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Além da cal e da areia, materiais utilizados na maioria das
argamassas antigas estudadas, vários outros constituintes foram
eventualmente a eles adicionados, ou adotados em seu lugar. Como
exemplo, citam-se os seguintes: pozolana, cerâmica moída, pó de
mármore, terraços fluviais do Baixo Reno, cinzas de Tournai, carvão,
sangue, suco de frutas ou de vegetais, leite, queijo, palha, pêlo animal,
cerveja, arroz, açafrão, açúcar, resinas, óleos, sebo, vinho, urina, clara de
ovo, algodão, amido, banha de porco, cabelo, excremento, fibras, gesso1 .

Belidor, por exemplo, sugeriu como ingrediente opcional na confecção
de argamassas hidráulicas, pó oriundo da pulverização de pedaços de
vasos e mache-fer2  proveniente de hulha queimada associada a pó de
material cerâmico e pedra de mó de moinho e calcário3 .

Pelos exemplos dados, pode-se verificar que tanto adições orgânicas,
quanto inorgânicas, foram utilizadas no decorrer dos séculos. Cada uma,
entretanto, tinha uma função específica.

Já que não é possível relacionar todos os exemplos interessantes
encontrados na bibliografia, nem tampouco discorrer sobre todos os
aditivos supramencionados, serão tecidas, neste capítulo, considerações
apenas acerca de alguns tipos de pozolanas.

De maneira geral, “todos os minerais que, por aquecimento, originam
a perda de iões OH– da sua rede cristalina, e que, depois dessa perda,
são susceptíveis de mudarem de rede, mostrarão comportamento
pozolânico”4 .
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Logo, o universo dos materiais considerados como pozolanas é muito
amplo. Norman Davey, por exemplo, subdividiu as pozolanas em dois
grandes grupos, a saber5 :

• Pozolanas naturais:

Pozolanas italianas;

Terra de Santorim (Grécia);

Trass (Alemanha);

Cinzas vulcânicas do Japão, Portugal, França e Espanha;

Terras diatomáceas, diatomitas, trípoli, calcário silicoso decomposto,
farinha fóssil.

• Pozolanas artificiais:

Argila xistosa queimada, diatomita e pumicita queimadas, cerâmica
queimada;

Cerâmica pulverizada e fragmentos cerâmicos;

Algumas escórias.

Alberto de Castro e Antônio Lima (séc. XX), por sua vez, deram a
seguinte definição:

Materiais naturais, artificiais ou certos subprodutos industriais de
natureza siliciosa, aluminosa que revelam a propriedade de se
combinarem, à temperatura ordinária, e em presença da água, com o
hidróxido de cálcio e outros componentes do cimento hidratado,
originando compostos de grande estabilidade química na água e
com propriedades aglutinantes6 .

Neste capítulo, serão dadas informações sobre pozolanas italianas,
pó cerâmico, terraços fluviais do Baixo Reno e cinzas de Tournai,
ingredientes dos quais se obteve maiores detalhes nas fontes consultadas.

Pozolanas italianas

A primeira reserva natural de pozolana descoberta no mundo
encontrava-se em Pozzuoli, nas imediações da atual cidade de Nápoles
(Itália). Por esta razão, Vitrúvio referiu-se ao material como “pó de Pozzuoli”,
e caracterizou-o como uma terra especial daquela região, que produzia
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efeitos maravilhosos quando misturada com cal e pedra moída7 . Os livros
consultados ratificam isto.

Material de origem vulcânica, a pozolana confere hidraulicidade às
argamassas, o que também é amplamente aceito pelos autores estudados.
Esta propriedade propicia sua utilização em locais úmidos ou alagadiços.
Por isto, era recomendada pelo mestre romano, e por outros que lhe
sucederam, na construção de portos. Não obstante, o material pode ser
utilizado em locais secos, adquirindo boa resistência após o endurecimento,
conforme igualmente evidenciado nos textos analisados, desde que
durante o processo a argamassa seja mantida úmida. As argamassas
pozolânicas endurecem exatamente devido à reação cal-pozolana que
ocorre em presença de água8 . Isto porque o material apresenta elevada
porosidade, o que favorece a reação entre a pozolana e a cal extinta, com
a formação de compostos hidráulicos.

