depois de endurecidos, não resistem 
bem quando imersos na água. Devem ser 
usados apenas em contato com o ar.

• Hidráulicos: Depois de endurecidos, resistem 
bem a água. O endurecimento dos 
aglomerantes hidráulicos se dá por ação 
exclusiva da água (reação de hidratação).



Classificação dos aglomerantes 
Hidráulicos

• Simples

• Composto

• Misto

• Com Adição



Aglomerantes 

• Hidráulico Simples: Um único produto 
aglomerante, não tendo mistura.

Ex: Cimento Portland Comum

• Hidráulico Composto: Misturas de um 
aglomerante simples com subprodutos 
industriais ou produtos naturais de baixo 
custo (escória ou pozolana).

Ex: Cimento Portland Pozolânico



Aglomerantes

• Hidráulico Misto: São constituídos pela mistura de dois 
aglomerantes simples.

EX: Mistura de CP com cimento aluminoso (tem pega 
muito rápida, refratário e não produzido no Brasil).

• Hidráulicos com Adições: é o aglomerante simples ao 
qual foram feitas adições que excedem os limites 
estabelecidos em suas especificações para dar-lhes 
propriedades especiais como diminuir a 
permeabilidade, reduzir o calor de hidratação, diminuir 
a retração, aumentar a resistência a agentes agressivos, 
dar coloração especial, etc.



Conceito de Pega

• Pega: Período inicial de solidificação pasta, perda 
da fluidez.

• Início de pega: Momento que a pasta começa a 
endurecer, perdendo sua plasticidade. É contado 
a partir do lançamento da agua no aglomerante, 
até o inicio das reações químicas.

• Fim de pega: Momento que a pasta já está 
completamente sólida. Não significando que ela 
tenha adquirido toda sua resistência.



Tempo de Pega

• A determinação do início e fim de pega são 
importantes pois indicam o tempo disponível 
para trabalhar, transportar, lançar e adensar 
argamassas, regá-los para execução da cura, 
bem como transitar sobre a peça.

- Cimentos de pega rápida.....................< 30 min.

- Cimento de pega semirrápida....de 30 a 60 min.

- Cimento de pega normal...............60 min a 6hs.



A Cal para Construção Civil



A Cal 

• Cal é um aglomerante aéreo, produto 
resultante da calcinação de pedras calcárias a 
uma temperatura inferior ao do início de sua 
fusão (cerca de 900 ºC).

• Cal virgem = Regida pela NBR 6453

• Cal hidratada = Regida pela NBR 7175



Etapas da Cal

Na calcinação do calcário, as temperaturas chegam 
a 900 ºC, decompondo o carbonato de cálcio em cal 
virgem e anidros carbônicos. 



Etapas da Cal

Processo de hidratação da Cal, também conhecido 
com extinção. 
Cal virgem + agua = Cal hidratada.



Etapas da Cal

O endurecimento decorre da recarbonatação da cal 
hidratada pela absorção do CO2 presente na atmosfera. 



Tipos de Cales

• Cal virgem ou Cal viva = Calcário calcinado, esta não 
tem aplicação direta em construções.

- CV-C = cal virgem comum
- CV-E = cal virgem especial
• Cal hidratada = Cal virgem depois da hidratação, 

utilizada em argamassas.
- CH- tipo I 
- CH- tipo II
- CH- tipo III
• Cal hidráulica= Muito utilizada nas construções mais 

antigas e foi substituída pelo cimento Portland que tem 
melhor resistência. (aglomerante hidráulico)



Cal Virgem, classificação quanto a 
composição química:

• Cal virgem cálcica:

CaO - entre 100% e 90% dos óxidos totais

• Cal virgem magnesiana:

CaO - entre 90% e 65% dos óxidos totais

• Cal virgem dolomítica:

CaO - entre 65% e 58% dos óxidos totais



Cal Virgem, classificação quanto ao 
rendimento (ganho de volume):

• Cal  gorda  – com 1 m3 de cal produz mais de 
1,82 m3 de pasta. Produz maior volume de 
pasta, mais plástica, homogênea e mais 
expansiva.

• Cal magra – com 1 m3 de cal produz menos de 
1,82 m3 de pasta. Produz menor volume de 
pasta, mais seca, grumosa e menos expansiva.



Propriedades da Cal Hidratada

• Endurece com o tempo pela ação do CO2;

• Aumenta de 2 a 3 vezes de volume com a 
extinção;

• Confere fluidez  e plasticidade a argamassa, 
facilitando o espalhamento;

• Retém a agua, evitando perda excessiva de agua 
de amassamento para os blocos ou tijolos;

• Incorporação da areia= envolve e recobre os 
grãos dos agregados unindo os mesmos;

• Capacidade de absorver deformações.



Utilização da Cal na Construção Civil:

• Produção de argamassas para assentamento 
de blocos.

• Produção de argamassas para revestimentos.

• Produção de tijolos sílico-calcários, utilizados 
em alvenaria estrutural.


