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Noções genéricas

Atualmente, o uso da cal diminuiu bastante, principalmente por causa
da grande difusão do uso do cimento tipo Portland, porém até meados
do século XIX, este era o aglomerante por excelência utilizado nas
construções, tanto para assentamento, quanto para revestimento.

Scamozzi, por exemplo, considerava a cal como “o nervo e a força
das construções”, já que, sem ela, dizia ser impossível unir as diversas
partes que as compunham1 ; no Diccionario de commercio e industria2 , e
em La science des ingenieurs, de Belidor3 , textos do século XVIII, verificou-
se que a cal foi indicada, também, como a “alma” da construção.

Hoje, muitas são as tentativas feitas em diversas partes do mundo
para recuperar a tecnologia perdida de trabalhar com a cal, principalmente
para emprego em habitações de baixo custo, já que a produção mundial
de cal volta-se, na maioria das vezes, para a agricultura, para a indústria
(aciaria, indústria de tintas, de papel), para o tratamento de água, para
degelo da neve (em substituição ao sal, em países de clima frio), dentre
outros usos. No ramo da construção civil, a cal é ainda, com certa
freqüência, usada em argamassas mistas com cimento, blocos de
concreto celular4  e blocos de solo-cal.

No Brasil, assim como em outros países onde o déficit habitacional
é elevado, uma atenção maior ao assunto seria válida, mas ao menos
algo tem sido feito para a divulgação do produto, tanto que há uma
associação nacional de produtores5 , responsável por diversas publicações
que abordam este tema, inclusive uma de expressão periódica, o Jornal
Negócios da Cal6 .
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Apesar do emprego da cal ter caído em desuso no Brasil, ainda hoje
pode ser constatado, em certas regiões mais inóspitas e de populações
de baixa renda, o preparo artesanal do material. O município de Curaçá,
no Sertão da Bahia, uma zona de solo calcário, é um exemplo. Naquela
região, podem ainda ser observados fornos rudimentares, que são
utilizados na fabricação da cal pelos moradores. Tais fornos, de planta
circular, não apresentam cobertura, e o material submetido à queima é
disposto em camadas alternadas com a lenha, o combustível utilizado.
Neste mesmo município, algumas instituições têm tentado colaborar com
os habitantes locais, instruindo-os como produzir, artesanalmente, um
produto de boa qualidade7 .

Em outros países, tentativas da retomada da cal como material de
construção têm sido sentidas. Sediada no Reino Unido, a instituição
Practical Action (Technology Challenging Poverty)8, por exemplo, tem agido
no sentido de divulgar as vantagens do emprego da cal. Além da
organização de seminários internacionais, publicação de livros e
periódicos, o grupo financia investigações e envia consultores aos países
do dito terceiro mundo, de modo a orientar a confecção do produto.

O conhecimento da cal é muito antigo. Este material já foi, pelo
menos, datado desde o período Natufiano (10.300-8.500 a.C.)9 , apesar
de não se saber exatamente com que finalidade era utilizado. Como a
cultura dos habitantes daquela época era ainda primitiva, o resíduo
encontrado pelos arqueólogos pode ter sido oriundo de uma queima
acidental, como, por exemplo, decorrente do emprego de pedras calcárias
nas proximidades de algum fogo, e não como um remanescente da sua
utilização na construção. De acordo com José Epitácio Guimarães, M.
Venaut disse que a mais antiga aplicação deste aglomerante na construção
civil data de 5.600 a.C. (na Iugoslávia): uma laje de 25 cm de espessura10 .

De qualquer modo, seu uso foi freqüente entre as antigas civilizações,
como material construtivo, o que é comprovado através de vestígios
arqueológicos e da bibliografia. O que variou, ao longo dos séculos, foi o
processo de obtenção deste material, ou seja, a matéria-prima utilizada
(calcários, mármores, corais, conchas de diversas espécies), os fornos e
os combustíveis utilizados na calcinação, o método de calcinação em si
(temperatura e tempo de queima), o manuseio e a extinção.
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Matérias-primas tradicionalmente usadas

Rochas calcárias

A primeira referência acerca da cal, encontrada na bibliografia
consultada, em texto de arquitetura, foi descoberta no tratado de Vitrúvio.
Todavia, ao procurar entender o que foi dito pelo mestre romano, chegou-
se à conclusão que é difícil a interpretação das informações dadas, a
partir da análise de diversas edições do texto.

Fazendo-se, então, uma síntese do que foi dito nas oito edições
consultadas, com base na terminologia empregada e tendo-se em vista
os comentários ora feitos, as pedras para fazer cal seriam brancas, calhaus
ou sílex de determinada região, rochas obviamente calcárias11 .

Encontrou-se, em um texto atual sobre cal, a definição de uma cal
hidráulica conhecida como cal romana, ou cimento romano, que seria
uma cal virgem oriunda de calcários impuros contendo alto teor de sílica,
componente que lhe daria propriedades cimentantes12 . Seria este calcário
o sílex mencionado? O termo poderia, também, ter sido usado
simplesmente como sinônimo de seixo (confusões na tradução?), de modo
que a definição dada para este material limitava-se a classificá-lo como
uma rocha puramente quartzosa, donde se conclui que não seria
adequada à fabricação da cal. Na realidade, segundo Cairoli Fulvio Giuliani,
eram várias as rochas conhecidas antigamente por esta denominação13 .

Levando-se em consideração apenas a questão da coloração das
pedras, certos autores que sucederam Vitrúvio recomendaram variedades
que não eram brancas. Martini, por exemplo, além de pedras de cor índigo
ou cinza escuro, também foi favorável ao uso da pedra albazzana, citada
pelo próprio Vitrúvio como pedra de cantaria, igualmente de cor de cinzas,
para fazer cal hidráulica14 .

Vários são os autores que falam na dureza e na coloração das pedras
para fabricação da cal como fatores primordiais na dureza da argamassa.
A título de exemplificação, citam-se a seguir algumas opiniões, por vezes
um pouco distoantes da emitida por Vitrúvio. Destaca-se que, segundo
Vitrúvio, seria melhor usar pedras compactas e duras para argamassas
de assentamento, enquanto que pedras porosas seriam mais adequadas
no caso de argamassa para revestimento15 .
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Possivelmente, como a pedra dura era julgada capaz de propiciar a
produção de uma cal de melhor qualidade, Vitrúvio deveria acreditar que
resistiria mais ao carregamento. Já os rebocos, por sua vez, como não
tinham como função receber cargas, mas simplesmente defendiam o imóvel
contra as injúrias do tempo, podiam ser feitos com cal de pior qualidade,
talvez também mais porosa.

Diogo da Sylveyra Vellozo afirmou que a melhor pedra para fazer cal
era a de coloração cinza azulada16 ; Mathias Ayres e Negreiros
recomendaram a pedra lioz17 , rocha que apresenta variações de cores,
sendo normalmente clara, porém não exatamente branca, e que sempre
foi elogiada como capaz de produzir uma cal de muito boa qualidade.

J. F. Blondel também considerou que a dureza da cal dependia da
dureza da pedra que a teria originado, sendo que as mais pesadas e as
mais brancas seriam as mais adequadas no preparo de uma boa cal,
consistindo o mármore na melhor opção. As pedras brandas só deviam
ser usadas em caso de serem as únicas disponíveis18 . Este último ponto
é aquele no qual há discordância com o ensinamento de Vitrúvio, já que
J. F. Blondel recomendou a pedra branda somente em última instância, o
que aparentemente Vitrúvio não fez.

A crença no fato de que a dureza da pedra era responsável pela
dureza da argamassa feita com sua cal permaneceu, mesmo tendo-se
verificado, há algum tempo, através de análises e testes químicos e físicos,
que isto não retratava a realidade19 .

Segundo Cataneo, a natureza da cal variava conforme a natureza da
pedra, sendo melhores as fabricadas a partir de pedras duras, provenientes
de locais úmidos. Ainda na sua opinião, as cais oriundas de calcários de
jazidas seriam melhores do que aquelas feitas a partir de seixos
encontrados na superfície20 . Isto provavelmente porque as rochas que se
encontravam na superfície eram mais fracas, por serem mais alteradas.

Com relação à escolha da matéria-prima em vista da finalidade à
qual se destinava a cal, Cataneo informou que, para cada uso – exterior,
interior, lugares secos ou úmidos – era recomendada a calcinação de um
tipo específico de pedra. Como um detalhe importante, esclareceu que,
segundo Catão, os diversos tipos de pedra não deveriam ser misturados,
pois o material resultante não apresentaria boa qualidade21 .
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A mistura de rochas de diversas naturezas produz realmente um
material mais heterogêneo e, conseqüentemente, de pior qualidade. Este
é um cuidado que se deve ter até hoje, ao fazer-se cal. Quanto a se escolher
a matéria-prima a depender da finalidade da cal, sabe-se, hoje, que a
indicação não é procedente.

Philibert de l’Orme afirmou que a pedra calcária mais adequada à
produção da cal era a mais pesada, e que soasse como um vaso de
cerâmica bem cozido, quando recebesse leves pancadas22 . Ou seja,
deveria ser uma rocha dura, com densidade alta e com pouca porosidade,
o que coincide com a opinião vitruviana, quando este autor mencionou o
tipo de matéria-prima recomendado na fabricação de cal para argamassas
de assentamento.

No tratado atribuído a Antônio Rodrigues, a pedra boa para fazer cal
foi descrita como sendo aquela que era úmida (daí não poder ser retirada
da superfície da terra) e capaz de receber lustro. Conforme a opinião do
autor, a pedra seca não poderia receber lustro, pois, pelo fato de ter perdido
a umidade por ação dos raios solares, teria também perdido a sua força,
não servindo, por conseguinte, nem para receber lustro, nem para fazer
cal. No seu entender, esta pedra poderia ser reconhecida, ao ser submetida
ao processo de transformação em hidróxido23 , pois queimava rapidamente,
gastava pouca lenha, se desfazia com pouca água, e corria como azougue.
Além disto, quando a cal era traçada com a areia, só funcionava
satisfatoriamente com uma quantidade menor de areia do que aquela
usada com pedra úmida, de boa qualidade, ou seja, havia na obra um
consumo maior de cal, o que refletia um maior gasto24 .

Scamozzi fez referência a diversos tipos de pedra para fazer cal, conforme
a opinião de autores que o antecederam: pedras brancas variadas (algumas
das quais semelhantes ao mármore); pedra fidenate25  (pálida ou tendente ao
avermelhado); travertino; seixos porosos e leves; sílex26 . Também citou um
tipo de pedra existente em Praga, que apesar de ser negra como sílex27  e
mais mole que este, após queima durante cinco dias e cinco noites propiciava
a formação de uma cal branca28 . Contudo, no seu texto encontrou-se
informação explícita de que Andrea Palladio elogiou muito a cal feita de seixos
duros e brancos29 , com o que o próprio Scamozzi claramente concordou,
completando dizendo que seria ótima principalmente se proveniente de pedras
gordas e frescas, cuja cal teria capacidade de empastar muita areia30 .
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Mattheus do Couto sugeriu também o uso da pedra mais dura para
a fabricação da cal31 , mas não mencionou que a pedra deveria ser
obrigatoriamente branca. Curiosamente, referiu-se ainda a uma cal que,
apesar de apresentar coloração escura ao sair do forno, clareava
posteriormente e prestava-se à construção:

[...] esta cal he preta como cinza ao tirar do forno, mas feita em obra fica
mais alva, mas não tanto como a da nossa pedra de lios32 .

Leonardo de’Vegni, tradutor para o espanhol do texto de Giovanni
Branca, foi igualmente partidário da opinião que as melhores pedras para
se fazer a cal eram as mais duras, mas também não julgou que
precisassem, necessariamente, ser brancas, já que apontou o “pedernal
azulado obscuro” como adequado33 .

