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Introdução

Desde que o homem deixou de habitar as cavernas, passou a utilizar
os recursos que a natureza lhe oferecia, conforme as suas necessidades,
na construção de moradias que pudessem abrigá-lo. Inicialmente, os
recursos naturais eram apropriados da forma como se encontravam, e
posteriormente foram por ele transformados, para aprimoramento de suas
qualidades.

Os grupos humanos, inicialmente nômades, vagavam de território
em território, a depender da disponibilidade de caça, frutas e materiais
dos quais pudessem se valer, no cotidiano, para a sua sobrevivência. A
oferta de matéria-prima e os rigores do clima, aliados ao potencial inventivo
de cada um desses grupos, propiciavam diversidade de utilização dos
recursos disponíveis, diferenciando uma comunidade da outra.

À medida que um indivíduo de um grupo comunicava-se com o de
outro, ou à proporção em que seu conhecimento ia sendo enriquecido,
através da troca de experiências, maiores cuidados eram tomados com a
escolha dos materiais para a construção das suas habitações. A prática
de vida então adquirida ia sendo transmitida às gerações futuras que, por
sua vez, aperfeiçoavam o que haviam aprendido de seus antepassados
em processo oral então vigente de transmissão do conhecimento.

Com o desenvolvimento da escrita, o seu saber passou, então, a ser
registrado em documentos de diversas espécies e em vários tipos de
suporte, o que colaborava para uma difusão de tecnologia maior entre os
habitantes do nosso planeta e contribuía para melhorar a condição das
suas fábricas, no que diz respeito ao conforto e à durabilidade. Cabanas
de madeira, palha e cascas de árvores; habitações escavadas em solos
de boa coesão; construções em tijolos de terra crua, em materiais
cerâmicos, em alvenaria de “pedra e cal”, são alguns dos exemplos de
formas encontradas pelo homem para se proteger das intempéries ao
longo do tempo. Todavia, apesar da evolução da ciência da construção,
ainda hoje, em países menos desenvolvidos, é possível encontrar-se formas
de habitação muito primitivas, semelhantes às que se faziam há milhares
de anos, enquanto que, em outros, já se constrói com materiais
avançados, ou materiais tradicionais trabalhados ou elaborados com o
concurso de tecnologias cada vez mais desenvolvidas.
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Nos últimos cinqüenta anos, grande tem sido a ênfase dada ao
estudo de materiais de construção, assim como também àqueles
destinados especificamente à conservação e ao restauro, visto que o
homem tem se preocupado com a maior durabilidade da sua obra,
dedicando mais atenção à preservação do legado dos seus antepassados,
o que vale dizer, à sua memória.

Mais recentemente, a preocupação com a “qualidade total” dos
produtos, em geral, incluindo-se os diversos materiais de construção, já
pode ser notada nas grandes metrópoles, contribuindo, sobremodo, para
a melhoria dos bens que são colocados à disposição dos consumidores
e, como contraponto, as legislações tornaram-se mais rigorosas neste
sentido. Entretanto, muitos dos procedimentos relativos ao uso dos
materiais de construção, empregados desde os primórdios da nossa
civilização, têm sido menosprezados pelo homem atual. Isto fica patente
ao verificar-se que os cuidados dispensados ao seu preparo e/ou à sua
utilização são por vezes menores do que há duzentos ou trezentos anos
atrás, muitas vezes por desconhecimento das experiências dos antigos, o
que prejudica a qualidade da fábrica, a longevidade da obra e, no caso
da conservação e da restauração, o bom resultado da intervenção.

Várias referências podem ser encontradas em antigos textos e
documentos de arquivos sobre a qualidade, a forma de emprego, a
durabilidade e os cuidados que deveriam ser tomados com os materiais
de construção, em épocas passadas. Estas referências servem como
subsídios importantes para o conhecimento que se deve ter hoje sobre o
assunto, fundamental aos trabalhos de conservação e restauração,
quando se faz necessário o reforço ou a reintegração de antigas estruturas
no mister da conservação da memória e à construção moderna.

Para a elaboração deste livro, foram analisados textos italianos,
franceses, portugueses e espanhóis, escritos entre o século I a.C. e o
século XVIII e textos brasileiros escritos entre os séculos XVI e XVIII, com
ênfase nos últimos duzentos anos1 .

O ponto de partida para o estudo foi o tratado de Vitrúvio2 , escrito no
século I a.C. É, entretanto, consenso, entre os autores de textos de
arquitetura e engenharia analisados, que ao bom arquiteto compete o
domínio de várias ciências, de modo que possa, com sucesso, ter
condições de especificar corretamente os materiais de construção, assim
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como controlar todas as atividades ligadas à execução do projeto
arquitetônico e da obra. Isto torna-se crucial quando se trata de um arquiteto
que se dedica à conservação e à restauração. No entanto, ainda hoje,
nem sempre tal conhecimento é familiar aos profissionais da área, pelo
simples fato da pouca ênfase que se dá à importância do seu estudo.

