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O material denominado areia, na acepção atual, é composto por um
determinado tipo de partículas presentes no solo, partículas essas cujas
dimensões estão contidas em uma faixa granulométrica específica (0,15-
4,8mm). De modo que até mesmo a pozolana foi considerada, antigamente,
em vários textos anteriores ao século XIX, como uma areia. Suas caracte-
rísticas, contudo, serão comentadas oportunamente.

No entanto, apesar de constituir-se em uma fração granulométrica
específica do solo, as areias distinguem-se das argilas, siltes e pedregulhos,
não apenas pelo tamanho de seus grãos, mas também pela sua
constituição mineralógica e química.

Composta geralmente por silicatos (quartzo), as areias quase não
apresentam reatividade, daí serem normalmente consideradas como
inertes. No entanto, podem também ser encontradas areias carbonáticas,
dependendo do tipo de rocha a partir do qual foi gerada. Isso ocorre, por
exemplo, na Península de Yucatán, México, região de solo eminentemente
calcário, cuja areia de praia (Praia de Cancún), analisada no NTPR,
apresenta em sua constituição 95,5% de carbonato. Esse tipo de areia,
ao que parece, não era comum nos locais utilizados até o século XVIII
como fontes de matérias-primas para as construções, pois são
encontradas na bibliografia recomendações do uso de ácido para
demonstrar que a areia não era atacada por este produto.

O primeiro texto encontrado indicando as qualidades e características
das areias como material de construção foi o tratado de Vitrúvio. Assim
como as demais informações dadas sobre outros materiais, o que este
autor escreveu sobre as areias foi repetido pela maioria daqueles que o
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sucederam, que eventualmente complementaram a informação do mestre
romano ou até mesmo fizeram alguma espécie de crítica. Vitrúvio não deu
uma definição específica para o material, mas descreveu os diversos tipos
que conhecia e sua utilização.

Segundo Vitrúvio, deveria ser dada preferência à areia de jazida, que
secava rapidamente, suportava peso e, quando usada em revestimento,
propiciava sua boa durabilidade. No entanto, esse tipo de areia, se recém-
escavado, era inconveniente para rebocos (misturado com palha e cal),
por fissurar. Por outro lado, não poderia permanecer exposto às intempéries
por um período muito longo, para não se deteriorar.

Na falta desta, recomendou usar a de rio, a melhor de todas, em sua
opinião, para estuque. A de mar podia ser usada em último caso, mas
demorava a secar, não suportava o carregamento e os sais nela presentes
afetavam o reboco1 .

Giovanni Branca informou que alguns autores acreditavam que a
areia era um conjunto de pequenas pedras. Na opinião destes, a melhor
era aquela que entrasse em menor quantidade em uma medida de cal2 .

Considerar a areia como um conjunto de pedras pequenas fazia até
algum sentido. Porém a referência à argamassa forte, como sendo indicativa
da boa qualidade da areia, está truncada. Na realidade, é da qualidade da
cal que ela depende. Sabe-se, hoje, que a participação da areia (SiO2) nas
argamassas dá-se apenas no sentido de redução do custo e alteração da
porosidade do material resultante. Logo, quando a cal é de boa qualidade,
ela comporta muita areia, formando uma boa argamassa, e barateando o
custo da obra. Se a areia for igualmente de boa qualidade e puder entrar
em maior quantidade na argamassa, melhor, pois reduzirá as despesas da
construção sem se constituir em uma fonte de problemas.

Giovanni Branca recomendava ainda preparar uma argamassa para
identificar se a areia apresentava características desejáveis à construção,
já que até o momento não havia ensaios laboratoriais de caracterização
do material. Deste modo, o veredito final possivelmente era dado com
base no traço que, na prática, fosse considerado como adequado à
execução da obra. Briseux também recomendou que assim se procedesse,
sugerindo, inclusive, que fosse feita uma pequena parede-teste, de modo
que, após secagem, pudesse ser verificada a capacidade de aderência
da argamassa3 .
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Esta observação não é de todo válida, pois como outros autores
informaram, nem só da qualidade da areia depende a excelência da
argamassa, mas também da bondade da cal (e da água), sem esquecer
todavia a elaboração da mistura. Além do mais, as propriedades da
argamassa também dependem do uso ao qual ela se destina. Porém a
informação serve ao menos como indicativo da preocupação que os
autores tinham pela boa qualidade do material e aplicação de método
experimental empírico.

É, contudo, interessante a metodologia recomendada por Briseux:
elaborar-se um protótipo para tentar prever o comportamento do material
após a aplicação. Em muitos casos, principalmente quando se trata de uma
obra de conservação e restauração, isto é atualmente indicado, dentro do
princípio da prudência que tanto recomendou Piero Sanpaolesi4  (séc. XX).

No texto setecentista Principii di architettura civile, atribuído a Milizia,
a areia foi definida da seguinte forma:

Uma grande quantidade de partículas separadas, rígidas, cristalinas,
impenetráveis à água, indissolúveis à água-forte, cintilante à percussão
com haste metálica, resistente ao fogo e vitrificáveis5 .

Embora, naquela época, não se conhecesse bem a constituição dos
materiais (inclusive, no mesmo capítulo em que se encontrou a citação
acima, verificou-se que ainda foi falado ser a areia composta por sais6 ),
pode ser notado que, pelo menos, o autor do texto já havia considerado
vários aspectos do material. No entanto, algumas das observações
estavam erradas e outras, incompletas. Por exemplo, as areias
carbonáticas reagem com o ácido, dissolvendo-se e liberando gás
carbônico (o que não foi indicado) e, apesar de imperceptível, o grão de
areia apresenta porosidade. No Brasil, existe uma norma para avaliá-la,
na qual os grãos são moídos e submetidos ao vácuo7 .

Formação das areias

Atualmente, sabe-se que a origem das areias é a fragmentação de
diversos tipos de rochas, basicamente por ação do intemperismo, processo
para o qual concorrem os animais e vegetais, o gelo-degelo, as variações
de temperatura, as águas e os deslizamentos, dentre outros fatores naturais
menos comuns. Porém, até mesmo o homem pode dar a sua colaboração
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para que isto ocorra, como acontece na formação dos solos em geral.
Pode, também, por britamento, fabricar, por assim dizer, areia. São as
chamadas areias artificiais.