Constatou-se, através da bibliografia, que a origem das pozolanas
foi atribuída à ação de fogos subterrâneos, sem que fosse indicada uma
ligação direta entre o material e a atividade vulcânica, de maneira geral.

No texto atribuível a Milizia, no qual a pozolana foi considerada como
a areia mais adequada para as construções9 , tem-se que Vitrúvio,
conforme Filandro10 , teria dito que:

[...] A pozolana é apenas uma mistura de terra com tufo, com betume
e com qualquer outra parte sulfúrea, mistura preparada por fogos
subterrâneos11 .

Na tradução de Blánquez, a descrição dada por Vitrúvio não foi esta.
Pelo que parece, ocorreu algum problema com algumas das traduções,
ou com a interpretação do texto. O que se tem em idioma espanhol é o
seguinte:

[...] nas entranhas daqueles montes há terra e numerosas fontes de
água quente, que não existiriam se não estivessem debaixo de
fortíssimos fogos, alimentados ou por enxofre ou por alúmen ou por
betume. Este fogo e estas chamas, ao penetrar e atuar através dos
meandros e veias da terra, a fazem leve, e o tufo (ou a “toba”) que ali
existe é isento de umidade12 .

Pelo que se pode deduzir do texto traduzido por Agustín Blánquez, o
betume, o enxofre ou o alúmen serviriam apenas para alimentar o fogo
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subterrâneo, e não estariam presentes na composição da pozolana, como
parece pela indicação dada no texto atribuível a Milizia.

Para Gioseffe Viola Zanini, a pozolana consistia em um tipo de terra
queimada pelo fogo13 ; Belidor informou que a pozolana, material
considerado como um pó, era constituída por terra e tufa queimadas pelos
fogos subterrâneos que saíam das montanhas, nas proximidades dos
locais onde era tirada, daí sua admirável propriedade de endurecer debaixo
da água ou em presença de umidade14 . Ambos os autores foram, pois,
favoráveis à origem deste material ser decorrente da sua queima por fogos
subterrâneos.

Negreiros foi mais específico: considerou a pozolana como uma
espécie de areia e destacou que era um material vitrificado, daí ser resistente
à umidade e secar com rapidez:

[...] a dita areia chamada pussolana [sic], he uma materia vitrina, e
porisso rezistente ás humidades e muito desecante, que, segundo o
pensar de muitos, soffreu a acção dos antigos vulcanos15 .

Com relação às reservas naturais do produto, durante muito tempo,
a única fonte conhecida de pozolana foi, aparentemente, a indicada por
Vitrúvio, em Pozzuoli, imediações de Nápoles (Itália).

Muitos autores, ao discorrerem sobre as características do material,
mencionaram o fato claramente, o que é ora exemplificado através da
transcrição de passagens retiradas dos textos dos autores listados a seguir:

• Plínio – Existem ainda, além destas, outras espécies de terra: e quem
não se maravilharia, que a pior parte dessa, e por isto chamada pó,
nas colinas de Pozzuoli, servisse para consertos mesmo em presença
da água do mar? Tal pó, tão logo é imerso, torna-se pedra única,
que a cada dia se faz mais inexpugnável e mais forte, principalmente
misturando-se com cal de Cuma16 ;

• Alberti – Na zona de Pozzuoli há em abundância um tipo de pó que
misturado à água de mar endurece como pedra17 ;

• Cataneo – O pó de pozolana da região em torno ao monte Vesúvio
tem a vantagem de todas as areias: pois, sendo de tufo seco
queimado, tendo-lhe saído o licor, torna-se mais leve, e melhor: e
ao misturá-la depois com cal, e com água, recebendo imediatamente
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o licor, fazem corpo junto; e imediatamente recebendo o humor,
dão pega rápida às construções, às quais não só o mar e a força
das águas não podem ser nocivos, mas endurece de tal maneira a
fábrica, principalmente a parte sob a água, que a parede torna-se
pedra única, e isto não é maravilha: quando querem, colocam no
mar a dita pozolana e, por si só torna-se pedra [...]18 .