Nota-se claramente, nos textos consultados, o desconhecimento a
respeito da constituição mineralógica dos diversos componentes da crosta
terrestre, sendo as pedras calcináveis identificadas pela experiência. Daí
a grande dificuldade, em dias atuais, de saber-se a qual lítico os diversos
autores se referiam. Scamozzi, entretanto, deu uma prova que realmente
se sabia que determinado componente era o responsável por propiciar às
pedras a capacidade de ser transformada em cal:

O calcário, que propriamente assim se chama por causa do cálcio de
que se faz a cal [...]34 .

Segundo E. Leduc, a primeira explicação científica acerca da
decomposição dos calcários foi dada por Joseph Black (1728-1799), que
mostrou que pela calcinação do carbonato havia liberação de gás
carbônico35. As primeiras investigações experimentais sobre as argamassas
de cal, no entanto, só foram feitas em 1818, por Louis Joseph Vicat36 , o
responsável pelo estabelecimento da fórmula para determinação do índice
de hidraulicidade.

Quanto à distinção entre pedras que serviam para fazer cal daquelas
que não tinham esta utilidade, alguns autores fizeram menção explícita à
existência de tipos diversos. Teofrasto, por exemplo, ao falar sobre rochas,
de maneira geral, disse o seguinte:

Alguns afirmam com certeza que todas as pedras irão derreter no
fogo, exceto mármore, que pela queima é transformado em cal37.
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Não foi mencionado por Teofrasto o uso de outros calcários na
fabricação da cal, mas como a Grécia é rica tanto em mármores quanto
em calcários38 , possivelmente estes estariam incluídos na definição
genérica de mármore39 , daí não serem citados textualmente. Por outro
lado, quanto à informação que todas as pedras derretiam no fogo, só
corresponderia obviamente à verdade, caso o autor estivesse se referindo
a certos minerais, e não a pedras de construção.

Negreiros, pelo menos, especificou que a cal devia ser feita de pedras
próprias a serem calcinadas, “porque nem de toda a pedra se pode fazer
cal”40 , o que é óbvio. Só as pedras carbonáticas – rochas que contêm
carbonatos de cálcio, ou carbonatos de cálcio e magnésio41  – por ação
do fogo, transformam-se em cal virgem, composto químico que, por sua
vez, caso seja submetido à ação da água, origina a chamada cal extinta.
Tanto a cal virgem, quanto a extinta – CaO e Ca(OH)2, respectivamente –
podem ser usadas na confecção de argamassa.

O próprio Negreiros completou a informação a respeito da formação
da cal explicando que as pedras excessivamente rijas não podiam ser
calcinadas; as muito brandas eram inúteis; as brandas que possuíam
uma certa dureza produziam uma cal considerada inferior, que apresentava
coloração parda. Ou seja, indicou, pela experiência, como avaliar a
correlação entre os determinados tipos de rocha e a capacidade de serem
convertidas em cal ou, eventualmente, como correlacionar a pedra com a
qualidade da cal dela resultante.

Será que a coloração parda da cal mencionada por Negreiros não
era decorrente do fato das pedras brandas escolhidas conterem
impurezas? Como o seu texto não permite, hoje, uma identificação, com
precisão, das pedras às quais fez referência, é impossível sair-se do nível
de especulação. Sabe-se, entretanto, que as cais hidráulicas também
apresentam esta coloração, resultante da presença de minerais argilosos
em sua composição42 , e são de boa qualidade.

Negreiros acreditava que a cal da pedra lioz, se extinta em água
doce, seria a melhor cal do mundo43 . Será que era porque a cal feita com
tal tipo de rocha apresentava propriedades hidráulicas44 ?

Ao mencionar os estudos feitos com a cal de Alcântara, Castanheira
das Neves informou: “[...] produziu por processos regulares pequenas
porções da cal hydraulica, servindo-se para esse fabrico do calcareo
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marnoso subjacente ao calcareo compacto da pedreira do Alvito entre a
de Raton e a do guano, proximo á ribeira de Alcântara”. Entretanto, após
caracterização feita em laboratório, ao menos em alguns tipos de lioz a
hidraulicidade não foi constatada (anexos 3 e 4).

Ainda com relação à individualização, de maneira prática, dos líticos
aptos ao preparo da cal, J. F. Blondel indicou verificar se a água forte45

agia sobre a dita pedra, causando efervescência46 .
O método expedito usado atualmente para determinar se uma pedra

é calcária é similar, porém utiliza-se ácido clorídrico (HCl), e não ácido
nítrico (HNO3). Em ambos os casos, realmente ocorre a efervescência,
pois há liberação de gás carbônico, indicativo da presença, ou não, de
carbonato. O que pode ocorrer é que a reação seja mais intensa, no caso
da presença unicamente de carbonato de cálcio, e de menor intensidade,
quando existir uma mistura deste com carbonato de magnésio.

Por meio deste teste, entretanto, não é possível constatar se a pedra
tem o teor de carbonatos de cálcio adequados à produção de uma cal de
boa qualidade. Se um calcário for dolomítico, por exemplo, também ferve,
ou seja, a pedra, reagindo com o ácido, também libera gás carbônico,
causando efervescência, porém de menor intensidade. As cais feitas com
calcários dolomíticos não têm qualidade tão boa quanto aquela feita com
calcário composto unicamente por carbonato de cálcio47 , de modo que o
método de avaliação da rocha aconselhado por J. F. Blondel não era
totalmente eficiente para esta finalidade.

Quanto aos mármores propriamente ditos usados na produção de
cal, Michael Wingate (séc. XX) disse serem bastante procurados pelo seu
teor de carbonatos. Porém apontou certos problemas: os que apresentam
baixa porosidade são mais difíceis de calcinar, e certos tipos contêm
impurezas, tais como olivina, que são muito cristalinas para reagir e fazer
uma cal hidráulica48 .

Alguns autores, a exemplo do espanhol Diego de Sagredo e de
Philibert de l’Orme, ao mencionarem a fabricação da cal, disseram que o
material produzido só atingiria a sua maior força, como aglomerante, se
fosse feito com a mesma pedra a ser usada na construção do edifício49 .
H. Bonnami afirmou ser isto geralmente impossível, assim como criticou
o desconhecimento de cais hidráulicas naturais por parte dos antigos
construtores50 . Disse que, se não eram cientes daquelas informações51 ,
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não poderiam ser comparados aos construtores seus contemporâneos.
Deste modo, os romanos, na sua opinião, não tinham dado contribuição
alguma à posteridade, em termos do uso de materiais de construção,52 , o
que é injusto. E que dizer de todo o legado de técnicas construtivas deixado
pelos romanos, inclusive pontes e aquedutos?

A idéia de se fazer argamassa com a mesma pedra usada na cantaria
do edifício tinha certa lógica: de maneira geral, quanto mais similares
forem, em sua constituição, os materiais aplicados em contato, maior
compatibilidade apresentam. Só que era realmente inviável fazer o indicado
por Philibert de l’Orme. Além disto, argamassas feitas com cal de
proveniência diversa das rochas usadas na mesma construção à qual ela
se destinava foram sempre usadas e, tendo sido executadas dentro dos
padrões recomendados, apresentaram comportamento muito bom. Muitos
são os remanescentes arqueológicos que atestam isto.

No texto atribuído a Cormontaigne, recomendou-se que nas
especificações fosse declarada a proveniência da cal. Deste modo, estaria
assegurada, segundo o autor, a boa qualidade do material. A justificativa
para assim se proceder foi que, como se tinha o conhecimento, por
experiência, de muitas das matérias-primas utilizadas na fabricação deste
material, sabendo-se de onde vinha, era possível ter-se uma idéia de como
seria o seu comportamento53 , o que era uma boa recomendação.

Calcários marinhos

Vitrúvio não mencionou, como matérias-primas para a produção da
cal, os calcários marinhos (conchas, búzios e corais), citados por outros
autores. Talvez isto tenha ocorrido porque era grande a quantidade de jazidas
conhecidas de rochas de natureza carbonatada (mármores diversos, travertino,
outras rochas calcárias), na época, no vasto Império Romano. Logo, a
demanda podia ser atendida por estas fontes de matérias-primas, sendo,
pois, dispensada a procura de fontes alternativas. Além do mais, sabe-se
que os corais são típicos de águas tropicais, o que também pode ter concorrido
para a omissão, ao menos, deste tipo de material, no texto vitruviano.

No início da colonização do Brasil, as jazidas de pedras carbonáticas
ainda não haviam sido descobertas nas imediações da cidade de Salvador,
mas os calcários de origem marinha eram abundantes, daí a sua utilização
em larga escala.
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Como havia material alternativo, na Bahia, para o fabrico da cal
(precisamente os corais, as cascas de ostras e as conchas, de maneira
geral), não havia necessidade de se proceder o transporte de calcário (ou
cal) a partir da Europa.

Nos documentos redigidos ao longo dos primeiros anos da fundação
da cidade do Salvador54 , pode-se notar que os portugueses tinham o
conhecimento da produção da cal com cascas de ostras. Além disto,
constatou-se que remeteram para o Brasil mestres caieiros, às custas da
Coroa, de modo a auxiliarem na construção da cidade55 .

Em uma das primeiras descrições minuciosas feitas do Brasil das
quais se tem notícia, da autoria do cronista português Gabriel Soares de
Sousa (1540-1592), também foi feita referência às ostras existentes na
Bahia, cujas cascas podiam ser utilizadas na fabricação de cal para a
construção56 . Em outro capítulo, este autor abordou novamente o assunto,
destacando a qualidade do material resultante:

A mor parte da cal que se faz na Baía é das cascas das ostras de que
há tanta quantidade que se faz dela muita cal, a qual é alvíssima, e
lisa também, e fazem-se dela guarnições de estuque mui alvas e
primas [...]57

Apesar de Gabriel Soares considerar a cal feita a partir de cascas de
ostras como de boa qualidade para a construção, pelo que foi dito no
seu tratado, havia, também, no Brasil, em finais do século XVIII, cerca de
duzentos anos depois, quem tivesse opinião diversa:

[...] apareceu em alguns sitioz pedra calcaria, que elles pizavão sem
conhecer, mendigando a cal de casca de ostra, muito inferior á que
agora tem [...]58

Será que, pelo fato da cidade de São Paulo, local ao qual a
informação supra se refere, ficar no interior do país, a cal preparada com
cascas de ostras era de pior qualidade por ser preparada no litoral e
transportada sem estar devidamente acondicionada para o local,
hidratando-se?

Quanto ao uso de calcários marinhos com a mesma finalidade,
Gabriel Soares informou ainda que na Ilha de Itaparica59  havia três fornos,
e fazia-se cal em quantidade:
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[...] qual cal é muito estranha porque se faz de umas pedras que se
criam no mar no sítio desta ilha e em outras partes, as quais são muito
crespas e artificiosas para outras curiosidades e não nascem em
pedreiras mas acham-se soltas em muita quantidade. Estas pedras
são sobre o leve por serem por dentro organizadas em alféolas60 .

Este cronista complementou a informação dizendo que a cal feita
com tais pedras apresentava como características as a seguir enunciadas,
e propôs alternativas, caso não se tivesse a facilidade de encontrá-las, o
que não julgou ocorrer:

[...] muito alva e liga a obra como dela se faz como a de Portugal e
caldeiam-na da mesma maneira mas não leva tanta areia como a cal
que se faz das ostras e de outro qualquer marisco, de que também se
faz muito alva e boa e para todas as obras, quanto mais que, quando
não houvera remédio tão fácil para se fazer infinidades de cal como o
que está dito, com pouco trabalho se podia fazer muita cal porque na
Baía, no rio de Jaguaripe e em outras partes há muita pedra lioz como
a de Alcântara61  com umas veias vermelhas, a qual pedra é muito
dura de que se fará muita obra prima, quanto mais cal para o que se
tem experimentado já, e cozem muito bem e se não valem dela para
fazerem cal, é porque acham estoutro remédio muito perto e muito
fácil e para as mesmas obras e edifícios que forem necessários62 .