As areias naturais são encontradas em jazidas, nos leitos dos rios, à
beira-mar ou nas proximidades deste, em dunas. Pelo fato de apresentarem
origem diversificada, os vários tipos de grãos que compõem as areias
possuem, como era de se esperar, coloração e composição mineralógica
diversas.

Pelo que se pode depreender dos textos antigos, a origem das areias
era um assunto envolvido em um grande mistério, mas as areias eram
classificadas conforme o local onde se acumulavam em maior quantidade
(areia de rio, de jazida ou de mar).

Alguns dos autores consultados acreditavam, por exemplo, que a
origem de algumas areias estava na queima de um determinado tipo de
terra por um fogo subterrâneo. O próprio Vitrúvio assim mencionou, ao
citar a areia denominada “carbúnculo”8 . Segundo Paolo Portoghesi,
comentarista de uma das edições atuais do tratado de Alberti, o
“carbúnculo”  era uma areia que apresentava fragmentos rochosos negros9,
mas ainda há dúvidas sobre a identificação correta deste material.

Alberti atribuiu a formação de areia à fragmentação das rochas10 .
Scamozzi foi mais além, ao acrescentar que isto se dava por ação das
intempéries e do transporte fluvial11 , o que não foi verificado em outros
textos, e já reflete a realidade tal qual como hoje a compreendemos. O
profundo senso de observação e a intuição dos antigos por vezes
conseguiam justificar alguns fenômenos, o que as ciências ainda não
tinham tido condições de fazer.

Nos textos do século XVIII, entretanto, notou-se com freqüência que
muitos autores não faziam a menor idéia deste processo: atribuíam, por
exemplo, a formação da areia à água, não como agente de fragmentação
das rochas, nem de transporte, mas como gerador da areia. Pelo menos
essa é a impressão que tais autores passaram em seus textos.

Segundo o autor do livro Memoires critiques d’architecture, as areias
podiam ter duas origens: ou teriam criação divina, sendo por conseguinte
tão velhas quanto o planeta Terra, ou eram formadas pela união de sais e
terra, a exemplo da maioria das areias de rio. A diferença fundamental
entre estes dois tipos de areia, em sua opinião, era que as formadas
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desde a criação do mundo continham terra, enquanto que as formadas
diariamente não a possuíam, por serem constantemente lavadas pelas
águas12 .

A natureza das areias surgidas juntamente com a Terra dependia,
para o autor de tal texto, da ordem do Criador e do ambiente no qual
estavam presentes. Ainda conforme o mesmo autor, nos locais mais áridos,
as areias eram mais secas e menos terrosas; em locais que apresentavam
umidade relativa mais elevada, as areias seriam mais úmidas e mais
terrosas do que aquelas formadas nos locais mais secos13 :

Sobre isto, eu creio que onde as terras são úmidas, a areia que aí se
encontra é mais doce, pois a umidade, amolecendo todos os seres
onde ela está presente, as areias que estão nestes locais têm menos
sais e, conseqüentemente, menos aridez e secura14 .  

Notou-se, na passagem acima, a crença no fato da areia possuir
sais, o que não confere com o conceito que se tem hoje do material.
Possivelmente, por esta razão é que este autor deveria imaginar que a
água, estando presente em grande quantidade, causaria a sua lixiviação.
Só que, se assim o fosse, quanto menor a quantidade de sais presentes,
mais secas deveriam ser as areias.

No texto atribuído a Fremin, consta ainda que as areias que todos
os dias eram geradas não se encontravam em jazidas, mas sim dispersas
em vários locais, e os grãos que as compunham apenas se reuniam por
meio das chuvas. Estas, por lixiviação, os transportavam para os rios,
onde tais areias podiam ser coletadas para desempenharem o seu papel
na construção.

Pode-se perceber que tais afirmações realmente não tinham nenhuma
base científica. A justificativa encontrada para as mesmas é que, como
não se tinha domínio das ciências a ponto de dar-se uma explicação
plausível para determinados fenômenos, apelava-se para algo imperceptível
aos olhos humanos (por exemplo, algo que ocorria sob o solo), ou para o
sobrenatural (um ato do Criador).

A geologia e a mineralogia, ciências complementares cujo
entendimento é fundamental para uma boa compreensão acerca da
formação das areias, só vieram a se desenvolver em finais do século XVIII.
Nesta época, já se sentia a necessidade do conhecimento mais profundo
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deste material, conforme pode ser verificado, por exemplo, através da
citação de Mathias Ayres, reproduzida por Negreiros:

[...] he preciso conhecer aquella materia commumente conhecida15 ,
mas não conhecida, ou bem entendida commumente [...]16 .

Quanto à afirmação que as areias eram formadas por sais, era um
reflexo da falta de desenvolvimento da química. J. F. Blondel, por exemplo,
ao diferenciar a areia dos pedregulhos e das pedras, também demonstrou
acreditar nisto:

[...] é uma espécie de pedregulho de diferentes tamanhos de grãos. É
diáfana ou opaca, rude, áspera, tosca e sonora, segundo a qualidade
diferente dos sais com os quais é formada, e dos diversos terrenos
onde se acha17 .

Ou seja, em sua opinião, eram exatamente os sais que constituíam
as areias os responsáveis pelas suas características.

A informação mais curiosa, entretanto, acerca da gênese das areias,
aparece no texto de Mathias Ayres, reproduzida em Jornada pelo Tejo, de
Negreiros: algumas pessoas consideravam a areia como “uma terra como
qualquer outra, só distincta na figura, mas indistincta nos effeitos”. Negreiros,
entretanto, acrescentou não compartilhar desta opinião, pois julgava que
a areia também apresentava “todos os seus effeitos distintos”, já que era
possível, por exemplo, obter-se vidro misturando areia com barrilha. Isto
não ocorreria se a terra fosse usada na mistura.

A respeito deste assunto, Mathias Ayres deu ainda a seguinte
informação, repetida por Negreiros:

Não he pois a areia actualmente terra nem especie alguma della; a
duvida só pode subsistir, em se foi terra antes de ser areia; questão esta
muito duvidoza.