J. F. Blondel considerou a pozolana como:

[...] matéria betuminosa, que se encontra nas imediações do Vesúvio,
a qual é composta de partes metálicas e de pequenos cristais muito
ásperos ao toque: misturando esta pozolana com cal de mármore ou
de conchas, resulta em uma argamassa que a água torna mais firme,
ao invés de a destruir19 .

Não existe, a priori, uma razão para ser misturado com pozolana
apenas cal de mármore ou de conchas. Por outro lado, da análise das
citações de Alberti e Cataneo anteriormente transcritas, verificou-se que a
pozolana, sozinha, tinha a capacidade de endurecer na água. Nos demais
textos, foi indicada a mistura do material com areia, ou com areia e cal.

É curiosa a caracterização do material como uma matéria betuminosa,
o que deve ter ocorrido exatamente por causa da sua propriedade de
resistir à ação da água.

Quanto à descoberta de novas jazidas, além daquela das imediações
do Vesúvio, sabe-se que, posteriormente, pozolanas de outras
proveniências foram utilizadas em construções, não apenas na Península
Itálica, mas em outros países, o que pode ser notado em diversos textos,
como naquele atribuível a Milizia:

Vitrúvio, por ver jazidas de pozolana apenas no entorno de Nápoles,
quebrou a cabeça para explicar porque em outros locais não existiam:
mas em outros locais, existiam; e em Roma, onde vivia Vitrúvio, as
jazidas abundavam mais do que em qualquer outro lugar. Impossível
que ele não as visse! Talvez ainda não tivessem sido descobertas20 .

Os textos de Belidor21  e Negreiros22  também podem ser citados como
exemplos do conhecimento de outras jazidas. Na segunda edição do texto
de Giovanni Branca, datada de 1718, foi mencionada, por exemplo, a
pozolana de Roma23 . Por outro lado, nesse mesmo texto informou-se que,
na falta da pozolana, se devia preparar a argamassa com um material
similar:

Argamassa Final.p65 11/10/2007, 15:53145



146   •   Cybèle Celestino Santiago

[...] pedaços pequenos de peperino de S. Fiorge com certa terra de
cor cinza escura, que é cavada em Monte Rotondo em um lugar
chamado Rene, ambas as matérias vitrinas e por isso resistentes à
umidade, como a pozolana de Roma (matéria também vitrina), e que
segundo o parecer de alguns, sofreu a ação de antigos vulcões24 .

O material citado, que consiste em tufo vulcânico25  alterado, apresenta
propriedades pozolânicas, embora muito menores do que aquelas das
pozolanas oriundas dos tufos vermelhos e cinzas.

No já citado texto atribuível a Milizia, também foi encontrada referência
a outro tipo de material de origem vulcânica, similar à pozolana, existente
nas imediações do Vesúvio:

Em Nápoles e no seu entorno encontram-se sob a terra muitos estratos
de uma certa espécie de pedrinhas similares a pequenas pedras-
pomes, e um tanto amareladas como pedaços de telhas pulverizados,
chamados de rapilli, ou seja, lapilli. Esta matéria também é produzida
por vulcões, e faz ótima liga com a cal26 .

Este material era possivelmente o mesmo ao qual Scamozzi, conforme
Rodolico, havia feito referência, como pode ser verificado através da leitura
da passagem a seguir transcrita:

[...] sob os tufos cavam a pozolana de cor branca um pouco esmaecida,
e ótima nas argamassas, e sob a pozolana encontram o grapello, ou
verdadeiro serepillo (como esses dizem), o qual é uma matéria um
tanto amarelada, e como pedacinhos de telhas ou telhas planas
moídos: a qual serve para fazer os terraços, e o menor usam para fazer
granzolo ao rebocar as paredes. – Grapello e serepillo são nomes
dialetais dos locais de extração das pozolanas27. (grifos não existentes
no original)

Foram encontrados outros pormenores do material consultando-se
diretamente o texto de Scamozzi:

Em Nápoles, além de muitos outros locais do reino, cavam uma certa
matéria a que chamam grapillo, que a nosso parecer é uma espécie
de tufo duro e em bolinhas como avelãs e nozes, e os menores, de cor
tendente ao amarelo: onde o mais grosso e o mediano servem para
fazer terraços e o menor, para misturar na argamassa para rebocar as
paredes; sendo que em ambos os casos propicia excelente pega28 .
(grifo não existente no original)

Possivelmente tal material era a pozolana correspondente ao tufo
amarelo napolitano.
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Ao escrever sobre cal, Filarete informou que, segundo a crença, a
melhor era aquela extinta sob uma camada de uma espécie de areia
chamada pozolana. Tal ingrediente, em sua opinião, oferecia grande
vantagem se usado em substituição à areia. Foram indicadas no seu
texto várias jazidas, além daquela situada nas imediações do Vesúvio29 .

Manuel Losada considerou a pozolana como uma areia de cor de
porcelana, pois disse o seguinte:

A areia de cor de porcelana, a qual nas obras e construções que se
fazem nas águas, faz grandíssimo efeito, pois com rapidez faz
excelente pega e os edifícios ficam fortíssimos30 .

O material apontado por este autor devia, realmente, ser uma pozolana
natural, pois apesar de ter sido chamado de areia, foi recomendado para
uso em obras aquáticas, e também não foi mencionada a mistura com cal.

Philibert de l’Orme, ao citar Plínio –     que havia falado na diversidade
de terras e da “areia de Putzoli31 ”, e em outros tipos de terras que endureciam
como se fossem pedras –, também utilizou o termo pourcelane, informando
que era uma “areia” negra32 . Não restam dúvidas que o material ao qual
se atribuía esta denominação era a pozolana vitruviana.

Por outro lado, há discrepância nas informações a respeito das
colorações existentes. A este respeito destacam-se ainda, a título de
ilustração, as definições dadas por Belidor e por J. F. Blondel, que são
muito similares:

Pozolana. Terra avermelhada que substitui a areia na Itália e que,
misturada com cal, propicia uma excelente argamassa que endurece
em presença de água33 . (grifo do autor)

Este pó é avermelhado, e não é outra coisa que a terra bruta, misturada
com o tufo pelos fogos subterrâneos que saem das montanhas em
torno das quais são tiradas34 .

No texto Principii di architettura civile35 , e em outros, como nos de
Félibien e de Rieger36 , que o antecederam, a pozolana foi considerada como
areia. Félibien a indicou como ótimo material por propiciar uma boa ligação,
podendo até ser usado em abóbadas. Só que, estranhamente, não
mencionou seu uso em obras hidráulicas, a utilidade maior deste material37 .

Destaca-se que, no catálogo da exposição internacional havida em
Londres, em 1862, ao fazer-se referência às pozolanas de Santarém (Ilha
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de São Miguel) e da Ilha Terceira, ambas em Portugal, elas foram chamadas
de massapez38 .

No Brasil, a denominação massapê significa um solo constituído
basicamente por argila montmorilonita, bastante freqüente, dentre outros
locais, no Recôncavo Baiano39 . Frisa-se este ponto apenas para que se
fique atento para as eventuais confusões decorrentes de termos similares
usados para produtos completamente diferentes, o que fatalmente leva a
erros de interpretação, principalmente quando se trata do estudo de
materiais antigos40 . Já se teve a oportunidade de abordar o problema ao
tecerem-se considerações acerca do saibro, no capítulo sobre areia, por
exemplo.

Segundo Manuel Hijosa, o tradutor para o idioma espanhol do texto
de Giovanni Branca, na versão italiana ter-se-ia falado de pozolana, produto
usado na Itália em substituição à areia, mas como esse material não
tinha uso na Espanha, não foi traduzido o trecho correspondente41 . Porém
Hijosa, como alguns dos autores consultados, não considerou a pozolana
como areia, mas, sim, como um eventual substituto para aquele material.
Isto é mais condizente com a realidade, do ponto de vista atual, tendo-se
em mente a definição de areia.