A tradição que se tinha, na Ilha de Itaparica, até poucas décadas
atrás, era a de utilizar, como matéria-prima para a produção de cal, corais
do gênero Mussismilia (il. 2) ou cascalho de praia rico em exemplares de
corais Meandrina braziliensis (il. 3), conchas e búzios, de modo que se crê
que as pedras estranhas mencionadas por Gabriel Soares eram, na
realidade, corais. O próprio Gabriel Soares escreveu que se achavam nas
praias “limos esfarinhados de areia que está congelada e dura como
pedra” 63 , material que, na realidade, consistia, possivelmente, em outro
tipo de coral vulgarmente conhecido como rodolito64  (il. 4), e que também
devia estar presente no cascalho usado, mais recentemente, na fabricação
do cimento, o que era conveniente, dada a sua composição carbonática.

Chegou-se à conclusão que as pedras indicadas no texto quinhentista
eram corais a partir de depoimentos dados por pessoas que conheceram
o funcionamento da caieira da fazenda Parapatingas, naquela ilha, o que
foi corroborado por indicações dadas por parentes de um antigo
proprietário de uma outra caieira, também na mesma ilha. Isto sem falar
que a tradição oral assim já contava.
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No texto da autoria de Frei Bernardo de São Bento foram também
mencionadas as características de argamassas feitas com cal de cascas
de ostras, assim como foi indicada a construção de caieiras para que se
pudesse preparar uma boa cal. Isto comprova, além da utilização de cal
desta proveniência, uma certa preocupação com a qualidade do material
resultante, o que pode ser constatado através da leitura da citação a seguir:

As paredes que nesta obra estaó para fazer, em q he nesesario, aja a
mayor fortaleza, que puder ser [...] se devem obrar [...] tendo grande
cuidado no modo de terçar a cal, que a quantidade do saibro, que se lhe
botar, seia o q a bondade da cal puder sofrer; pois a que he feita de ostra
sam, e limpa, poderá levar a quantia de saibro que se costuma; mas a
que for de ostra podre, e çuja, nem presta nen pode sofrer o saibro de
consideração, e faz fraca obra65 .

Ainda hoje as conchas e cascas de ostras são usadas na fabricação
de cal em países africanos e asiáticos66 , e na Bahia (Brasil), após ter
praticamente desaparecido a prática da utilização de matérias-primas de
origem marinha no preparo de cal, até o ano de 1995 podia-se constatar
o seu uso na produção de cimento, na indústria de Cimento Aratu67 .

A bibliografia brasileira não menciona locais no país aonde ainda sejam
usados corais ou conchas de animais marinhos na confecção de cal. Assim,
não é possível avaliar as condições reais da sua produção. No entanto,
sabe-se que, ao menos em pequenas vilas de pescadores no Recôncavo
Baiano, essa prática ainda vigora, e o material é produzido artesanalmente,
para consumo próprio. Barreiras do Jacuruna é uma delas.

No entanto, no final do século XIX, alguns ensaios para a verificação
comparativa da resistência à compressão de cais de marisco e cais
provenientes de determinado tipo de pedra foram feitos. O responsável pelos
mesmos foi o engenheiro Ernesto Marcos Tygna da Cunha68  (anexo 2).

Segundo um técnico da TESIS (Tecnologia de Sistemas de Engenharia
S/C Ltda), empresa auditora do Programa de Qualidade da Cal para a
Construção Civil69 , não existe comprovação científica do emprego, nos
dias de hoje, de calcários de origem marinha na indústria da cal no Brasil.
Apenas pôde-se constatar que algumas marcas de cal, avaliadas
compulsoriamente, apresentaram teores de óxidos muito baixos,
constituindo-se em cais deterioradas. Isto poderia ser um indício do uso
de material muito misturado.
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Calcinação

Catão ensinou que, para fazer cal a ser utilizada na agricultura, de
modo a regular o pH ácido do terreno, devia-se cozer bem pedras calcárias
de boa qualidade, de coloração o mais branca possível, e quanto menor
a variação cromática das mesmas, melhor. Este autor também deu
instruções de como fazer fornos de cal, e recomendou para se tomar
cuidado com o fogo, de modo que não se extinguisse. Além disto, informou
como saber, pela aparência, se as pedras estavam bem cozidas70 .

No tratado da autoria de Alberti, encontrou-se a seguinte indicação
sobre o material oriundo da queima de rochas calcárias:

Aquela cal que, apenas saída do forno, consiste em torrões não
compactos, mas desfeitos e bastante pulverulentos, é reputada ruim
e inadequada ao seu fim. Boa, por outro lado, é aquela que, purificada
pelo fogo, torna-se alva, leve, sonora e que, banhada, produz crepitação
intensa, levantando uma grande quantidade de vapor. À cal
mencionada anteriormente, dada a sua escarsa energia, é bom
misturar pouca areia; mais à segunda, que é mais forte71 .

As indicações albertianas diziam respeito tanto aos resultados
obtidos com a calcinação, de maneira geral, quanto aos fenômenos visíveis
por ocasião do processo de extinção e à maneira prática de reconhecimento
da qualidade do óxido formado. O material muito pulverulento mencionado
aparentemente haveria sido queimado em excesso; a leveza indicaria
provavelmente que o calcário tinha sido queimado no ponto certo. Ao
mencionar a sonoridade da cal, Alberti talvez estivesse referindo-se a um
material mais compacto, já que foi informado que a cal proveniente de
óxidos desfeitos e bastante pulverulentos era ruim. Quanto à grande
intensidade de vapor, decorrente da liberação de calor ao longo da
transformação do óxido em hidróxido (reação exotérmica), denotava que
a mudança estava realmente ocorrendo, e que o calcário não era dolomítico
ou magnesiano, pois quando isto ocorre, a efervescência é menor.

Scamozzi descreveu os tipos de cal e de fornos que conhecia, e
informou que a duração do processo de calcinação dependia não apenas
da natureza da pedra, mas também da quantidade de material, do tipo
de forno e da maneira como este foi arrumado por ocasião da queima,
assim como do tipo de combustível utilizado, observações estas
verdadeiras.
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Os indícios do término do processo de calcinação eram verificados,
segundo o mesmo autor, através do ruído e da coloração do fogo, opinião
também emitida por outros tratadistas.

Pela sua experiência, Scamozzi indicou que as pedras reduziam o
peso, por ocasião da calcinação, em um terço, ou dois quintos do inicial72 ,
e perdiam sua cor – o material resultante era mais branco do que a pedra
que a havia originado – e cheiro originais, passando a ter odor e cor de
cal. Scamozzi disse ainda que algumas pedras, por seu “caráter úmido”,
reduziam a força do fogo, e portanto não eram adequadas à fabricação
da cal. Assim como também não o eram as serpentinas, as porfirinas,
nem os seixos duríssimos, sendo mais resistentes do que o fogo, não
permitindo o cozimento de pedras vizinhas73 .

As serpentinas, as porfirinas e os seixos duros não podiam ser usados
na fabricação da cal por não serem rochas de natureza carbonatada, e
não por terem “caráter úmido”, como informou Scamozzi.

Quanto à pedra perder a sua coloração e cheiro originais, e gerar um
produto com cheiro e odor característicos, isto ocorre em decorrência da
transformação sofrida pela matéria-prima.

Com relação ao preparo de cal de cascas de ostras, na Bahia, Gabriel
Soares comentou que era um procedimento mais fácil e econômico do
que se a matéria-prima fosse a pedra: gastava-se menor quantidade de
lenha e em cerca de dez ou doze horas a cal viva estava pronta. Além
disto, a cal assim preparada ficava tão boa que, ao ser hidratada, fervia
em pulo como a cal de pedra que se costumava fazer em Lisboa74 .

As cascas de ostra, por serem materiais de pouca espessura, são
mais facilmente calcináveis do que pedras, ou mesmo corais. Logo, o
processo de transformação do carbonato em óxido é realmente mais rápido
do que aquele que se dá no caso do uso de pedras. No entanto,
experimentou-se calcinar uma pequena quantidade de cascas de ostras
em laboratório, a uma temperatura de 850ºC ± 5ºC . A temperatura de
cozimento dos calcários varia entre 890ºC e 930ºC. A produção industrial,
sendo mais lenta, exige uma temperatura, no máximo, igual a 890ºC. Os
carbonatos de magnésio, entretanto, começam a se transformar a 720ºC.
Como a tensão de vapor do gás carbônico é igual à pressão atmosférica
(correspondente a 812ºC de temperatura), valor inferior aos 890ºC
sugeridos, a queima industrial deve ser feita a uma temperatura
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intermediária entre estas duas, daí a adoção dos 850ºC, conforme
indicação de Le Chatelier75 .

Como a quantidade de matéria-prima disponível era pequena,
estabeleceu-se, empiricamente, o tempo de queima em vinte horas, tendo-
se constatado que era suficiente, em virtude exatamente da pequena
quantidade e da pequena variação de temperatura (850ºC ± 5ºC).

As vinte horas não se mostraram excessivas, pois o calcário não
ficou queimado, como pensava-se poderia ocorrer. Logo, pode-se inferir
que, antigamente, muitas vezes a queima do material deve ter sido
incompleta por não se prolongar o fogo por tempo suficiente. Hipótese
facilmente comprovada, por exemplo, no caso da cal de corais: é muito
comum encontrar-se fragmentos de material não calcinado em antigas
argamassas (il. 5 e 6).

Um outro ponto digno de menção é que uma das razões para a cal
“ferver em pulo” é por conter um alto teor de carbonatos de cálcio76 . A
hidratação dos óxidos de cálcio e de magnésio inicia-se ao mesmo tempo,
porém a velocidade do processo no caso do óxido de cálcio é muito maior.
Como o calor liberado ao longo da hidratação é alto, sendo maior no caso
de cais cálcicas77 , quando o material apresenta esta natureza, a água ferve.
No caso de cais rápidas, então, o processo é prontamente visível.

Quanto à fabricação de cal a partir de calcários marinhos, Gabriel
Soares afirmou que era efetuada em fornos, e o fogo a lenha, que era
aceso por baixo de uma série de arcos, assim ficava por uma noite e um
dia78 .

Com relação ao funcionamento de caieiras artesanais na ilha de
Itaparica, recolheu-se o depoimento de pessoas que chegaram a conhecê-
las em funcionamento, há quase cinqüenta anos. Afirmaram que o
combustível utilizado era a lenha, porém o tempo de queima era de três
dias, findos os quais se procedia a extinção.

A divergência entre os tempos de queima mencionados deu-se
possivelmente porque Gabriel Soares indicou que o material era calcinado
em fornos, enquanto que, nas caieiras existentes no século XX, o material
era simplesmente empilhado a céu aberto, alternando-se camadas de
lenha e calcário. Nada mais lógico que a queima feita em um ambiente
fechado se procedesse mais rapidamente do que ao ar livre, pois o calor
não se dissipava com tanta facilidade.
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A respeito de pedras muito rijas, que não podiam ser calcinadas,
Mathias Ayres deu algumas explicações, no que foi apoiado por Negreiros:

O diamante e outras pedras preciozas não se podem calcinar, por mais
que o fogo seja violento, e diuturno. As partes de que a natureza as
fabricou, são tão unidas e compactas entre sy, que os poros com que
ficarão só dão passagem á materia subtil e etheria, mas não aos
corpusculos do fogo; sendo que a calcinação, provem de uma certa
desunião de partes, cauzada pela introdução violenta e successiva das
particulas igneas, que entrão a occupar os poros ou intersticios do corpo
que se calcina.

A pedra sexatil tão bem não se calcina, mas um fogo continuo e forte a
vitrifica; sendo regra certa, que todo corpo que se vitrifica não se calcina;
e o que se calcina não se vitrifica.

Outras pedras há, que sahem ja da terra vitrificadas; estas são totalmente
inuteis, e o maior fogo não as pode reduzir a cal; porque a vitrificação
he o ultimo periodo a que a natureza chega, como tão bem a arte; visto
que depois de hum corpo estar vitrificado, ou seja naturalmente, ou
arteficialmente, nesse termo permanece sempre sem admittir mudança
ou sepparação alguma79 .