A opinião mais seguida na fyzica hé, que a areia he um corpo solido,
fuzivel, e cristalino; sendo examinada com o microscopio, he verdadeira
produção da agoa, para o que não intervem algum outro corpo manifesto;
Por isso, aonde ha agoa, ha commu’mente areia. [Nas praias, nas
margens dos rios, não por serem levadas pelas torrentes, mas] porque
nestas mesmas, se forma a areia, como se forma igualmente em todo o
ambito da terra donde as agoas deixam huma especie de fermento
lapidifico, que com o calôr do sól, ou da mesma terra, fica conversivel,
e se converte em areia verdadeira18.
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Mathias Ayres, no entanto, discordou da existência de um líquido
com a capacidade de gerar areia, justificando que, apesar de muitos
defenderem essa opinião, nunca uma pessoa ao menos o tinha visto:

O haver nas entranhas da terra hum succo «lapidifico» he o mesmo que
suppôr a existencia de hum corpo physico, que só he considerado
mentalmente; porque na verdade nunca foi visto, nem achado19 .

Curiosamente, o próprio Mathias Ayres afirmou que existiam fatos
na face da terra aos quais não se podia atribuir uma razão lógica, apesar
de observados com freqüência. Para exemplificar esse seu pensamento,
narrou a geração instantânea de sapos, sempre que ocorria uma
tempestade súbita em uma região onde o solo fosse argiloso e estivesse
bastante ressecado, como muitos já haviam tido a oportunidade de
constatar20 .

Continuando com as considerações de Negreiros sobre a formação
das areias, tem-se também:

Nos lugares subterraneos em que o callor he forte, e na superficie da
terra onde o sol he mais intenso, ahi se forma a areia abundantemente;
porque todas as materias seminaes, e productrizes, necessitão de callor
para terem lugar as acçoens que lhes são proprias; e regularmente
sem callor a Natureza não obra; e nos compostos artificiaes, aquillo
que se lhe faz he com fôgo; sendo certissimo o axioma que diz, – In
sole, et sale, natura sunt omnia21 .

Ou seja, Negreiros defendia igualmente que o “fermento lapidifico”
só agiria em presença de calor intenso, subterrâneo ou solar.

Sua idéia sobre o assunto não tinha, realmente, fundamento: a água
e o calor são apenas coadjuvantes no processo, mas o “ator principal”
do processo é a rocha, cuja participação nem foi cogitada.

Com relação à substância contida na água, e que forma a areia,
tem-se que:

Aquella mesma colla, ou gluten que a agoa tem, e que por meio do
callor e successão do tempo he transmutavel em areia; tãobem he a
primeira cauza, ou origem primitiva, de toda a vegetação22 .

Ainda no intuito de diferenciar terra de areia, Negreiros disse que em
lugares subterrâneos havia água, minerais e areia, mas raramente terra, e
que a areia não alterava seu aspecto e consistência na água. Além do
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mais, as areias eram compostas por partículas indivisíveis e não sofriam
variações volumétricas23 .

Notou-se que o autor, ao emitir sua opinião a respeito da areia, tentou
fazer, na medida do possível, uma observação minuciosa do material.
Constatou, inclusive, que este material era composto por grãos que
apresentavam uma determinada dimensão, que não era alterada em si,
por exemplo, pela ação da água, como ocorre com a argila, permanecendo
sempre do mesmo tamanho. O que Negreiros não percebeu foi que,
quando o grão de areia entra em contato com a água, esta adere à sua
superfície, causando o chamado inchamento, variação entre o volume
úmido e o volume seco do material.

Ainda com relação à preferência notada nos textos antigos sobre
determinados tipos de areia, Mattheus do Couto relacionou, em ordem
decrescente, quais eram, na sua opinião, as melhores areias a serem
utilizadas na construção:

[...] saybro, q he hu’a aréa alionada, e sobre o grosso, e não muito solta
[...] e sem pó algum; areia de jazida; areia de rio; areia de mar24 .

Eis que surge um problema, quando da análise da passagem acima,
sob o ponto de vista do conhecimento atual: é muito difícil afirmar, sem
medo de errar, qual o material considerado na época como saibro, já que
várias definições foram encontradas nos diversos documentos
investigados. Seguramente não é o que hoje se conhece com esta
denominação no Brasil, pois a característica básica do material é conter
“pó” (argila).

Frei Bernardo de São Bento faz referência a certa argamassa feita
com água, saibro e cal. Segundo Silva-Nigra, que transcreveu e comentou
esse trabalho, saibro era simplesmente uma “areia grossa misturada com
pedrinhas roladas”25 . Nesta definição poderia ser, talvez, enquadrado o
saybro mencionado por Mattheus do Couto.

Na opinião de Diogo Vellozo, saibro era apenas o nome dado à areia
de jazida, material, em sua opinião, melhor do que a areia fluvial26 .

Já Negreiros o descreveu da seguinte forma:

O saibro commu’mente chamado he uma areia imperfeita, cuja baze
he huma terra delgada com similhança de areia; porquanto o verdadeiro
saibro he raro; e o que for verdadeiro he como a melhor areia; mas
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quazi sempre [...] [aproveitam-se] do que achão mais perto da obra
sem sellecção27 .

Para descobrir a areia legítima, este autor sugeriu a colocação de
uma amostra do material a ser identificado dentro de um frasco com
água, e a posterior observação do seu comportamento. Este procedimento
nada mais era do que um processo de sedimentação:

[...] a verdadeira areia deve logo precipitarse ao fundo, deixando a
mesma agoa clara, sem cedimento terreo na sua parte superior; e a
que não he verdadeira, deixa a agoa turva por algum espaço, imprimindo-
lhe a côr que lhe he propria, até que fazendo assento sobre a areia,
mostra distinctamente o que he terra na parte superior, e na parte inferior
o que he areia; esta como mais pezada, assenta logo, e a outra como
mais leve sustenta-se mais tempo encorporada na agoa, até que tãobem
se precipita sobre a areia em forma de polme ou limoterreo28 .

Pela descrição dada e pelo tipo de teste prático indicado, concluiu-se
que o material identificado como saibro por Negreiros – em sua opinião, a
areia que não é verdadeira, ou uma areia imperfeita – deveria ser o mesmo
que hoje, no Brasil, recebe esta denominação29 . Isto por consistir em um
solo constituído por uma fração de areia, porém apresentando um teor
elevado de silte e argila, daí ser considerado como uma “massa um tanto
líquida”30 . Só que, pela explicação dada por Negreiros, não ficou claro qual
seria o saibro verdadeiro, que seria tão bom quanto a melhor areia.