Negreiros, por sua vez, classificou a pozolana como areia. Este era,
de acordo com o seu texto, o único material de construção que não havia
em Portugal na época, pois os demais eram disponíveis, e de ótima
qualidade. Ainda na opinião do mesmo autor, a areia disponível em
Portugal só apresentava o inconveniente de uma secagem mais lenta do
que a pozolana, porém propiciava o mesmo resultado, após seca42 .

Uma argamassa feita simplesmente com cal aérea e areia não
apresenta hidraulicidade. Logo, não poderia ter o mesmo comportamento
de uma argamassa feita com pozolana. O que se pode inferir é que, ou
Negreiros fez a comparação baseado no uso de uma mistura à base de
cal hidráulica, ou analisou obras executadas em locais secos. Neste último
caso, a pozolana funcionaria possivelmente como um inerte.

Negreiros, em outra passagem do seu texto, disse que a pozolana,
apesar de apresentar secagem mais rápida do que uma argamassa
tradicional de areia, adquiria tanta solidez que propiciava aos construtores
a redução da espessura das paredes, o que estava sendo colocado em
prática na Itália, na época43 .
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Da análise desta informação, conclui-se, mais uma vez, que o
desempenho final de uma argamassa de cal e areia não podia ser
realmente igual àquele de uma argamassa de cal e pozolana, como este
mesmo autor havia afirmado anteriormente.

Para Belidor, autor anterior a Negreiros, a argamassa que continha
pozolana era a melhor do mundo, tanto para lugares secos quanto
úmidos44 . Em um texto do século XIX, da autoria de Berthault-Ducreux,
entretanto, já se destacava que o comportamento do material a seco era
diferente daquele obtido em ambiente úmido, o que se pode perceber
através da transcrição feita:

Não apenas o bom pó de tijolo, mas também a melhor pozolana, se
comporta com a cal, mais ou menos como um pó inerte, se a argamassa
da qual ela faz parte não for imersa ou ao menos mantida sob
umidade45 .

A areia funciona como carga, na argamassa. Logo, qualquer outro
material pulverulento, que não reagisse com a cal, funcionaria de modo
semelhante. Isto aconteceria quando as argamassas com pozolana ou
pó cerâmico não estivessem imersas, ou não fossem mantidas úmidas.

Como Negreiros e Belidor diziam que o material se comportava a
contento a seco, supõe-se que as propriedades hidráulicas do material
não estavam sendo consideradas, no momento. De fato, as argamassas
de cal e areia teriam comportamento completamente diferente se usadas
em ambientes secos ou úmidos.

Sobre argamassas com pozolana, Alessandro Vittorio d’Antoni
Papacino deu uma informação diversa dos demais autores investigados:

Deverá haver toda attenção precisa na construcção destes edificios,
para que pela continuação do tempo se não introduza a humidade que
resulta das chuvas, e neve nos armazens, que devem ser bem secos.
Para isto he necessario, que não só no tempo da construcção, mas
ainda depois, estes edificios estejão cubertos naquelles paizes que por
serem sugeitos a geadas, fica inutil o uso da possolana46 .

Este foi o único autor encontrado que mencionou que a argamassa
com pozolana não serviria em locais sujeitos a geadas. Talvez porque a
água usada na mistura de endurecimento da argamassa, congelando-
se, não permitisse que a reação cal-pozolana ocorresse, de modo que a
argamassa não adquiriria propriedades pozolânicas.
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O português António Coutinho (séc. XX) informou que era possível a
classificação do magma a partir do qual uma determinada rocha teria
sido formada, através da análise química, em óxidos elementares, da dita
rocha47 . No entanto, este mesmo autor julgou que era difícil concluir a
que tipo de magma pertencia uma determinada pozolana, visto que seria
necessário um alto grau de alteração da rocha para que se tivesse um
material com altas propriedades pozolânicas. Mas complementou:

[...] o conhecimento destas rochas permite não só uma arrumação
lógica dos diferentes tipos de pozolana, mas também prever mesmo
o comportamento pozolânico de certas rochas lávicas48 .