As pedras preciosas, assim como as pedras que já saíam, no entender
destes autores portugueses, vitrificadas da terra, realmente não se
calcinavam por não serem rochas de natureza carbonatada. Ainda com
relação à informação supra, acredita-se que a pedra sexatil fosse o quartzo,
já que os cristais que compõem este tipo de pedra têm a forma sextavada
e, quando submetidos a temperaturas elevadas durante um determinado
período, podem se vitrificar. Segundo a explicação de Mathias Ayres, talvez
tal pedra, se levada ao forno até a incandescência, sendo lançada em
água fria, ficava com o mesmo aspecto anterior, porém recebendo
pancada, partia-se80 . Logo, é possível que realmente fosse quartzo, visto
que este material só perde a estrutura cristalina caso permaneça sob
temperatura elevada durante muito tempo, e para se transformar,
efetivamente, em vidro, tem que estar combinado com outros compostos.

Em Jornada pelo Tejo, Negreiros apresentou uma ilustração de forno
contínuo para cozimento da cal (il. 7), tendo fornecido uma descrição
completa do seu funcionamento81 . Este autor indicou igualmente o
processo de enchimento recomendado para o forno e o seu rendimento
diário, ou seja, a cal produzida com relação à quantidade de pedra
utilizada82 . Em sua opinião, um forno destes, que usava a lenha como
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combustível, poderia durar de quinze a dezoito meses, com uma produção
diária de vinte moios de cal, ou seja, um pouco mais que 16.000 litros, de
acordo com os valores indicados para esta antiga medida portuguesa,
em Lisboa83 .

Na descrição do forno e de seu funcionamento, pode-se notar
especialmente as preocupações de Negreiros quanto à qualidade do
material calcinado. Negreiros recomendou ainda que fossem recolocadas
no dito forno as pedras que por ventura saíssem mal cozidas, e lembrou
que o excesso de queima causava a extração da “substância da cal”84 .
Além do mais, este autor chamou a atenção para as desigualdades entre
a cal formada de um mesmo tipo de rocha, mesmo se fosse toda cozida
no mesmo forno, porém em fornadas diferentes85 . Isto porque era
impossível controlar as condições de queima, o que não acontece ao
usar um forno tipo industrial ou mufla (em laboratório), como foi feito por
ocasião da realização dos ensaios descritos nesse capítulo. Quanto a
não se misturar diversos tipos de pedras, era correto o ensinamento, pois
quanto mais heterogêneo um material, piores suas qualidades.

Para obter um material de boa qualidade, quando fosse necessária
a utilização de vários fornos, simultaneamente, Negreiros indicou a
execução de uma proteção ao seu redor86 , o que ajudava na manutenção
da temperatura.

Tal recomendação, que denota a preocupação do autor com a
constância do fogo, era interessante, pois mantendo-se o fogo, na medida
do possível, uniforme ao longo do tempo, o cozimento dava-se de maneira
mais adequada. O vento, eventualmente, podia levar a uma redução da
intensidade da chama, ou mesmo apagá-la, de modo que o material
custaria mais a cozer, ou ficaria mal cozido. Logo, era uma indicação
coerente, pois o material precisava ser integralmente calcinado, de modo
que pudesse se transformar, pela extinção, em hidróxido.

De acordo com o descrito por Savary no Diccionario de commercio
e industria, Vitrúvio, Andrea Palladio e arquiteto e tratadista italiano
Giacomo Barozzi da Vignola haviam recomendado que o tamanho da
pedra de cal a ser calcinada propiciasse a sua queima total em, no máximo,
sessenta horas, ou seja, dois dias e meio87 . Consultando-se tais textos,
entretanto, verificou-se que nenhum desses autores deu este gênero de
informação. Negreiros, por outro lado, recomendou que as pedras a cozer
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deveriam ser aproximadamente do tamanho de uma mão fechada88 .
Scamozzi, por sua vez, informou que o tempo de queima dependia de
fatores diferentes89 , e inclusive recomendou cinco dias e cinco noites para
a queima de um determinado tipo de pedra negra90 , o que perfaz cento e
vinte horas, o dobro do tempo recomendado por Palladio e Vignola.

Como já foi comentado ao mencionar-se a calcinação de cascas de
ostras, o tamanho do material a ser submetido à queima obviamente tem
influência na duração do processo. Sendo assim, as pedras poderiam ser
realmente partidas de modo a não apresentarem dimensões muito
avantajadas ao serem introduzidas nos fornos. A prática em calcinar
determinado tipo de rocha poderia servir para nortear os caieiros quanto
às dimensões a serem adotadas. Quanto à indicação para que o processo
de queima não durasse mais do que sessenta horas, foi informado
anteriormente que na Bahia, até poucos anos atrás, procedia-se à queima
em três dias, e o material funcionava satisfatoriamente.

J. F. Blondel, por sua vez, recomendou como combustível o uso de
carvão mineral, ao invés de madeira. O argumento era que este tipo de
carvão, além de propiciar uma queima mais rápida, produzia uma cal
mais gorda e untuosa91 .

Uma das possíveis explicações para esta indicação é que o carvão
mineral desenvolve temperaturas mais altas do que a madeira92 . Logo,
consegue resultados mais rápidos. Quanto a produzir uma cal mais gorda
e untuosa, a justificativa é descabida, pois estas características são
intrínsecas do material.

Extinção (hidratação)

Plínio foi o autor que forneceu uma das receitas mais excêntricas de
preparo da cal encontradas na bibliografia. Tal receita mais se assemelha
a uma operação culinária do que a uma recomendação para o preparo
de um material de construção: sugere que a cal deveria ser extinta em
vinho, logo após a calcinação, e depois misturada com banha de porco e
figos, que seriam agentes amaciantes. Curiosamente, depois de dar esta
indicação, Plínio informou que a argamassa com ela fabricada endurecia
mais do que uma pedra, mas que antes de ser utilizada fazia-se necessário
que a superfície a recebê-la fosse completamente embebida em óleo93 .
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Esta foi a única referência encontrada nos textos consultados acerca
do uso do óleo como tratamento das superfícies a serem argamassadas.
Não se chegou a testar o comportamento do material nestas condições,
porém ao menos destaca-se que há dúvidas quanto à sua eficácia:
acredita-se que o azeite, aplicado à superfície a receber a argamassa,
dificultaria a sua aderência.

Plínio, ainda a respeito da extinção da cal, informou, assim como
Vitrúvio, que devia ser um processo longo, de modo a alcançar-se o
desejado amadurecimento:

Quanto mais velha a cal empastada, melhor. Por isto encontra-se nas
leis de construção antigas que aqueles que forem construir usem cal
de pelo menos três anos94 .

Quando se fala neste período, previsto em lei, de três anos de espera,
o que os autores antigos queriam dizer era que o material deveria ser
submetido a um longo período de extinção. Isto com o objetivo de se
assegurar intuitivamente que a transformação dos óxidos em hidróxidos
havia sido completada, não havendo, por conseguinte, perigo em aplicar
o material na parede e a extinção dar-se posteriormente, o que acarretaria
no aparecimento de bolhas e fissuras em sua superfície. Pelo menos,
com um longo período de extinção, a totalidade dos óxidos de magnésio
também se transformaria em hidróxido95 .

Uma passagem do tratado de Azevedo Fortes ratificou os
ensinamentos feitos por Vitrúvio, Plínio e outros autores anteriores ao século
XVIII, para que se propiciasse uma longa permanência da cal na água
antes de ser usada. Sobre este assunto foi dito:

[...] melhor se for derregada em um tanque particular, e sempre cuberta
com agoa por algum tempo: os antigos a deixavão nos tanques hum
anno, e mais96 .

A recomendação de Cataneo quanto à extinção da cal era que devia
ser usada muita água, e que não fosse salgada. Na sua opinião, a água
salgada era mais rica em sais do que a areia de praia. Logo, mais danosa97 .

Possivelmente, a impressão que Cataneo tinha que a água do mar
apresentava mais sais do que a areia era pelo fato dos mesmos estarem
dissolvidos, e agirem mais rapidamente quando na mistura do que as
partículas aderidas aos grãos de areia. O certo é que já se havia percebido
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que tanto a água do mar, quanto a areia marinha, eram agentes danosos
ao material.

Nos comentários de Alberto Jacqueri Salles, tradutor do dicionário
francês de Savary, que fez este trabalho por encomenda de Jacome Ratton,
proprietário de caieiras nas imediações da antiga Lisboa98 , verificou-se
que havia uma crítica ao costume de utilizar-se a água salgada, porque:

[...] a qualidade salina não só faz com q’ a cal não ligue bem, mas
tambem faz humedecer as paredes conforme os tempos; e trabalha
sempre na sua destruição, de sorte que como nunca se extingue, por
fim destroe o edificio99 .

O mencionado processo de umedecimento das paredes é a
higroscopicidade, característica apresentada por certo sais, que atraem
vapor d’água, trabalhando sempre na destruição da construção.

Francesco di Giorgio Martini mostrou-se favorável ao uso de muita
água na extinção, por acreditar que se a água fosse colocada
gradativamente, a cal não apresentaria boa qualidade. Na sua opinião, o
material entraria novamente em efervescência, e não faria boa pega100 .

Esta informação aparentemente não procede: se a cal entrava
novamente em efervescência com a adição de mais água, como sugerido
por Martini, é que o processo não havia se completado anteriormente.
Logo, a segunda etapa de extinção seria até louvável, para prevenir
problemas futuros na argamassa.

Quanto à ocasião adequada para se proceder a extinção, Philibert
de l’Orme recomendou que fosse feita imediatamente após a calcinação101 ,
e sob uma camada de calhaus e areia grossa de rio102 . Isto porque o
material, com o passar do tempo, endureceria como se fosse uma pedra.
Philibert de l’Orme concordou ainda com a indicação de Vitrúvio que a
melhor cal era feita da pedra mais dura, o que propiciava a formação de
uma cal mais gorda e viscosa103 .

É com base na constituição da cal que se determina se ela é gorda104 ,
e não da dureza da pedra com a qual foi feita. Quanto a ser viscosa,
realmente é uma característica das cais gordas.

Philibert de l’Orme disse igualmente que deveria ser observado o
comportamento da cal durante a hidratação, de modo a verificar se, ao
ser molhada, dela emanava um vapor espesso, e se aderia ao rabot105 ,
instrumento utilizado a quando do seu preparo106  (il. 8).
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Philibert de l’Orme devia pensar, assim como outros autores, que
uma fumaça densa ao longo do processo de extinção fosse um indicativo
de que o material estava reagindo integralmente com a água, o que
realmente tem um certo sentido. Uma cal cálcica, rápida, realmente emite
muitos vapores imediatamente após o aquecimento, ocasião em que o
óxido está sendo transformado em hidróxido. Todavia, uma cal cálcica,
lenta, apesar de demorar mais para começar a reagir com a água, também
emite vapores durante a hidratação, embora em menor quantidade. Deste
modo, após um período de tempo mais longo, mesmo com vapores de
menor intensidade, o processo de extinção da cal vai se completar. Por
outro lado, se o tempo estiver muito frio, o vapor formado por ocasião da
extinção, também é muito espesso (il. 9).

Foi feita em laboratório uma avaliação do tempo de extinção de
algumas cais preparadas com matérias-primas tradicionalmente usadas
na construção: dois tipos de conchas (ostra107  e lambreta108 ), dois tipos
de corais (Meandrina braziliensis e Mussismilia109 ) e dois tipos de pedras
calcárias (mármore branco e pedra de lioz). Segundo a norma brasileira, o
tempo total de extinção corresponde àquele decorrido entre a adição da
água e a primeira de três leituras consecutivas que apresentarem variação
inferior a 0,5ºC110 . Na prática, cada um dos ensaios foi dado por finalizado
quando cinco das leituras efetuadas foram idênticas.

Apenas três das amostras ensaiadas consistiam em cais rápidas111 .
As cais obtidas a partir de cascas de ostras e de corais do gênero
Mussismilia foram classificadas como médias e aquela obtida de corais
do tipo Meandrina braziliensis, lenta.