No texto de Briseux, encontrou-se referência ao uso alternativo, nas
argamassas, de um material denominado petite argille. Aparentemente,
este seria o saibro, no atual conceito dado à palavra, no Brasil:

[...] petite argille, que é uma terra amarela, arenosa e um pouco gorda.
Aquela que encontramos sob a grosse argille é a melhor, e aproxima-
se mais da areia: deve-se recusar aquela que se encontra na superfície
da terra, e pegar apenas a argila que está embaixo. Este tipo de terra
consome mais cal que a areia e faz-se necessário redobrar sua atenção,
ao usá-la para fazer argamassa, pois sendo mais difícil de ser
misturada, os operários colocam muita água, e esta argamassa mal
misturada, não tendo qualquer resistência, reduz-se facilmente a pó
tão logo seca31 . (o interessante é que este autor recomendou
textualmente que não fosse usada areia contendo terra)

Em Portugal, atualmente, o saibro, segundo alguns autores, é um material
composto por uma mistura de argila, areia grossa e pedras32 . A definição que
se encontrou para o saibro, em um dicionário do século XIX, foi:
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SAIBRO, s.m. do lat. sabulo ou gearea, fr. gravier, it. sabbia, (archit.)
areia grossa e escura ou vermelha, composta de pedrinhas globosas,
extrahida das margens do mar e dos rios, que serve para fazer boa
argamassa, especialmente para a que chamam ‘formigão’, e tem
outras aplicações uteis na arte de edificar33 .

Atualmente, em argamassas de cal, o saibro também é utilizado,
sem que isto seja a causa da geração de problemas em não se conseguir
uma boa união desses dois materiais, como aventado por certos autores
antigos.

Caracterização

Além de definições e considerações diversas acerca da origem das
areias, são abordados, nos textos consultados, outros aspectos, tais como:
a distinção conforme o local de onde são extraídas; a presença de terra
juntamente com os grãos; sua coloração; a aparência dos grãos; o uso
ao qual se destina o material. Alguns destes aspectos estão por vezes
interrelacionados, daí nem sempre poderem ser tratados isoladamente.

Vitrúvio chamou a atenção para o fato de que as areias não podiam
conter solo, no que vários autores concordavam, o que já foi comentado.
Baseado neste princípio ensinou, e foi exaustivamente repetido, um teste
prático que servia para a identificação das areias adequadas: apenas
aquelas que não manchassem um lenço branco eram boas para a
construção.

O padre italiano da Companhia de Jesus, Federico Sanvitali, indicou,
igualmente, para as argamassas, areia sem terra. Completou a informação
dizendo que a areia deveria ser composta por grãos de tamanho médio.
Isto porque, se fosse muito fina, quando usada na argamassa, não lhe
conferiria consistência e causava o seu esfarelamento. No caso de utilizada
a areia de rio, sugeriu que ela fosse retirada de preferência do meio do seu
leito. Poderia ser usada a areia da margem, desde quando eliminada a
camada superficial, para se excluir a presença da terra34 , o que foi ratificado
por Jombert35 .

J. F. Blondel também concordou com a opinião dos autores acima,
o que pode ser comprovado na citação extraída do seu texto Cours
d’architecture:
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A areia de rio é a melhor para fazer boa argamassa, tendo sido batida
pela água e encontrando-se por isso liberada de todas as partes
terrosas da qual ela se origina36 .

Christiano Rieger disse que a areia só se uniria bem com a cal e com
os elementos das alvenarias se estivesse completamente seca e fosse
áspera, daí a inconveniência de seu uso em mistura com terra:

A areia não deve ser nem muito gorda, nem muito magra, pois a primeira
não é muito adequada para o trabalho, e menos ainda a segunda,
que nunca se une bem com a cal37 .

O arquiteto francês Pierre Patte concordou com Vitrúvio quanto às
características das areias, mas sugeriu um teste diferente para verificar se
o material continha ou não elementos terrosos: pegar uma pequena porção
da areia a analisar e lavá-la em água quente dentro de um vaso, a princípio
agitando-a bem, e depois reduzindo a velocidade, de modo a permitir o
assentamento das partículas mais pesadas no fundo. Em seguida, escoar
a água, que carrearia as partículas finas. Pesando-se o material antes e
depois desta operação38 , ter-se-ia condições de verificar qual a quantidade
de partículas terrosas39  que estavam misturadas com os grãos de areia40 .
Tal procedimento é uma técnica viável do ponto de vista analítico. Quanto
ao uso de água quente, serviria para dissolver os sais solúveis
eventualmente presentes no agregado e funcionar como defloculante.

Como informação adicional, para justificar a recriminação do uso de
areia misturada com terra, no texto atribuível a Milizia foi ensinado que
terra crua e cal não se combinavam41 . O interessante é que este texto foi
escrito no século XVIII, e já se tinha noção há algum tempo da combinação
desses dois materiais, pelo menos no caso da estabilização de solos. À
guisa de exemplo, cita-se que o mestre das obras da Cidade de Salvador,
Luís Dias, por ocasião de sua fundação, no século XVI, em carta enviada
ao Reino, contou que as muralhas de taipa de pilão da cidade não eram
resistentes por serem mal feitas, exatamente pelo fato de serem um pouco
altas para taipa sem cal, conforme indicado na transcrição parcial do
documento efetuada em um texto contemporâneo42 .

Andrea Palladio aceitou a indicação de Vitrúvio para não empregar
areia que contivesse argila43 . O interessante, quanto a este aspecto, é
que a maioria dos autores sempre repetiu esta informação, porém nenhum
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deles afirmou ter utilizado areia misturada com argila, para comprovar
que a argamassa não apresentava as características requeridas.
Provavelmente, consideravam como verdade o que lhes era transmitido,
sem o menor questionamento, visto que as reflexões neste sentido só
vieram a se desenvolver em época posterior, com Descartes. Infelizmente,
ainda hoje podem ser encontrados autores que se comportam de maneira
similar àqueles anteriores ao século XVIII.

No texto atribuído a Fremin foi declarado que a areia fluvial era a
melhor (opinião contrária à de vários outros autores) para argamassas,
pela menor quantidade de elementos terrosos que continha. As areias de
jazida, embora fossem também boas, deviam ser lavadas, para se
conseguir eliminar as partículas de terra ali presentes44 . Notou-se, pois, a
concordância deste autor com aquilo que Vitrúvio dizia, quanto ao fato
da presença de solo ser prejudicial às argamassas. A justificativa dada
era que a terra bloquearia a porosidade da pedra e impediria a penetração
da cal.