A pozolana é um tipo de solo especial, de origem vulcânica, que
contém uma componente altamente vítrea e vários minerais associados.
Atualmente, já é possível, através de ensaios de laboratório, identificar-se,
em uma argamassa antiga, de qual vulcão provém a pozolana
eventualmente nela presente. Isto é conseguido pela análise dos minerais
associados, com o auxílio da difração de raios-X. Por exemplo, os italianos
Franco Massazza e Mario Pezzuoli (séc. XX), ao mencionarem os resultados
dos ensaios realizados em amostras do concreto romano utilizado nas
fundações do Coliseu, informaram terem detectado, por meio de difração
de raios-X, leucita, diopsita, melilita e quartzo (provenientes dos finos e da
pozolana, materiais não retidos na peneira de malha 40mm), e hidróxido
de gehlenita e calcita (resultantes da reação pozolânica e da carbonatação
da cal)49 .

De maneira similar, através de análises laboratoriais, foi identificada
a pozolana usada por Michelangelo Buonarotti (1475-1564) na Capela
Sixtina como sendo do Lazio, da região ao Norte de Roma, e não da
região da Campania, como se pensava. Isto porque os minerais
associados à pozolana, na argamassa analisada, eram típicos de um
vulcão existente no Norte de Roma, e não estavam presentes nos outros
vulcões das imediações daquela cidade50 .

Sabe-se que o arquiteto José Trindade Chagas detectou pozolana
em algumas das amostras da taipa do castelo de Alcácer do Sal, em
Portugal. No entanto, de acordo com a bibliografia, as jazidas portuguesas
desse material eram desconhecidas na época em que a obra foi erguida.
Valeria a pena confrontar as características das amostras encontradas
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na taipa do supracitado castelo com as das pozolanas provenientes de
jazidas conhecidas no país. Desta maneira, verificar-se-ia se o material
utilizado foi local ou veio de alhures, trazidos por antigos navegantes.
Trabalho similar foi feito pelo italiano Giacomo Chiari (séc. XX) e por outros
investigadores para o mausoléu de Sant’Elena51 .

A título de ilustração, indicam-se elementos que podem estar presentes
nas pozolanas: óxidos de cromo, alumínio, ferro, magnésio, manganês,
cobalto e níquel52 ; feldspatos sódicos, potássicos, calco-sódicos
(plagioclásios), cálcicos; feldspatóides (leucitas, nefelinas, sodalitas,
noseanas ou noselitas, hauynas, melilitas); além desses, podem ainda
ser encontrados piroxenas, olivinas, biotitas, apatitas, zircônios,
magnetitas, ilmenitas e hornblendas53 .

Atualmente, na realização de ensaios padronizados pelo grupo
Normal54 , usa-se a pozolana superventilada de Salone (Toscânia). Procede-
se desta maneira de modo a evitar divergências de comportamento entre
os vários tipos de pozolanas existentes na natureza, em decorrência de
diferentes constituições de materiais, quer entre os tipos dos minerais
associados presentes, quer no que diz respeito aos seus percentuais.

É inviável a identificação da presença de pozolana em uma
argamassa antiga, unicamente através da análise da sua composição
química. Por este meio, pode-se apenas constatar que o material apresenta
características hidráulicas (pozolânicas), mas não é possível afirmar se a
responsabilidade por tais características foi decorrente da inclusão de
pozolana à mistura. O comportamento pozolânico de determinada
argamassa pode ser atribuído, pois, a diversas composições.

Leduc, ao mencionar os materiais usados pelos holandeses,
informou que, na falta de pozolana, usavam trass55  de Andernach, um
tufo vulcânico das margens do Reno (trecho do vale de Brohebach)56 .

A análise química não serve para identificar as pozolanas, mas a
microscopia permite uma clara caracterização do material: além da
diferença, facilmente visível, entre os diversos minerais associados, a
pozolana aparece sob uma forma característica57  (il. 13). Esta é mais uma
prova da importância da interdisciplinaridade para a conservação e a
restauração: se o profissional se valer apenas da colaboração de um
químico na identificação deste componente das argamassas, a resposta
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obtida pode não ser conclusiva, mas com a contribuição de um geólogo,
não restam dúvidas se o material é ou não uma pozolana.