Quanto à adesão da pasta ao rabot, denotava, conforme Philibert de
l’Orme, que a cal, quando aplicada misturada com areia (ou seja, sob
forma de argamassa), daria boa adesão à colher de pedreiro e à parede.

Um material que assim se comporta é tixotrópico, característica
desejável para as argamassas, especialmente para aquelas destinadas a
revestimento. Logo, a observação era pertinente.

Com relação ao longo período de extinção da cal, a opinião de
Scamozzi foi a seguinte:

E falando das cais ainda banhadas e conservadas nas fossas,
extinguem-se e desfazem-se, e  maceram-se melhor, de modo que
ficam mais bem feitas e são mais trabalháveis e de melhor pasta, e
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tem mais “nervo” e força, conseqüentemente dão melhor pega nos
muros112 .

Scamozzi foi favorável ao umedecimento do óxido de cálcio logo após
a queima, e concordou com outros autores que o material ficava
imprestável rapidamente por causa da umidade do ar, ou por causa do
frio. No entanto, chamou a atenção para não se colocar água em demasia,
nem em quantidade menor do que o necessário, para que a cal não
perdesse suas propriedades. Indicou, ainda, que era possível proceder a
extinção de duas maneiras distintas: colocando simplesmente a água
sobre o óxido, ou misturando-o, primeiro, com a areia.

Com relação à água a ser utilizada na extinção da cal, recomendou
que fosse leve, limpa, fresca e clara113 .

Na realidade, a água que apresenta excesso de matéria orgânica,
principalmente em estado de decomposição, não é indicada no preparo
de argamassas114 . Também não devem estar presentes na água colóides
em suspensão e sais acima da quantidade aceita como dentro dos
padrões de potabilidade. Scamozzi recomendou ainda colocação da cal
sempre sobre a água, para não queimar.

No já citado dicionário de Savary foram descritas duas formas
distintas de se extinguir a cal, dependendo da finalidade à qual se
destinasse: no caso de argamassas de assentamento (“para construir
paredes”), a recomendação foi para que a água fosse lançada
gradativamente sobre a cal em pedra, mas quando a finalidade era o
revestimento (“para guarnecer”), a cal deveria ser colocada dentro de um
recipiente  contendo água doce em abundância115 . Esta descrição
assemelha-se à dada na atual norma brasileira quanto às formas de
extinção, só que, neste último caso, a recomendação não se baseia no
destino do produto final, mas sim no tipo de cal usada, se rápida, média
ou lenta, ou seja, cais provenientes de calcários que entram em extinção
em tempo inferior a cinco minutos, entre cinco e trinta minutos, e superior
a trinta minutos, respectivamente 116 .

Não foi encontrada nos textos antigos consultados informação
alguma acerca do tempo de extinção das cais, apenas que a cal viva
deveria permanecer por dois ou três anos dentro da água, de modo a
obter-se sua extinção completa. Sabe-se, atualmente, que o processo de
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extinção em si é rápido, mesmo nos casos de cais lentas, se comparado
com esse longo período indicado nos textos antigos.

Segundo Giovanni Branca, o tempo de permanência na água era
variável a depender do tipo de matéria-prima empregado. Informação
correta: tanto que as cais, quanto à extinção, podem ser classificadas em
rápidas, médias e lentas. Além disto, é sabido que um calcário carbonático
reage mais rapidamente do que um dolomítico.

O padre Ignacio Vasconcellos, por sua vez, sugeriu que as “pedras
de cal” fossem, aos poucos, borrifadas com água, até que se desfizessem
completamente117 , opinião que era partilhada por outros autores.
Atualmente, dependendo do processo de extinção ser considerado como
rápido, médio ou lento, indica-se que a água seja posta sobre a cal, ou
que a cal seja posta sobre a água.

Não há diferença na qualidade do material resultante, utilizando-se
os distintos meios de extinção. Tratava-se provavelmente de uma
precaução para que, no caso de cais muito reativas, não ocorressem
acidentes com os operários ao longo do processo.

O inglês John Ashurst (séc. XX) recomendou simplesmente, como
forma de extinguir-se uma cal, que se colocasse água dentro de um tanque
até atingir 300mm de profundidade, adicionando-se a cal viva com uma
pá, devagar e cuidadosamente118 , sem fazer restrições quanto ao tipo de
material empregado (se cal rápida, média ou lenta).

Como Philibert de l’Orme e outros autores, Belidor ensinou que a
extinção da cal devia ser feita sob a areia a ser usada na confecção da
argamassa, banhando-as gradualmente até sua completa imersão na
água.

Como a areia, de maneira geral, não tem participação no processo
químico de formação da argamassa119 , a vantagem que se observa em
colocar a cal sob a areia por ocasião da extinção é a maior homogeneidade
da mistura. No entanto, levanta-se a hipótese que este fato também
contribuísse para que não acontecessem acidentes com os operários
quando da manipulação do material, como já mencionado.

Ainda segundo Belidor, o traço da argamassa, em volume, devia ser
1:2, calculado com relação à cal viva. Mas, se a cal não fosse usada logo
após a extinção, a quantidade requerida devia ser maior, variando, a
depender da sua qualidade, em até 50%120 .
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Possivelmente, a recomendação foi dada por ser do seu conhecimento
que a cal, após calcinada, tinha que ser muito bem armazenada para
não absorver a umidade do ar, o que levaria à sua extinção. Se não fosse
bem guardada, ela se extinguiria e, com o passar do tempo, estando
umedecida e em contato com o gás carbônico presente na atmosfera,
terminaria por se carbonatar antes de ser utilizada na argamassa.
Ocorrendo isto, ficaria imprestável. Deste modo, no intuito de suprir falhas
na argamassa, em decorrência de um eventual uso do material já
carbonatado, é que esse autor teria recomendado o aumento da sua
proporção na mistura.

Contudo, apesar de muitos autores recomendarem longos períodos
de extinção, pode-se verificar que havia discordância a este respeito. Na
realidade, o importante é que o material esteja seguramente bem hidratado.
Pois se uma cal, sob a forma de hidróxido, contiver grânulos de cal viva,
ao ser utilizada em argamassa de revestimento, fatalmente causará
imperfeições na sua superfície: os grânulos, com a hidratação do material
– o que pode ocorrer in loco através da absorção de vapor de água, ou
por ação da umidade ascendente – tendem a se extinguir, aumentando
de volume e formando bolhas, decorrentes do desenvolvimento de gás
carbônico, o que pode levar à desagregação do revestimento. Quando a
cal viva é extinta totalmente, na hora do preparo da argamassa, isto é
evitado.

Com relação à extinção da cal com água salobra ou salgada,
Negreiros sugeriu “prohibirse com penas e castigos rigorosos
inalteravelmente executados”121  aqueles que assim procedessem. Isto
porque a prática havia demonstrado que o sal era uma substância
higroscópica e que, concluída a parede, atrairia para si vapor de água, o
que causaria a sua desagregação por tensões de cristalização na
porosidade dos constituintes da argamassa. Além do mais, o fato do sal
atrair a si a umidade faria com que as paredes permanecessem
eternamente úmidas, não adquirindo, por conseguinte, a compacidade e
solidez almejadas. Negreiros também sabia que era impossível retirar o
sal quando a parede estivesse pronta, caso ele tivesse sido inserido
concomitantemente com a cal. A matéria-prima é que teria que ser isenta
de sais.
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Atualmente, quando da constatação da existência de paredes que
apresentam salinidade em sua constituição, o que se pode fazer, sem
despender muitos recursos, é escarificar ao máximo as suas juntas, fazer
um embrechamento utilizando cacos cerâmicos ou britas, e revesti-las
com argamassas ditas “de sacrifício”, ou seja, que teriam que ser
substituídas com certa freqüência.

Mathias Ayres sugeriu uma forma de provar que o sal atraía a umidade
para a parede122 , mesmo que o processo não fosse visível. Negreiros
concordou com a idéia , visto que transcreveu o que foi dito:

[...] tome-se a caliça daquella tal parede demolida em quantidade
arbitraria, e posta em retorta chalibeada, esta se accomode em forno
de reverbero, e applicado o recipiente, lotadas as juncturas, administra-
se hum fogo proporcionado, segundo a arte; e continuada a destillação,
então se verà a porção de humidade em agoa vizivel e manifesta, que
estava escondida no corpo da caliça123 .

Conforme a indicação, o procedimento devia ser repetido após
exposição do mesmo material ao ar, e sempre seria possível encontrar
água no recipiente. Foi sugerido, ainda, que se fizesse o teste com caliça
que não contivesse água salobra, para se perceber a diferença.

Nota-se, do acima exposto, que o espírito de experimentação era
comum, no século XVIII, apesar de nem sempre as conclusões serem
totalmente corretas. No caso supracitado, por exemplo, o resultado do
teste não demonstrava apenas a higroscopicidade do cloreto de sódio,
como Negreiros queria, mas também a umidade natural presente nos
materiais, de maneira geral, adquirida em contato com o ambiente.

Ainda sobre a observação da atividade do sal, Mathias Ayres
mencionou, sendo transcrito por Negreiros, que o surgimento da
eflorescência salina – “levissima lanugem alviforme” – dava-se através da
expulsão, por parte da parede, do sal nela presente, o que ocorria, em
sua opinião, sempre que a extinção da cal fosse feita com água salgada124 .

É verdade que, nestas circunstâncias, as eflorescências sempre
apareceriam, mas outras razões também poderiam concorrer para isso. E
se o sal estivesse presente na areia usada na argamassa ou nos tijolos,
ou mesmo se fosse adquirido através da capilaridade ascendente na
parede já pronta?
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No Additamento: ao livro Jornada pelo Tejo, escrito cinco anos após
Jornada pelo Tejo, Negreiros, por exemplo, sugeriu que o tijolo mal cozido
ou a areia salgada poderiam também “pelar” a cal125 .

A areia salgada poderia realmente ser responsável por “pelar” a cal,
porém o tijolo mal cozido só causaria este problema se o solo com o qual
tivesse sido feito contivesse sais.

No entanto, em Jornada pelo Tejo, o mesmo autor afirmou:

Esta objecção he pouco concludente, porque aquella materia sallina, e
albicante, que ás vezes se manifesta na superficie das paredes, não he
o sal que ella tem em si, mas outro mui diverso que o ar cria126 .

Negreiros tentou justificar a origem do sal como sendo do ar, e não da
água do mar, por ser, na sua concepção, nitroso. Sabe-se, hoje, que os
nitritos e os nitratos são, na maioria dos casos, oriundos de matéria orgânica,
podendo ser decorrentes de vazamentos de esgotos sanitários, de produtos
usados para adubar o solo, ou eventualmente de materiais de construção
contaminados por dejetos de natureza orgânica, enquanto que o aerossol
marinho se constitui preponderantemente em cloreto de sódio. Pelo menos,
através da observação feita, pode-se concluir que, naquele período, já havia
uma preocupação com a identificação do material que se sabia nocivo às
construções, embora não se tivesse conseguido até então estabelecer
corretamente sua origem, nem sua constituição, em certos casos127 .

Um outro cuidado recomendado por Negreiros (e compartilhado por
outros autores), logo após concluída a calcinação, foi a pulverização da
cal com água, pois se ficasse exposta ao ar:

[...] o ar lhe dissipa todas as partes igneas que he a sua principal força,
ficando a cal como huma terra branca e sem vigôr, em lugar que as
pedras desfeitas com agoa, na forma que se pratica, rezulta huma cal
forte, vigoroza, e com os requizitos necessarios para reedificar
seguramente128 .

O que ocorre quando o material fica exposto ao ar, após a calcinação,
é a sua hidratação por causa do vapor de água, e posteriormente, sua
carbonatação, por causa do gás carbônico presente no ar, de modo que
não mais serve para ser utilizado na obra. De qualquer modo, o método
sugerido por Negreiros só funcionaria se, imediatamente após a
pulverização, toda a cal fosse molhada para se proceder a extinção. Caso
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contrário, o endurecimento do material seria ainda mais rápido do que se
fosse deixado simplesmente a céu aberto.