Na realidade, a depender do tipo de argilomineral presente, a terra
poderia ser prejudicial à argamassa, porém na maioria dos casos isto
não ocorria. Para ser considerada como adequada à construção, a areia
deve ser isenta de impurezas orgânicas, apresentar baixa ou nenhuma
reatividade química e apenas um certo percentual de silte e/ou argila.

Quanto à proveniência, Vitrúvio ensinou que havia areias de rio, de
jazida ou de mar, sendo este último tipo inconveniente para as argamassas,
mas com eventual possibilidade de utilização. Faventinus e Palladius
Rutilius concordaram com Vitrúvio que a melhor areia era a de jazida, e
que este material não deveria conter solo45 .

Na concepção do Padre Vasconcellos, a areia de rio não apresentaria
bons resultados em uma argamassa porque ficaria sempre úmida46, o
que não é verdade, tanto que, hoje em dia, areias desta proveniência são
muito utilizadas. Possivelmente, o que ocorria era que os pedreiros deviam
empregar a areia das margens do Tejo em trechos onde a água era salobra,
à semelhança do que acontecia no caso do preparo da cal de Alcântara,
que apresentava alguns problemas pelo fato de utilizarem a água do rio,
naquele local, porque esta já continha sal47 . A presença de sal na
argamassa faz com que, por higroscopicidade, este material, após seco,
absorva a umidade do ar e apresente manchas, e mesmo desagregação.
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Ao discorrer sobre características e qualidades das areias, Alberti
opinou que, dentre as de jazida, a carbunculosa era a mais indicada para
a confecção de argamassas, e a branca a menos, seguindo-se da ghiaia
di tipo più fine, specialmente se è di forma poligonale e affatto pura da
mescolanza con la terra48 . Depois, a areia de rio (do meio do leito e sob a
primeira camada, para que o material coletado não contivesse impurezas)
e, por último, a areia de mar49 .

Cataneo, ao referir-se às areias a serem empregadas na construção,
por exemplo, concordou com Vitrúvio na classificação quanto aos tipos e
cores existentes, e recomendou o mesmo teste prático para verificação da
presença de terra ao qual já se fez referência, afirmando:

[...] e de todo modo deve-se fugir daquelas areias que apresentem
terra e lodo50 .

Citação semelhante foi encontrada em outros textos de mesma época
ou escritos posteriormente a I quattro primi libri di architettura. Na realidade,
é comum notar-se que alguns dos textos estudados apresentam
transcrições de outros mais antigos, de modo que um autor fazia suas as
idéias do seu antecessor.

No capítulo referente às propriedades da cal, do tratado atribuído a
Antônio Rodrigues51 , por exemplo, ao ser mencionado o uso da areia do
mar nas argamassas, tem-se que este autor também recriminava o uso
de areia misturada com terra e com sal, e recomendava a sua lavagem:

[...] de todas as tres sortes que ha de area, as quais são area do mar,
area do ryo, e area da cava, a da cava é a melhor de todas, por ser
myneyro predozido por sua natureza he não per artefisyo, como he area
do ryo e do mar; a qual é por artefisio predozida, porque area do ryo e a
do mar não he outra couza emge’drada senão da terra que cay no ryo,
e a agoa lava esta terra e o que fica por ser grave se vay ao fundo e fica
em area.

Esta sorte de area, por seu nasymento ser mesturado cõ a propria terra,
não he tam perfeyta como aquela harea que he preduzida per myneyro
de sua natureza propria. H’area de mar é de todas as tres sortes a peor
per duas rezoys: – a permeira he que yamais se podera tomar desta
area que não traga po hou tera cõsygo, ha segunda he que por ser
assalitrada não pode fazer boa preza cõ a cal. Portamto se deve de
fogyr que com esta tal sorte de area se não fabryque nenh’ua couza,
salvo se a nesesidade ho costramger a fazer. E sendo costragydo de
nesesydade lhe buscarão remedio pera que se poçam servir dela, ho
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qual sera que amtes que seya traçada cõ a cal sera esta area muyto
bem lavada em agua dose para lhe tirarem ho salytre e o po que tem, he
emtamses despois de lavada emtão a traçarão cõ a cal [...]52 .

Segundo este texto, a melhor areia para construção era, pois, a de
jazida, seguida pela de rio. A de mar só deveria ser usada em última
instância. A razão para a de jazida ser considerada como a melhor era
por ser isenta de terra e de sal. Destaca-se que, dentre os autores
consultados, nenhum ignora os problemas decorrentes da existência de
sais nas argamassas. Quando alguns permitiram o uso da areia de mar,
fizeram-no normalmente com ressalvas.

Se fosse imprescindível o uso de areia de mar, a lavagem realmente
era uma boa opção. Só que, pela leitura dos diversos textos, notou-se,
por exemplo, que, no caso da extinção da cal, a água do mar era usada
com freqüência. Logo, se esta precaução, que era mais fácil de ser seguida,
não era tomada, não se acredita que a areia de praia fosse lavada. Aliás,
a utilização da areia salgada ocorre até hoje, pois certos fornecedores
não criteriosos vendem o material sem alertar os consumidores para a
sua proveniência.

Quanto à presença de terra na areia do mar, isto só deveria ocorrer
quando a areia fosse retirada nas proximidades da foz de algum rio, ou
em zona bem próxima da margem, onde havia argila.

Vitrúvio receitou ainda o uso de areia de rio na execução de reboco
fino, por ser um material menos “gordo”, e admitiu o uso da areia do mar
na confecção das argamassas, caso não se dispusesse de outra53 . Alberti,
contudo, lembrou que até mesmo dentre as diversas areias marinhas havia
aquelas de grão mais grosso, que deveriam ser preferidas54 .

Andrea Palladio, ao mencionar as características das areias, disse
que as de rio se prestavam a revestimento; as de jazida, por fendilharem
muito, deviam ser destinadas a argamassas de assentamento; as de mar,
por secarem muito rápido, umedecerem novamente com igual rapidez e
se desfazerem por causa dos sais, não suportavam cargas55 .