O italiano Girolamo Masi, autor que considerou a pozolana como
uma espécie de terra e defendeu o princípio que, se misturada com a cal,
a argamassa resultante seria a melhor possível58 , indicou como sendo de
ótima qualidade para a construção o tipo existente nos arredores de Roma
e de Pozzuoli, também avermelhado, porém tendente ao preto. Em sua
opinião, no entanto, a pozolana branca, também disponível naqueles
locais, era inadequada para os mesmos fins59 .

Jean-Baptiste de Romé de l’Isle ainda citou, além das pozolanas
pretas, vermelhas e brancas, outros tipos existentes:

As pozolanas cinzas, marrons, pretas, amareladas, avermelhadas etc.,
que não são mais que detritos das mesmas lavas porosas e celulares,
passando com o tempo ao estado de cor ocre ou argiloso, e com a qual
fazemos este ligante tão vantajoso para as construções sob a
água60. (grifo do autor)

Sabe-se que há pozolanas de várias cores. A simplificação da
indicação, por parte de alguns dos autores consultados, deve ter sido
ocasionada pelo seu desconhecimento de muitas das variedades
existentes. A cor, entretanto, não é responsável por diferenças no seu
comportamento, porém dá indícios de proveniências diversas e outras
diferenças, principalmente no que diz respeito à sua fase vítrea61 .

No supracitado texto de De Romé de l’Isle, foi dito que as pozolanas
terminavam por se converter em um pó argiloso vermelho ou amarelado,
macio e untuoso ao tato62 . Não ficou claro se o autor julgava que as
pozolanas se transformavam ainda em seu estado natural ou após
utilizadas na argamassa, nem a qual tipo específico se referiu. Pelos
comentários feitos, a impressão que se teve foi que o material ao qual De
Romé de l’Isle fez menção foi realmente uma argila.

Pó cerâmico

O pó cerâmico teve ampla utilização em argamassas, no decorrer
dos séculos. Referências a este ingrediente são encontradas na
bibliografia, ao menos desde a época vitruviana, tendo sido freqüentemente
citado com a denominação de ciment ou cyment. O que variou, ao longo

Argamassa Final.p65 11/10/2007, 15:53152



   Argamassas tradicionais de cal   •   153

de todo este período, foi o tipo de cerâmica utilizada na pulverização (tijolos
ou telhas, novos ou velhos), sua proporção, a inclusão, ou não, de outros
componentes na mistura e o tipo de aglomerante usado.

Vitrúvio63 , Faventino e Paládio Rutílio64  aconselharam a adição do
pó cerâmico para melhorar a qualidade da argamassa, se feita com areia
de rio. Martini, no entanto, sugeriu uma mistura mais complexa envolvendo
este componente, de modo a conferir certa impermeablidade ao produto
final, como pode ser constatado através da citação a seguir:

Se desejarmos fazer algum esmalte, estuque, concreto ou uma
verdadeira calçada,devemos pegar dois alqueires de pó de telha,
dois alqueires de cal, meio alqueire de limalhas de ferro. E estes juntos
e misturados com decocção de casca de olmo. E assim, por 15 dias
mexendo e embebendo, depois esmaltando aquilo que quer,
passando todo dia borra de azeite ou gordura com a colher de pedreiro,
ao fim verás que libera água65 . (esta citação é similar à de Cataneo)

Neste caso, entretanto, foi acrescentada, aparentemente com a
intenção de melhorar o desempenho da mistura, a borra do azeite ou a
gordura.

D’Aviler recomendou o uso de material cerâmico pulverizado
(preferencialmente o uso de pó de telha), além da cal e da areia, na
proporção 1:1,5 (cal, ciment) quando a intenção fosse conferir hidrauli-
cidade à argamassa66 . Ressalta-se que este foi o primeiro autor estudado
que fez referência explícita à mistura de pó de material cerâmico com a cal
viva67 .