Com relação ao tempo de armazenamento da cal em pasta, após
extinção, também há diferenças, a depender do tipo de matéria-prima
empregado: a cal feita a partir de pedra albazzana deveria ser usada não
muito tempo após a adição da água à cal virgem, enquanto que as cais
feitas com outras pedras duras (travertino, por exemplo), somente após
um longo período de permanência na água (indicação vitruviana, como
já visto), é que adquiririam condições adequadas de uso129 . Provavelmente,
o autor deu esta informação baseado no fato de que o óxido proveniente
de pedra albazzana endurecia dentro da própria água da extinção, se ali
permanecesse por muito tempo. A razão para isso seria a presença de
componentes que lhe conferiam certa hidraulicidade.

As cais hidráulicas requerem longo contato água/cal, porém
tomando-se precauções para não se ter água em excesso (10-15% é
geralmente suficiente). Isto para que os compostos silicatados e os
aluminatos não sejam hidratados, endurecendo130 .

Corrado Maltese, ao comentar o tratado de Francesco di Giorgio
Martini, define pedra albazzana como “un calcare marmoso da cui si trae
calce idraulica o cemento a presa rapida”131 , daí servir para emprego em
argamassa que ficava em contato constante com a água. Como era um
material que continha componentes argilosos, não poderia ser branco.
Esta é mais uma prova que nem sempre as pedras brancas são as
melhores para a produção da cal.

Na realidade, se a cal apresenta componentes que lhe conferem uma
certa hidraulicidade, seguramente vai ser recomendada para usos diferentes
do que aquela que não os contém, por causa das suas propriedades.
Possivelmente, por esta razão é que eram indicadas pedras diferentes
para cada uso.

Variação de massa e volume

A capacidade da cal em combinar-se com a areia, secar e endurecer,
formando uma argamassa, dependia, segundo Vitrúvio, da proporção
dos quatro elementos presentes na rocha da qual havia sido originada. A
influência destes elementos podia ser notada logo após o período de
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calcinação, pois a eles Vitrúvio atribuía a perda de um terço do peso sem
alteração de volume da pedra132 .

Cataneo concordou com a variação de peso indicada por Vitrúvio133 .
Scamozzi, por outro lado, informou que esta redução, por ocasião da
calcinação, equivaleria a um terço, ou dois quintos do peso inicial, como
comentado anteriormente.

No já citado manuscrito atribuído a Antônio Rodrigues, encontrou-
se a descrição de um teste prático para se saber se o material estava
cozido. Tal teste consistia exatamente na verificação do que Vitrúvio dizia:
pesava-se uma pedra antes de acender o forno, e tornava-se a pesá-la
quando se suspeitasse que já estava cozida, fato que seria comprovado
quando a pedra apresentasse uma redução de massa em, pelo menos,
um terço134 .

Esta variação de massa foi verificada em laboratório, constatando-
se, para o caso das matérias-primas estudadas (cascas de ostras, cascas
de lambretas, corais, pedra lioz e mármore branco), que houve redução
de cerca de 44% do valor inicial, em cinco, dos seis materiais estudados.
A massa do mármore reduziu cerca de 47%, porque era dolomítico.

Provavelmente os fatores que levaram outrora à constatação da
redução do peso em apenas 33%, conforme relato na bibliografia
pesquisada, foram a falta de controle da temperatura de queima e a
eventual presença de impurezas nas matérias-primas utilizadas. Como
nos testes realizados em laboratório a temperatura foi controlada, obteve-
se uma calcinação de maior parte do material, o que pode ser verificado
através dos dados anteriormente indicados.

Ao fazer-se o cálculo da variação de peso molecular em decorrência
da transformação do calcário (carbonato) em cal viva (óxido), pode-se
verificar que a perda total teórica é de 44%, o que confere, de maneira
aproximada, com os valores encontrados135 :

CaCO3 + calor → CaO + CO2↑

A perda verificada no peso molecular, comparando-se o carbonato
(100 u.m.a.) com o óxido de cálcio (56 u.m.a.), corresponde exatamente a
44 u.m.a., que é equivalente à quantidade de gás carbônico produzido e
liberado na reação.
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No caso de uma cal dolomítica136 , entretanto, o cálculo estequiométrico
indica que a perda de peso molecular é correspondente a 47,8%, conforme
explicitado a seguir137 :

CaCO3.MgCO3 + calor → CaO + MgO + 2CO2↑

Comparando-se o peso molecular da dolomita (184 u.m.a.) com a
soma dos pesos moleculares dos óxidos resultantes (96 u.m.a.), a perda
é de 88 u.m.a., correspondente ao gás carbônico liberado.

Lembra-se que não há alteração de massa por ocasião da hidratação
do material, o que pode ser constatado por meio da verificação dos pesos
moleculares entre os constituintes presentes, nas equações que regem o
processo:

CaO + H2O → Ca(OH)2   ou  CaO + MgO + 2H2O → Ca(OH)2 + Mg(OH)2

De maneira geral, os autores consultados concordaram com Vitrúvio
e Cataneo ao mencionarem a redução de volume após a calcinação. No
entanto, alguns comentaram, ainda, que o material aumentava de volume,
o que ocorria após a extinção. Giovanni Branca foi um deles. Para este
autor, uma boa cal era viscosa, tenaz, requeria muita água durante o
processo de extinção, aumentava muito de volume e apresentava boa
consistência138 .

O aumento de volume do material, comentado por Giovanni Branca
e por outros tratadistas, é visível quando da adição gradual da água sobre
a cal virgem, especialmente no caso de cais de extinção rápida. Não poderia
corresponder a um aumento de volume entre a cal viva, pulverizada, e a
cal extinta, pois basicamente a cal era usada sob a forma de óxido139  ou
de pasta, o que inviabilizava qualquer avaliação entre os volumes do
material calcinado e do hidróxido obtido.

As reações de calcinação e hidratação propiciam uma redução e um
aumento, respectivamente, na massa do material. O carbonato de cálcio,
por exemplo, perde cerca de 44% da sua massa, enquanto que o óxido
ganha 32%, quando completamente hidratado, valores estes ligeiramente
variáveis a depender do grau de pureza da rocha140 .
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Caracterização das matérias-primas
e das cais

Para efeito de caracterização das cais estudadas em laboratório, foram
identificados, por meio de espectroscopia de emissão atômica por plasma
indutivamente acoplado (ICP-AES) (il. 10), diversos elementos (Anexos 3 e
4). A partir dos valores encontrados para cada um deles, foram calculados
os percentuais dos óxidos importantes na determinação de propriedades
do material.

A determinação da presença de estrôncio e bário foi feita no intuito
de verificar se algum destes elementos poderia vir a servir para
caracterização das matérias-primas usadas ou das cais preparadas.
Concluiu-se, por exemplo, que a identificação do óxido de bário não serve
para este fim, visto que em todos os tipos de cais estudado tal óxido
apresenta-se em quantidades muito ínfimas. No entanto, ao verificar-se
os teores de óxido de estrôncio presentes nas diversas amostras, constata-
se que as cais provenientes de corais talvez possam ser identificadas
através desse elemento, pois os valores obtidos foram muito superiores
aos demais. Para se ter a certeza que uma cal teria sido feita da queima
de corais, no entanto, um maior número de ensaios teria que ser feito,
avaliando-se, inclusive, outros tipos de corais.

Por outro lado, concluiu-se que não é possível, simplesmente com
base nesta mesma análise, assegurar qual o tipo de coral usado na
fabricação de uma determinada cal. Isto seria, inclusive, difícil, no caso
de ter sido empregue uma matéria-prima composta por uma mistura de
materiais diferentes, como o cascalho da Ilha de Itaparica, ao qual já foi
feita alusão.

Constatou-se ainda que:

• No caso da cal feita a partir de cascas de lambretas, o percentual
de sílica encontrado foi maior do que aquele presente nas demais
cais preparadas em laboratório141 . É possível que o material
contivesse areia como impureza, o que, segundo J. W. Herath, é
comum em cais de corais e conchas142 .

• O fato dos percentuais dos óxidos de silício, de ferro e de alumínio
terem sido mais elevados nas amostras oriundas de pedra lioz, pode
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indicar a presença de minerais argilosos. Isto poderia ser verificado
através de ensaios de difratometria de raios-X.

• O alto percentual de óxido de magnésio encontrado nas amostras
de mármore (matéria-prima e cal) é indicativo de que o mármore era
dolomítico.

Índice de hidraulicidade

O índice de hidraulicidade é determinado através da correlação entre
os percentuais de determinados óxidos presentes nas argamassas. Apesar
desta correlação somente ter sido estabelecida pelo engenheiro francês
Louis Joseph Vicat, no século XIX, optou-se por verificá-la, no âmbito da
presente investigação. Tomou-se tal decisão pelo fato de terem, por vezes,
sido mencionadas, em textos do século XVIII ou de séculos anteriores,
cais que endureciam dentro da água, ou seja, cais hidráulicas. As que
endureciam ao ar eram as cais aéreas. A título de ilustração, destaca-se
que foi encontrado, na Biblioteca da Ajuda, em Lisboa, um manuscrito
recriminando o uso de cal feita com conchas em obras aquáticas143 .

Avaliou-se, em laboratório, cais feitas com cascas de ostras e de
lambretas (il. 11 e 12), constatando-se que as cais feitas com tais conchas
não eram hidráulicas, mas o número de ensaios efetuados não foi
suficiente para se ter condições de generalizar que toda e qualquer cal
feita a partir de conchas é aérea.

Quanto à determinação do índice de hidraulicidade, a bibliografia
brasileira atual apresenta uma pequena divergência na sua fórmula: alguns
autores consideram apenas a relação entre os percentuais de sílica,
alumina e óxido de ferro e o percentual de óxido de cálcio; enquanto que
outros também incluem na fórmula os percentuais de óxido de magnésio
presentes na amostra. As duas fórmulas mencionadas para cálculo do
índice de hidraulicidade (i) são, pois:

• Conforme o engenheiro brasileiro Eládio Petrucci144  (séc. XX):

i =  %SiO2 + %Fe2O3 + %Al2O3

          %CaO
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• Conforme o também engenheiro brasileiro José Epitácio
Guimarães145 :

i = %SiO2 + %Fe2O3 + %Al2O3

%CaO + %MgO

Julga-se mais conveniente esta última possibilidade, pois muitos dos
calcários utilizados na fabricação da cal, de maneira geral, são dolomíticos.
Assim sendo, tal fórmula é que foi adotada para os cálculos dos índices
dos materiais ensaiados.

Com relação à classificação das cais conforme o seu índice de
hidraulicidade, encontrou-se, igualmente, sutis diferenças entre os dois
autores. A indicação de cada um deles é apresentada a seguir:

• Para José Epitácio Guimarães146 , as cais podem ser classificadas em:

Fracamente hidráulica: 0,10 < i < 0,16

Moderadamente hidráulica: 0,16 < i < 0,40

Eminentemente hidráulica: 0,40 < i < 0,50

• Eládio Petrucci147 , ao invés de considerar a existência da categoria
das moderadamente hidráulicas mencionada por José Epitácio
Guimarães, distribuiu os valores desta faixa nos seguintes grupos:
medianamente hidráulicas (0,16 < i < 0,30) e francamente
hidráulicas (0,30 < i < 0,40), mantendo os mesmos valores nos
casos de cais fracamente hidráulica e eminentemente hidráulica.

• J. Paz Branco148 , autor português do século XX, ratificou as
indicações de Vicat, que são um pouco diversas das duas
anteriormente citadas:

Gorda ou magra: 0,0 < i < 0,10

Debilmente hidráulica: 0,10 < i < 0,16

Medianamente hidráulica: 0,16 < i < 0,31

Hidráulica padrão: 0,31 < i < 0,42

Eminentemente hidráulica: 0,42 < i < 0,50
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Para aferir o grau de hidraulicidade das cais, existe ainda outro índice,
o índice de cimentação (IC), também calculado com base nos percentuais
presentes dos mesmos óxidos149 . Só que são usados alguns fatores de
correção, conforme pode ser constatado através da análise da fórmula:

IC = 2,8 %SiO2 + 0,7 %Fe2O3 + 1,1 %Al2O3

%CaO + 1,4 %MgO

De acordo com este índice, as cais podem ser classificadas nas
mesmas categorias previstas anteriormente:

Fracamente hidráulica: 0,30 < i < 0,50

Moderadamente hidráulica: 0,50 < i < 0,70

Eminentemente hidráulica: 0,70 < i < 1,10

Com base nos ensaios, todas as cais produzidas no NTPR foram
classificadas como aéreas150 .