No texto atribuível a Milizia, foi comentado que a areia fluvial diferia
da  de jazida pelo fato de eventualmente apresentar terra e outros elementos
transportados pela água, daí este autor também sugerir a sua lavagem.
Esta informação entra em contradição com outras já mencionadas, pois
a presença de terra foi indicada na areia de mar. Por outro lado, o mesmo
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autor acrescentou que os grãos das areias fluviais ficavam mais
arredondados devido ao movimento das correntes, o que ainda não havia
sido abordado em outros textos, e realmente reflete a realidade. Quanto
às suas recomendações para as areias de jazida, o autor concordou
plenamente com os ensinamentos de Vitrúvio56 . Em La science des
ingenieurs, da autoria de Belidor57 , e no texto Architecture militaire, atribuído
a Cormontaigne58 , as indicações foram mais específicas, pois
prescreveram dois tipos de areia: grossa, para alvenaria de pedra, e fina,
para cantaria e alvenaria de tijolos.

Na opinião de D’Aviler, tinha-se que:

[...] a melhor areia é aquela de rio que é arenosa: em seguida, a areia
vermelha ou branca, mas que tem o grão mais grosso; e enfim a areia
preta de jazida. É necessário sobretudo observar que a mais seca,
que se une menos a tudo o que toca, é a mais adequada para
construir59 .

No texto Principii di Architettura civile, no entanto, informou-se que,
dentre os tipos de areia conhecidos – de jazida, fluvial e de mar – embora
o costume fosse dizer, genericamente, que a areia de jazida era a melhor,
as demais também eram boas, se convenientemente utilizadas60 .

É bem verdade que algumas pessoas defendem, acertadamente, hoje
em dia, que, em princípio, todos os materiais de construção são bons.
Basta sabê-los usar de maneira adequada61 , por vezes criando detalhes
de projeto que venham a colaborar com o seu bom desempenho. O que
é preciso é exatamente que o profissional tenha lucidez, competência e
perspicácia para saber usá-lo, de modo a propiciar-lhe a maior durabilidade
possível, o que levará a uma maior longevidade da obra.

Na realidade, é difícil dar-se uma regra genérica para os materiais
produzidos pela natureza, já que nem sempre são iguais. As características
importantes que devem ser identificadas nas areias são a granulometria
do material (que tem que ser adequada à finalidade ao qual se destina), a
ausência de impurezas (tanto orgânicas, quanto inorgânicas), a
composição mineralógica do material, a massa unitária e o coeficiente de
inchamento, para que não se comporte de maneira imprevista quando
utilizado na confecção das argamassas. No entanto, mesmo não tendo
a noção correta disto, muitos dos antigos autores indicaram, intuitiva-
mente, a necessidade de testar-se as areias, assim como também
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recomendaram que se devia fazer o mesmo com a cal e com outros
materiais de construção. Isto claramente demonstra que tinham idéia de
que suas propriedades variavam dependendo do material disponível.

Quanto ao emprego de areia marinha, foi julgado impróprio no texto
atribuído a Fremin. A justificativa para este fato foi dada com base em
experiências feitas por profissionais da sua época, tidos como peritos,
que haviam concluído que os sais eram inconvenientes por não permitirem
uma boa combinação com a cal e reduzirem o seu vigor, devendo ser
expurgados, e que a areia de mar era constituída principalmente por grãos
finos62 . Esta opinião foi compartilhada por J. F. Blondel, em finais do
mesmo século63 .

Atualmente, na Bahia, a areia de rio é sempre que possível empregada,
desde que seja retirada de certa distância da foz, quando o rio desagua
no mar, para que não contenha sais solúveis, e não apresente muitos
resíduos orgânicos. Em Salvador, por exemplo, como a areia de jazida
apresenta granulometria muito fina, a de rio é recomendada. Até poucos
anos atrás, a areia fluvial utilizada na construção local provinha da
dragagem do Rio Paraguaçu, rio perene localizado no Recôncavo Baiano,
cujas margens foram ocupadas desde o primeiro século da colonização
portuguesa64 ; só que por questões ecológicas a exploração foi suspensa
e geralmente hoje as areias que abastecem a capital do Estado da Bahia
provêm de jazidas de Camaçari, município da Região Metropolitana.

No entanto, também em Salvador, muito recentemente, eram
verificadas explorações clandestinas das muitas dunas existentes ao norte
da cidade, formadas por areia de granulometria muito fina, e que eram
comercializadas sem ao menos serem lavadas, para uso em argamassas
feitas com cimento tipo Portland. Assim sendo, podem ser verificados,
em algumas construções, problemas decorrentes da presença de doses
maciças de cloreto de sódio dentro do material. Hoje isto não mais ocorre
com tanta freqüência pelo fato da região ser protegida por lei.

Félibien, autor que escreveu pouco sobre areia, repetiu mais uma vez
as indicações do mestre Vitrúvio, com quem concordou, inclusive, quanto
à areia de rio ser a melhor para uso em estuque65 .

Vitrúvio ensinou que, com relação à cor, os tipos existentes de areia
que se prestavam a uso em argamassas apresentavam tonalidades preta,
cinza, vermelha e carbúnculo; Faventinus omitiu o tipo cinza e Palladius
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Rutilius, o termo carbúnculo, mas este último autor foi o primeiro a indicar
que a areia vermelha era a melhor, seguida pela cinza e por fim a preta.
Hugh Plommer estranhou o fato de Faventinus ter omitido a areia cinza,
que teria sido utilizada mesmo antes do período de Augusto66 . Scamozzi,
entretanto, foi o primeiro, dentre os autores consultados, que indicou que
as areias geralmente se apresentavam como uma mistura de grãos de
várias cores67 . Os outros, de maneira geral, mencionavam areias de cores
específicas. No texto atribuível a Milizia, por exemplo, foi indicado que as
areias fluviais poderiam ter coloração amarela, vermelha ou branca68 . Ou
seja, as cores também variavam.