Embora Vitrúvio já considerasse importante o conhecimento, por parte
do arquiteto, das propriedades dos materiais de construção com os quais
iria trabalhar, de modo que não fossem cometidos erros e se pudessem
prover dos materiais adequados a suas construções3 , os profissionais de
hoje, por vezes, não se preocupam com o estudo das características
daqueles materiais. Nem tampouco observam o que acontece com os
mesmos ao longo do tempo, quando aplicados em determinadas
situações, o que os ajudaria a evitar eventualmente em incorrer em erros
banais, mesmo sem o conhecimento aprofundado das suas propriedades4 .
Na realidade, o que ocorre é que muitos estudantes e profissionais de
arquitetura da atualidade passaram, como foi dito, a desprezar o caráter
científico desta arte, esquecendo-se que o conhecimento da ciência dos
materiais é fundamental à boa execução da obra arquitetônica. Se a nobre
arte é utilitas e venustas, é primeiramente firmitas5 . Além do mais, por vezes
a beleza da construção está diretamente ligada à qualidade dos materiais6 .

Este texto procura investigar, sob a óptica da ciência contemporânea,
o que se pensava das argamassas de cal e alguns dos seus constituintes
ao longo dos séculos, começando a partir da opinião de Vitrúvio,
averiguando o que havia de verdadeiro em seus pensamentos, pelo que
se acredita hoje em dia, constatando eventualmente informações corretas
contidas nos documentos estudados que foram negligenciadas pelos
profissionais contemporâneos. É fruto de uma pesquisa mais ampla sobre
os materiais de construção, que culminou com a tese de doutorado
intitulada “Estudo dos Materiais de Construção de Vitrúvio até ao século
XVIII: uma visão crítica interpretativa à luz da ciência contemporânea”,
defendida na Universidade de Évora (Portugal)7 .

Além de textos de arquitetura e engenharia, para a elaboração da
tese foi necessário consultar outros sobre temas diversos – história natural,
agricultura, matemática, física, química, hidráulica, história das ciências
e, até mesmo, alquimia8  –, por causa da natureza dos     materiais de
construção estudados. Enveredou-se, por esta razão, por outros campos
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da ciência, consultando inclusive especialistas diversos, como geólogos,
físicos, químicos, engenheiros civis e de minas, arquitetos restauradores,
dentre outros.

Entretanto, os textos importantes na época em que foram escritos e
que, nos dias atuais, são fontes riquíssimas para a pesquisa e reflexão
sobre os materiais de construção, são realmente os tratados de arquitetura
e de engenharia militar. Abordam, dentre outros assuntos, tópicos como
a escolha do terreno, o partido arquitetônico, as fases da obra, os materiais
para a sua execução.

Os grandes nomes da tratadística nas áreas de arquitetura e
engenharia, que viveram até o século XVIII e falaram sobre os materiais de
construção9 , basearam-se em Vitrúvio, apesar deste autor ser, por vezes,
pelo que se pode depreender dos textos analisados, motivo de
controvérsias. Contudo, mesmo quando seu nome não foi explicitamente
citado, pôde-se perceber que os conceitos que emitiu permaneceram, até
mesmo, em alguns textos que não se constituíram em tratados. O que
eventualmente ocorria é que nem todas as idéias vitruvianas eram aceitas,
simultaneamente, por um autor, o que poderá ser constatado oportunamente.

A idéia não é que este texto sirva como um manual para intervenções,
mas que através dele seja possível conhecer melhor um material básico –
a argamassa de cal – presente na maioria dos nossos monumentos
anteriores ao século XX.

Notas
1 Ou publicações atuais, mas que consistem em reedições ou novas traduções de textos
antigos, nestes idiomas ou em inglês.
2 Marcus Lucius Vitruvius Pollio, arquiteto romano ativo no século I a.C. (46-30 a.C.), autor
do mais antigo tratado de arquitetura que chegou aos dias atuais: De architectura libri
decem.
3 VITRUVIO PÓLIO, Marco Lucio. Los diez libros de arquitectura, tradução, prólogo e
notas de Agustín Blánquez, Barcelona, Ibéria, 1955. L. II, Cap. III, p. 40 – [...] para que,
cuando estas propiedades sean conocidas por los que quieren edificar, no cometan
errores y puedan proveerse de los materiales aptos y apropiados para sus construcciones
// [...] para que, quando estas propriedades forem conhecidas pelos que querem edificar,
não cometam erros e possam prover-se dos materiais aptos a apropriados para suas
construções.
4 O uso, em zonas expostas às intempéries, de rochas de alto custo que se degradam
com relativa facilidade é um exemplo claro disto, bastante freqüente nas obras atuais.
5 Se a nobre arte é útil e bela, é primeiramente sólida.
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6 Se um material estiver impregnado por sais, por exemplo, não apresentará boa qualidade,
e ficará com um aspecto não muito agradável quando as eflorescências aparecerem na
sua superfície, manchando-a (sem contar com a eventual escamação).
7 SANTIAGO, Cybèle Celestino. Estudo dos Materiais de Construção de Vitrúvio até ao
século XVIII: uma visão crítica interpretativa à luz da ciência contemporânea. Universidade
de Évora (Portugal), 2001. 414p. Tese de doutorado.
8 Porque, para Vitrúvio, as propriedades das rochas e madeiras eram justificadas pela
sua constituição com base nos quatro elementos – água, terra, fogo e ar.
9 Alguns textos considerados como clássicos não se referem aos materiais de construção,
ou apenas lhes fazem uma rápida menção.
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