Notas
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24 [RODRIGUES, António], [Tratado de arquitectura], [Lisboa], Cód. 3675 (BNL), [séc.
XVI]. Cap. VII, fls. 17-18v. MOREIRA, Rafael. Um tratado português de arquitectura do
século XVI. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1982. Dissertação de
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29 Id., ibid., t. II, Parte II, L. VII, Cap. XVII, p. 223 – Nesta indicação percebe-se que alguns
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30 Id., ibid.t.II, Parte II, L. VII, Cap. XIX, p. 230.
31 COUTO, Mattheus do (o Velho). Tractado de architectura, [Lisboa], 1631. Cód. F.7752
(BNL). Cap. IX, p. 37 – A cal será melhor aquella q’ de mais rija pedra se fizer, e a q’ de mais
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32 Id., ibid.. Cap. IX, p. 38.
33 BRANCA, Juan, Manual de arquitectura, trad. comentários e acréscimos de D. Manuel
Hijosa, [6ª ed.]. Madrid: La Viuda de D. Joachîn Ibarra, 1790. L. I, Cap. III, p. 8, nota 1.
34 SCAMOZZI, Vincenzo, L’idea della architettura universale..., t. II. Parte II, L. VII, Cap. XVIII,
p. 227. – La calcare, che propriamente così se chiamano dalla voce del calcolo di che sì fà
la calcina [...]
35 LEDUC, E.. Chaux et ciments, 2ª ed.. Paris: J. B. Baillière et fils, 1919. Cap. VII, p. 14.
36 LE CHATELIER, H., Recherches éxperimentales sur la constitution des mortiers
hydrauliques. Paris: Vve Ch. Dunod, 1904. p. 36.
37 THEOPHRASTUS, History of stones, trad. de Sir John Hill, Londres, 1774. p. 47, prop.
XX – Grifos do autor. – Some absolutely affirm, that all stones will melt in the fire except
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38 MARTIN, Roland. Manuel d’architecture grecque. Paris: Picard et Cie, 1965. v. I, p. 128.
39 Toda pedra capaz de receber polimento.
40 NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Jornada pelo Tejo..., fls. 142v.
41 A cal pode ser calcária, magnesiana ou dolomítica, a depender dos percentuais de
óxido de magnésio presentes.
42 GUIMARÃES, José Epitácio Passos. A cal..., p. 90/91 – A cor varia de creme a marrom
escuro.
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1892, n.º 271 a 273. p. 207-304. Parte I, p. 212.
45 Ácido nítrico diluído.
46 BLONDEL, Jacques-François. Cours d’architecture..., v. VII, t. V, De la maçonnerie, Cap.
V, Art. I, p. 180.
47 GUIMARÃES, José Epitácio Passos, A cal..., p. 75 a 79 – Apenas 10 a 25% do óxido de
magnésio sob a forma hidratada está presente nas cais dolomíticas ou magnesianas
extintas à pressão atmosférica. Logo, características como plasticidade, capacidade de
retenção de água e incorporação de areia, são afetadas neste tipo de material. Como
solução, atualmente costuma-se utilizar a hidratação deste tipo de cal sob pressão.
48 WINGATE, Michael, Small-scale lime-burning, Londres, ITP, 1985. Cap. III, p. 24.
49 DE L’ORME, Philibert, Le premier tome de l’architecture..., L. I, Cap. XVI, fls. 28 //
SAGREDO, Diego de, Medidas del romano (Toledo, 1549), fac-símile, introd. de Fernando
Manás e Agustin Bustamante, Madrid, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, 1986.
50 Só sabiam fazer, segundo Bonnami, argamassas com características similares através
da adição de pó cerâmico.
51 Bonnami exemplificou comentando que o desconhecimento das cais hidráulicas não
permitia a execução de blocos a serem utilizados dentro do mar.
52 BONNAMI, H., Fabrication et controle des chaux hydrauliques et des ciments. Paris:
Gauthiers-Villars et fils, 1888. p. 5.
53 [CORMONTAIGNE], Architecture militaire, Haia, Jean Neaulme et Adrien Moetjens, 1741.
Parte I, Cap. IX, p. 86 e Parte I, Cap. XXII, p. 94.
54 A cidade foi fundada em 1549, seguindo desenho enviado de Portugal.
55 ANTT, Papéis do Brasil, avulsos 3, n.º 6. Doc. de 13/8/1551.
56 SOUSA, Gabriel Soares de, Noticia do Brazil (Mss., 1587), transcr. em português atual
de Maria da Graça Pericão. Lisboa: Alfa, 1989. Parte II, Cap. CXL, p. 208 – [...] há tantas
ostras na Baía e em outras partes que se carregam barcos delas muito grandes para
fazerem a cal das cascas de que se faz muita e muito boa para as obras, a qual é muito alva
e há engenhos que se gastou nas obras deles mais de três mil moios de cal destas ostras,
as quais são muito mais sadias do que as de Espanha.
57 Id., ibid., Parte II, Cap. CLXXXVIII, p. 252.
58 AHU, CA, SP, Cx. 44, n.º 44, 10/Ago/1798. Of. de António Manuel de Melo Castro e
Mendonça para D. Rodrigo de Sousa Coutinho – António Manoel era governador e capitão-
geral da capitania de São Paulo.
59 ANDRADE, Rodrigo M. F. Artistas coloniais. Rio de Janeiro: MEC, 1958. p. 9. Apud
SIMAS FILHO, Américo, A propósito de Luís Dias, Salvador, FGM, 1998. p. 26 – O primeiro
local, na Bahia, onde se começou a fazer cal foi exatamente na Ilha de Itaparica, conforme
referência feita pelo mestre Luís Dias em sua carta de 15/8/1551: [...] Pero de Carvalhaes
e Francisco Gomes haviam descoberto cal e pedra na ilha de Itaparica, o que lhes valeu a
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mercê de 4$000 a cada um, concedida por Tomé de Souza. Este foi um fato importante,
pois facultou o início da construção de pedra e cal.
60 SOUSA, Gabriel Soares de. Noticia do Brazil..., Parte II, Cap. CLXXXVIII, p. 252.
61 Quanto a existirem rochas idênticas ao lioz de Alcântara, no rio Jaguaripe, na Bahia,
esta informação não confere com a realidade. Contudo, em Carnaíba, também na Bahia,
porém a cerca de 650 km do local indicado, há um calcário que apresenta certa semelhança
com o português.
62 Id., ibid., Parte II, Cap. CLXXXVIII, p. 252 e 253.
63 Id., ibid., Parte II, Cap. CLXXXVII, p. 252.
64 Concreções de algas Corallinaceae, do gênero Mesophyllum, segundo a geóloga
Viviane Testa.
65 SÃO BENTO, Bernardo de (Frei), «Declaraçoens de obras», [Rio de Janeiro], 1684. fls.
29, SILVA-NIGRA, Clemente da (D.), Fr. Bernardo de São Bento. Salvador: Tipografia
Beneditina, 1950. p. 87 – Na nota de pé de página n.º 91 de Silva-Nigra, há ainda a seguinte
informação: “A fim de obter cal boa, Frei Bernardo de São Bento, mandou instalar uma
caieira na ilha de São Gregório (situada na foz do rio Inhomerim, no interior da Guanabara)
com grande proveito para as obras do mosteiro. Dietário, do Rio, Mss., ps. 26 e 235)”.
66 HILL, Neville, HOLMES, Stafford, MATHER, David (ed.), Lime and other alternative
cements, Exeter, Intermediate Technology Publications, l992.
67 Segundo informação de um antigo funcionário da fábrica, Eng. Antonio Barreto Dórea,
a matéria-prima utilizada na produção do cimento era oriunda de bancos de corais
decompostos, apresentando granulometria, genericamente falando, de conchas até areia.
Tais reservas teriam sido descobertas por antigos saveiros, que as coletavam para uso
no fabrico de cal. Os ensaios realizados no material naquela fábrica apresentaram como
resultado uma dosagem superior a 80% de carbonatos totais, sílica inferior a 1% e magnésio
inferior a 1,5%.
68 REBOUÇAS, André. Guia para os alumnos da 1ª cadeira do 1º anno de engenharia civil.
Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1885. p. 72.
69 Programa criado pela ABPC para avaliar a qualidade do material produzido e consumido
no Brasil.
70 CATON, M. Porcius. L’economie rurale, DE LA BONNETRIE, M. Saboureux, traduction
d’ancien ouvrages latins relatifs a l’agriculture et a la médecine vétérinaire. Paris: P. Fr. Didot,
le Jeune, 1771. p. 70 – O autor estava certo ao indicar que quanto mais uniforme fosse a
coloração da rocha, melhor a cal seria: a uniformidade na coloração significa uma maior
homogeneidade mineralógica da rocha, que por sua vez implica em uma maior
homogeneidade das suas propriedades.
71 ALBERTI, Leon Battista. De re ædificatoria (Florença, 1495), trad. de Giovanni Orlandi,
introd. e notas de P. Portoghesi, ed. bilingüe latim/italiano, L’archittetura, Milão, Il Polifilo,
1966. v. I, p.186 e 188. – Quella calce che, appena uscita della fornace, consiste di zolle non
compatte, ma sfatte e assai polverose, è reputata non buona e insufficiente al suo fine.
Buona invece è quella che, purificata dal fuoco, risulta biancheggiante, leggera, sonora, e
che, bagnata, produce intenso crepitio sollevando una grande quantità di vapore. Alla calce
menzionata prima, data la sua scarsa energia, è bene dare poca rena; di più invece alla
seconda, che è più forte.

Argamassa Final.p65 11/10/2007, 15:53103



104   •   Cybèle Celestino Santiago

72 Em termos percentuais, este último valor corresponde a 40%, já se aproximando mais
da realidade, conforme demonstram os cálculos estequiométricos.
73 SCAMOZZI, Vincenzo. L’idea della architettura universale..., t. II, Parte II, L. VII, Cap. XVIII,
p. 228.
74 SOUSA, Gabriel Soares de. Noticia do Brazil..., Parte II, Cap. CLXXXVIII, p. 252.
75 LE CHATELIER, H.. Recherches éxperimentales sur la constitution des mortiers
hydrauliques..., p. 31 e 34.
76 Outras razões poderiam ser, por exemplo, a porosidade do material e sua superfície
específica.
77 GUIMARÃES, José Epitácio Passos. A cal..., p. 72. – A temperatura de 2,3 litros de água
pode subir de 12ºC para 100ºC, quando extinta uma grande quantidade do material.
78 SOUSA, Gabriel Soares de. Noticia do Brazil..., Parte II, Cap. CLXXXVIII, p. 252 – Esta
pedra [calcário marinho] se enforna em fornos de arco como os em que cozem a louça,
com a sua abóbada fechada por cima da mesma pedra, mas sobre os arcos. Está o forno
todo cheio de pedra e o fogo mete-se-lhe por baixo dos arcos com lenha grossa e cozem
uma noite e um dia e coze muito bem [...].
79 EÇA, Mathias Ayres Ramos da Sylva de. Problema de architectura civil..., Parte I, Cap.
VIII, p. 150 e 151 // NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Jornada pelo Tejo..., fls. 142v
e 143.
80 EÇA, Mathias Ayres Ramos da Sylva de. Problema de architectura civil..., Parte I, Cap.
VIII, p. 154 e 155.
81 Ilustração praticamente idêntica consta em outro texto do mesmo autor, Additamento:
ao livro Jornada pelo Tejo, [Lisboa], 1797. Cód. 3760 (BNL). v. III.
82 NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Jornada pelo Tejo..., fls. 47 a 49.
83 DOURSTHER, Horace. Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes,
Bruxelas, s.n., 1840. Apud SANTOS, Vitor Manuel V. Lopes dos. O sistema construtivo
pombalino em Lisboa em edifícios urbanos agrupados de habitação colectiva, Lisboa,
Fac. de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 1994. Tese de doutorado. v. II,
anexo AM, p. 87. – O “moyo”, ou “moio”, é uma antiga medida portuguesa de volume de
sólidos. Em Lisboa, na segunda metade do século XVIII, esta medida correspondia a
811,2 litros,
84 NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Jornada pelo Tejo..., fls. 143v.
85 Id., ibid., fls. 100.
86 Id., ibid., fls. 50v – [...] um telheiro em roda tapado com taboado, para impedir o vento,
por quanto embarassa o laborar o fogo, com igualdade, e resulta o prejuízo de não ficar
tão geralmente cozida.
87 SAVARY, Diccionario de commercio e industria..., v. I, verbete cal, p. 355.
88 NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Jornada pelo Tejo..., fls. 47.
89 SCAMOZZI, Vincenzo, L’idea della architettura universale..., t. II, Parte II, L. VII, Cap. XVIII,
p. 228 – [...] secondo la forma della fornace, e la forza del foco, e la quantità, e qualità delle
pietre, e l’ordine nel quale elle sono state poste la dentro [...] // [...] segundo a forma da
fornalha e a força do fogo, e a quantidade e qualidade das pedras, e a ordem em que são
postas lá dentro [...]