De maneira geral não é feita, explicitamente, nos textos antigos,
alusão à escolha do tipo de areia tomando-se por base a granulometria.
Os autores normalmente mencionavam areia de jazida, de rio69  ou de
mar. No texto da autoria do mestre de obras Valério de Oliveira, no entanto,
ao ser recomendado o traço de uma argamassa, ficou implícita a noção
de que se deveria procurar utilizar areias de determinado tamanho de grão,
o que, na prática, poderia ser feito baseando-se em material de proveniência
conhecida. Por exemplo, em seu texto, notou-se que as areias sugeridas
não deveriam ser finas, o que consistia em uma boa indicação, daí a
sugestão para uso da areia de Penha de França ou do Alfeite:

Para os fasquiados a prumo, ou tectos, em que he necessário fazer
cabeça pela parte de cima, tome-se area branca, e viva70 , como dizem
os Authores, que ha de ter o grão gordo da Penha de França, ou do
Alfeite, tirada da vea, e não da praya salgadiça, misturada com rolão do
pó de pedra, péga bem na madeira, e faz boa maça com bastante
cortimento, e cal bastante, he muito forte, e duravel71 .

Certos autores, como Briseux, indicaram o uso de areias com grãos
médios, sugerindo o peneiramento do material para a retirada eventual de
material grosso72 . Belidor também mostrou-se favorável ao peneiramento,
sendo que recomendou o uso dos grãos finos. Isto foi o que se constatou,
por exemplo, nas especificações para a cisterna da igreja paroquial de
Calais, apresentada em um de seus livros73 .  

Belidor, inclusive, informou que a cor não tinha a menor influência
na qualidade da areia, só o tamanho do seu grão74 . Pode-se notar que,
pelo menos, de maneira geral, eram consideradas areias grossas e finas
como adequadas para finalidades específicas.
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Charles-Antoine Jombert também declarou que a cor não influía na
qualidade das areias, mas que existiam tipos diferentes, uns melhores do
que os outros, sendo cada um deles indicado para uma obra de
determinada natureza75 .

Ao dar esclarecimentos sobre as argamassas de revestimento outrora
existentes em Lisboa, Vitor Santos falou em uso de areia de emboço e
areia fina do rio76 . Em contraposição à que era branca, com “o grão gordo
da Penha de França ou do Alfeite”, mencionada por Valério Oliveira.

Já é visível, pois, nos textos antigos, uma certa preocupação com a
granulometria do material, embora de maneira empírica e sem fundamen-
tação clara.

Quanto ao tato, grande parte dos autores recomendou que as areias
deviam ser ásperas, como sugeriu Vitrúvio. Jombert, por exemplo, ao
descrever a areia de jazida, disse que aquela mais áspera77  era a melhor
– ou seja, aquela que não era muito fina –, no que concordou com Vitrúvio
e com a grande maioria dos autores consultados. Jombert indicou,
também, que no caso de ser usada uma areia branca, a boa devia ser
rempli de petitts cailloux brutes & opaques semblables à du gravier ou à
des petits morceaux de pierre78 .

Philibert de l’Orme informou que a escolha da areia a ser utilizada na
construção dependia do tipo de obra a que ela se destinasse, o que é
correto, sob o ponto de vista atual. Além disto, este mesmo autor
mencionou a existência de areias tipos macho e fêmea, mas não forneceu
maiores comentários a esse respeito79 .

Foram poucos os autores que compartilharam da opinião acerca da
existência de areia macho e areia fêmea. Belidor foi um deles80 . Talvez
esta terminologia tenha sido apenas uma forma que se criou para distinguir
dois tipos de areias que aparentemente se diferenciavam pela coloração
e pela uniformidade dos grãos, como indicou J. F. Blondel ao mencionar
os tipos de areia existentes: de rio (amarela, vermelha e branca); de jazida
(marrom escura, a macho com cor escura e uniforme, e a fêmea de cor
pálida e desigual); do mar (mais fina e contendo sais, daí imprópria para
uso na construção)81 .

Como era de se esperar, no que diz respeito às características e
propriedades das areias, há contradições entre o pensamento dos diversos
autores, pois alguns julgavam ser a areia de rio melhor do que a de jazida,
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outros, o inverso; foram também encontradas diferenças entre as
colorações disponíveis. No entanto, era praticamente aceito que a areia
do mar só devia ser usada caso não se tivesse possibilidades do emprego
de outra, e mesmo assim se fosse bem lavada, de modo a retirar-se-lhe
os sais. O problema é que antigamente, como inclusive ainda ocorre, as
areias eram eventualmente utilizadas sem lavagem, não por desconhe-
cimento dos problemas que causariam, mas por comodismo, economia
ou descuido dos responsáveis pela construção, o que acarretaria
seguramente em problemas à obra após a sua conclusão.

J. F. Blondel sugeriu ainda, caso não houvesse disponibilidade de
areia no local onde se desejasse construir, que fossem feitas bolas de
terra de consistência intermediária entre as argilas e as areias, capazes
de reter umidade por um longo tempo82 . Estas bolas deveriam ser levadas
a cozimento e depois desfeitas, usando-se o material pulverizado resultante
em lugar da areia. Isto produziria, no seu entender, uma argamassa
excelente, pois os problemas decorrentes da má qualidade da areia seriam
compensados desta maneira83.  

Cuidados de utilização

Notou-se, com freqüência, na bibliografia consultada, a recomendação
da utilização de areias secas na confecção de argamassas. Não pelo fato
da água nelas presente interferir na dosagem da argamassa, por ocasionar
o seu inchamento, o que, sabe-se hoje, levaria a uma alteração do volume,
mas sim porque a água atenuaria os sais que a compunham, “apagaria o
seu fogo”84  e a impediria de penetrar nas pedras85 .

Tal afirmação errônea foi mais uma explicação transcendental
encontrada para justificar um fato que não se conseguia entender
corretamente, na época. Justificava, mas não explicava o que realmente
acontecia.

Apesar de recomendar a utilização de areias secas, os citados textos,
entretanto, não mencionaram como secá-las, nem como verificar se
realmente estavam secas. Existem até mesmo, em alguns destes textos,
como nos de Belidor86  e de J. F. Blondel87 , tabelas onde foram indicadas
as massas unitárias de areias de rio, de jazida e de mar. Só que não se
sabe em que condições estes materiais foram avaliados.
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Atualmente, por ocasião da dosagem de argamassas e concretos,
costuma-se avaliar, em laboratório, o teor de umidade apresentado pelos
agregados miúdos, de modo que seja possível a reprodução fiel do traço
desejado, quando na obra. Isto porque o inchamento desses materiais
leva a diferenças nas quantidades utilizadas, caso sejam efetuadas as
medições em volume úmido, o que normalmente ocorre.