Argamassa Final.p65 11/10/2007, 15:53104



   Argamassas tradicionais de cal   •   105

90 Id., ibid., t. II, Parte II, L. VII, Cap. XVIII, p. 227.
91 BLONDEL, Jacques-François. Cours d’architecture..., v. VII, t. V, De la maçonnerie, Cap.
V, Art. I, p. 180.
92 BOUILLET, M. N.. Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts, 12ª ed..
Paris: Hachette et Cie, 1877. Verbete “houille”, p. 834.
93 PLINIUS, C. Secundus. Natural history, Livros XXXVI-XXXVII, publicação bilingüe sob a
resp. de D. E. Eichholz. Londres: Oxford, 1962. v. X. p. 143 – Maltha is the most adhesive
of substances and grows harder than stone. Anything that is treated with it is first thoroughly
rubbed with olive oil. – Argamassa é a mais adesiva das substâncias e fica mais dura do
que pedra. Qualquer coisa que for tratada com ela deve ser primeiramente completamente
untada com azeite de oliva.
94 PLINIO (o Antigo). Historia naturale, trad. de Ludovico Domenichi, Veneza, G. Ferrari,
1561/1568. L. XXXVI, Cap. XVIII, p. 1150. – La calcina intrisa quanto è piu vecchia, tanto è
migliore. Onde si trova nelle leggi delle case antiche, que quegli che tolgono a murare, non
usino calcina che non sia almeno di tre anni.
95 Em situação normal, a extinção do óxido de magnésio é mais lenta do que a do óxido
de cálcio.
96 AZEVEDO FORTES, Manoel de. O engenheiro português (Lisboa, Manoel Fernandes
da Costa, 1729), fac-símile. Lisboa: Direcção da Arma de Artilharia, 1993. t. II, L. VI, Cap. IV,
p. 288.
97 CATANEO, Pietro. I primi quattro libri di architettura..., L. II, Cap. V, fls. 30 – [...] per causa
della salsedine è dãnata la rena marina, tanto maggiormente per la medesima ragione si
debbe fuggire l’acqua salsa, per partecipare molto piu della salsedine, che la rena //
[...] por causa do sal é estragada a areia marinha, e basicamente pela mesma razão se
deve fugir da água salgada, por ser muito mais salgada do que a areia.
98 Em Alcântara, zona atualmente dentro do perímetro urbano.
99 SAVARY. Diccionario de commercio e industria..., v. I, verbete cal, p. 355-356.
100 MARTINI, Francesco di Giorgio. «Architettura antica e moderna»..., v. II. t. I, p. 105.
101 O que era uma boa metodologia, pois desta forma não se permitia ao material calcinado
absorver a umidade do ar, o que o levaria a extinguir-se, e posteriormente, úmido e em
contato com o gás carbônico presente na atmosfera, se carbonatasse.
102 Outros autores são favoráveis a esta idéia, mas Vitrúvio nada mencionou especificamente
a respeito.
103 DE L’ORME. Philibert: Le premier tome de l’architecture..., L. I, Cap. XVI, fls. 27.
104 GUIMARÃES, José Epitácio Passos. A cal..., p. 256/257 – A cal virgem é considerada
como gorda quando apresenta um teor de óxido de cálcio superior a 90%. Esta cal é
também conhecida como cal rica, em contraposição à cal (virgem) magra (cálcica ou
dolomítica).
105 Como não se encontrou uma tradução adequada para a denominação deste
instrumento, cujo emprego era comum, ao menos no século XVIII, para misturar
argamassas, é apresentada no anexo 1 a reprodução de gravura com ilustração do
mesmo, assim como fotos de exemplares encontrados em Lisboa. Destaca-se, inclusive,
que esta era a mesma denominação dada a determinado tipo de plaina, usada por
carpinteiros e pedreiros.

Argamassa Final.p65 11/10/2007, 15:53105



106   •   Cybèle Celestino Santiago

106 DE L’ORME, Philibert. Le premier tome de l’architecture..., L. I, Cap. XVI, fls. 28.
107 Cassostreæ rhyzophoræ.
108 Leucina pectinata – Assim como as ostras, as lambretas são moluscos bivalves,
presentes em grande escala no litoral da Bahia.
109 LEÃO, Zelinda Margarida A.N.. Guia para identificação dos corais do Brasil. Salvador:
PPPG/UFBA, 1986.
110 Considerando-se a média de três ensaios.
111 Cais provenientes de pedra lioz, de mármore branco e de cascas de lambretas.
112 SCAMOZZI, Vincenzo. L’idea della architettura universale..., t. II, Parte II, L. VII, Cap. II, p.
178. – E parlando delle calcine ancor esse bagnate, e conservate nelle fosse si sgallano, e
si disfanno, e macerano meglio, perilche rendonsi di maggior fattione, e sono, più trattabili,
e di miglior pasta, & hanno maggior nervo, e forza, onde per consequenza risultano di
maggior presa nelle mura.
113 Id., ibid., t. II, Parte II, L. VII, Cap. XIX, p. 229.
114 GUIMARÃES, José Epitácio Passos. A cal..., p. 182.
115 SAVARY, Diccionario de commercio e industria..., v. I, verbete cal, p. 356.
116 NBR-6472 – Cal – Determinação do resíduo de extinção. Rio de Janeiro: ABNT, Junho/93.
117 VASCONCELLOS, Ignacio da Piedade (Pe.), Artefactos symmetriacos, e geometricos.
Lisboa Occidental: Joseph Antonio da Sylva, 1733. p. 377.
118 ASHURST, Jonh, Mortars, plasters and renders in conservation. Londres: EASA/RIBA,
1983. p. 9/10.
119 A areia é normalmente constituída por sílica, mineral considerado como não reativo.
120 BELIDOR, Bernard Forest de. La science des ingenieurs..., L. III, Cap. III, p. 8.
121 NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Jornada pelo Tejo..., fls. 144v.
122 Ou, em linguagem atual, tinha propriedades higroscópicas.
123 EÇA, Mathias Ayres Ramos da Sylva de. Problema de architectura civil..., Parte I, Cap.
XI, p. 201 // NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho, Jornada pelo Tejo..., fls. 147v.
124 EÇA, Mathias Ayres Ramos da Sylva de, Problema de architectura civil..., Parte I, Cap.
X, p. 174/175 // NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho, Jornada pelo Tejo..., fls. 144v.
125 NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Additamento: ao livro Jornada pelo Tejo..., v.
III, fls. 48.
126 NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Jornada pelo Tejo..., fls. 145.
127 BOUILLET, M. N., Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts..., verbete
“sel”, p. 1571 – Conforme este dicionário, a composição do sal marinho, por exemplo, só
foi estabelecida por Margraff, na segunda metade do século XVIII.
128 NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Jornada pelo Tejo..., fls. 144 – Esta citação é
praticamente igual àquela existente no texto de Mathias Ayres (EÇA, Mathias Ayres Ramos
da Sylva de, Problema de architectura civil, Lisboa, Antonio Rodrigues Galhardo, 1777.
Parte I, Cap. IX, p. 169-170).
129 CATANEO, Pietro. I quattro primi libri di architettura..., L. II, Cap. V, fls. 29v.

Argamassa Final.p65 11/10/2007, 15:53106



   Argamassas tradicionais de cal   •   107

130 GUIMARÃES, José Epitácio Passos. A cal..., p. 91.
131 MARTINI, Francesco di Giorgio, «Architettura civile e militare»..., v. III, t. II, tratado I, p.
317. – Um calcário marmoso do qual se extrai cal hidráulica ou cimento de pega rápida.
132 VITRUVIO, Marco Lucio. Los diez libros de arquitectura, tradução de Agustín Blánquez...,
L. II, Cap. V, p. 44.
133 CATANEO, Pietro, I quattro primi libri di architettura..., L. II, Cap. V, fls. 29v – Conosci la
bontà della calcina, se, cotta che egli è, pesa il terzo manco, che non pesava prima la sua
pietra [...] // Conhece a bondade da cal se, cozida, pesa dois terços do que pesava antes
a pedra que a originou...
134 [RODRIGUES, António], [Tratado de arquitectura]..., Cap. VII, fls. 17.
135 Em unidades de massa atômica, Ca = 40, C = 12 e O = 16; CaCO3 = 100 u.m.a., CaO
= 56 u.m.a., CO2 = 44 u.m.a.
136 Caso do mármore ensaiado.
137 O peso molecular do Mg é 24 u.m.a.
138 BRANCA, Juan. Manual de arquitectura..., L. I, Cap. III, p. 8-9.
139 PFEFFINGER. Fortificaçam moderna, trad. de Manoel da Maia. Lisboa: Officina Real
Deslandesiana, 1713 – No L. IV, Cap. XVII, §III, p. 226 a 229, podem ser encontrados
exemplos do uso da cal viva no caso de fundações em locais úmidos ou dentro d’água,
o que também pode ser notado em outros dos textos consultados.
140 WINGATE, Michael. Small-scale lime-burning..., Cap. III, p. 25.
141 O mesmo se deu na análise da matéria-prima usada na sua confecção.
142 HERATH, J. W., «Lime industry in Sri Lanka», HILL, Neville, HOLMES, Stafford, MATHER,
David, Lime and other alternative cements..., Cap. VII, p. 56-64. p. 61.
143 BAj, cota: 51-IX-21, p. 40. Carta sobre fortificação de Angola.
144 PETRUCCI, Eládio G. R.. Materiais de construção, 8a ed.. Porto Alegre: Globo, 1987.
Cap. VI, p. 326.
145 GUIMARÃES, José Epitácio Passos. A cal..., p. 91.
146 Id., loc. cit.
147 PETRUCCI, Eládio G. R.. Materiais de construção..., Cap. VI, p. 327.
148 BRANCO, J. Paz, Manual do pedreiro. Lisboa: LNEC, 1981. Cap. I, p. 41.
149 GUIMARÃES, José Epitácio Passos. A cal..., p. 91 e 266.
150 SANTIAGO, Cybèle C., KORN, Maria da Graça A., AMARAL, Allard M. do, OLIVEIRA,
Mário M. de. «Estudo comparativo entre cais usadas em argamassas antigas», Anais do
congresso “Quarry – Laboratory – Monument” International Congress – Pavia 2000. Setembro,
26-30, 2000. Pavia, G. Calvi e U. Zezza.v.1. p.511-516. p.515.

Argamassa Final.p65 11/10/2007, 15:53107