Jean-Baptiste Bullet (1667-1737) recomendou, sinteticamente, que a
melhor areia deveria ser limpa e isenta de terra, com grãos de tamanho
médio e que estivesse seca, pois nesta condição os poros não estariam
cheios de água, de modo que a cal poderia aderir melhor à mesma88 , o
que foi repetido por Briseux89 . Apesar dos agregados miúdos apresentarem
alguma porosidade, possivelmente a água à qual Bullet e Briseux se
referiam era aquela que aderia à superfície dos grãos da areia, e que
provoca o seu inchamento.

Vitrúvio recomendou cuidado com a utilização de areia de jazida no
sentido que não fosse deixada ao relento muito tempo, para não se
degradar por ação das intempéries90 . Briseux ainda indicou, de modo
semelhante a Vitrúvio, que a areia destinada a reboco não devia ser
utilizada logo após escavada, pois sua rápida secagem levaria ao
aparecimento de fissuras; e que se o destino do material fosse a
construção de paredes, não devia ser deixado por muito tempo sofrendo
a ação do meio ambiente, para não terminar por se transformar em terra91 .

Talvez alguns autores antigos assim pensassem porque a areia,
depois de um longo período de exposição, ficava muito misturada com
matérias orgânicas e outras impurezas, o que se podia constatar pela
aparência do material ao natural ou dentro d’água, pela sua coloração e
pelo seu cheiro. Conseqüentemente, ficaria imprestável à construção.

A questão das impurezas das areias foi levantada por Alberti92 ,
Belidor93  e Jombert94 , por exemplo, que sugeriram, para a verificação da
qualidade da areia, a colocação de uma amostra dentro de um recipiente
com água e, após agitação, a observação do comportamento do material:
se a água ficasse escura e borbulhante, a areia era gorda e terrosa; se
permanecesse limpa, era pura e adequada ao uso.

Quando a água fica escura e apresenta bolhas é porque a areia
contém certamente muita matéria orgânica, o que a torna realmente
inadequada para uso nas argamassas, de modo que o teste prático
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sugerido pelos diversos autores realmente servia para a identificação de
material de má qualidade. Hoje em dia têm-se condições de, através de
ensaios simples, verificar a presença de matéria orgânica na areia, e por
meio de ensaios mais apurados, quantificar o seu percentual95 .

Com relação à areia marinha, seu uso só era indicado na falta de
outra, pois acarretaria em lentidão de secagem das paredes, além do fato
das argamassas com ela elaboradas não suportarem grandes cargas e
levarem ao aparecimento de manchas, por higroscopicidade. O arquiteto
francês Louis Savot (Ca. 1579-1640), por exemplo, nem a incluía dentre os
tipos existentes, o que denota que alguns autores realmente não a
aprovavam como material de construção96 . Sanvitali concordou que tal
tipo de areia podia ser usado em última instância, porém bem lavado
para a retirada dos sais solúveis97 . No texto atribuído a Milizia também
encontrou-se a afirmação que a areia do mar era boa para uso se
completamente livre, por meio de lavagem, dos sais solúveis nela
presentes98 , principalmente se a intenção fosse misturá-la com cal forte e
gorda99 .

D’Aviler descreveu as areias, de maneira genérica, e disse qual era a
melhor segundo sua proveniência e coloração. Além disto, recomendou
que se devia usar a areia mais seca, que fosse menos untuosa (indício de
que conteria argila), e a que apresentasse um tamanho maior de grão100 .
Para este autor não se devia, simplesmente, levar em consideração a cor
do material quando da sua escolha, o que é correto, mas sim outras
características, também importantes.

O padre Vasconcellos, ao descrever a utilização da areia, reprovou o
uso da fluvial, alegando que não apresentava bons resultados, pois ficava
sempre úmida101 . Indicação estranha, pois tal fato não se constata nas
construções executadas com este material, atualmente. Talvez a
informação tenha sido decorrente de alguma observação feita em obras
nas quais tenha sido usada areia de rio proveniente de uma zona próxima
ao mar, como acontecia da areia do Tejo nas imediações de Lisboa.

A presença de sal na argamassa faz com que, por higroscopia, a
umidade do ar seja absorvida e a superfície argamassada apresente
manchas escuras de molhação. A água, então, pode ensejar o
aparecimento de microorganismos, que se proliferam quando encontram
condições favoráveis, ou manchas esbranquiçadas decorrentes da
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cristalização salina. Estas, por sua vez, em se desenvolvendo, podem até
mesmo levar à escamação da parede e ao descolamento das camadas
mais externas do revestimento, o que ocorre devido ao aumento de volume
dos cristais de sal dentro da porosidade do material.

Além disto, o umedecimento das paredes ocasiona a degradação
de outros materiais de construção contíguos a elas, como madeiras e
tijolos, por exemplo. Apesar do uso de areia do mar ainda ser condenado
pelas razões supramencionadas, hoje ainda são comuns problemas
oriundos do seu emprego, em desobediência às normas que regem a
construção civil, no Brasil.

Nas cidades litorâneas da costa brasileira pode-se verificar, com
relativa freqüência, que não apenas as populações de baixa renda utilizam
esse material nas construções de suas casas, como também pessoas de
classes mais abastadas, por adquirirem material proveniente de dunas
na mão de vendedores que as comercializam de maneira ilícita.

Diogo Vellozo, ao mencionar o uso da areia do mar, citou o que
Alberti pensava sobre o fato desse tipo de areia não ser bem empregada
em paredes que resguardão o Sul, he melhor porem naquellas que
resguardão o Norte102 .

Deduz-se que a opinião de Alberti era válida no caso da orientação
ser correspondente ao vento mais úmido na região, o que levaria a um
umedecimento mais rápido da parede. No entanto, o que Diogo Vellozo
fez foi apenas dar uma demonstração de erudição ao citar Alberti, pois
para assumir tal posição como válida para as terras pernambucanas seria
preciso comparar os ventos dominantes na Itália com aqueles do nordeste
do Brasil, o que não foi feito. Vellozo repetiu, simplesmente, o que leu nos
importantes tratadistas europeus que citou (Vitrúvio, Scamozzi, Palladio,
entre outros), o que era praxe, séculos atrás. Mas não verificou, ou
ressalvou, a validade da informação para o local onde trabalhava. Teria
sido mais interessante, ao invés da simples reprodução de idéias de outras
pessoas, que tivesse sido feito o julgamento crítico dos seus textos.
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