Sendo o pó um inerte, não deveria reagir, ao ser misturado com o
óxido de cálcio, ao longo do processo de extinção deste. Logo,
possivelmente não deveria haver diferença em misturar o pó com a cal
viva, ou com a cal extinta.

Em vários textos antigos, principalmente dicionários especializados,
como, por exemplo, naquele da autoria de Félibien, encontrou-se, acerca
do uso do ciment, a seguinte informação:

[...] nosso ciment para fazer a argamassa, que é a telha moída [...]68 .

Já no dicionário de Belidor, a definição dada foi semelhante, mas no
mesmo verbete, foi indicado que este material poderia ser empregado em
argamassas em contato com a água:
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Ciment. É a telha moída, que misturada com a cal, faz a melhor
argamassa, e que é de bom uso para as obras feitas na água69 .

Na bibliografia pesquisada, foram ainda encontradas outras
referências ao uso de material cerâmico moído nas argamassas, com a
indicação que deveria ser oriundo de telhas, como no exemplo acima. Já
em outros textos, como em La science des ingenieurs, do próprio Belidor,
foi especificado que o material deveria provir de telhas velhas, bem cozidas,
pulverizadas, sendo o pó passado por peneira de padeiro:

Aquela que será empregada nos rebocos e cisternas, tanto por cima
quanto por baixo, será feita de cascos de telhas velhas bem cozidas,
sem que nela sejam usados tijolos; ela será bem batida, pulverizada
e passada na peneira de padeiro, e a argamassa feita com dois
quintos de cal viva de Boulogne e três quintos do dito ciment, tudo
bem batido e resolvido todos os dias consecutivos até aquele em que
será usada70 . (esta informação consta das especificações para a
cisterna de Calais)

Notou-se a indicação do uso de cal viva no caso desta argamassa,
feita com o traço 1:1,5 (cal, pó de telha)71 . O mesmo tipo de argamassa
foi também recomendado em outros trechos de tal livro, com igual
finalidade72 . Belidor indicou ainda o traço 1:1 (cal, pó de telha) para obras

[...] que não são de responsabilidade, mas que merecem alguma
atenção73 .

Em Architecture hydraulique, Belidor descreveu um engenho para o
preparo do ciment74 , apresentando inclusive uma gravura elucidativa do
mesmo75  (il. 14).

No preparo do ciment, certos autores recomendaram que fosse usado
pó de tijolo, ao invés de pó de telha, como a maioria indicava. Foram
levantadas algumas hipóteses para justificar a sugestão para o pó cerâmico
ser obtido unicamente a partir da pulverização de telhas, de preferência,
velhas:

• Por ser um material que deveria sempre ter um melhor cuidado no
preparo, no que diz respeito à moldagem e ao cozimento, já que
teria que ser utilizado como agente de proteção contra a penetração
da água nas construções, ou seja, em coberturas ou no revestimento
de paredes sujeitas a constantes chuvas;
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• Pela maior oferta do material;

• Porque talvez o material velho, intemperizado, conferisse melhores
propriedades à argamassa76 ;

• Se fossem usadas telhas novas, aparentemente se estaria
desperdiçando mão-de-obra. Assim sendo, a telha só deveria ser
usada após haver cumprido a sua função básica: cobrir os imóveis,
impedindo o ingresso da água de chuva. O problema que podia
ocorrer, neste caso, seria a introdução de sais solúveis na
argamassa, caso as telhas fossem provenientes de coberturas nas
proximidades do mar, zona rica em aerossol salino77 ;

• Por ser um material de pouca espessura, haveria possibilidade de
ser mais bem queimado que o tijolo.

J. F. Blondel explicou que o ciment deveria ser de pó de telha, porque
o tijolo era mais terroso que a telha (deste modo, o seu pó não teria tanta
capacidade de resistir a cargas). Logo, só deveria ser utilizado quando
não houvesse telha disponível78 .

Quanto à recomendação dada por certos autores para o pó ser
peneirado, era plenamente justificável: propiciaria uma maior homoge-
neização do produto final e, conseqüentemente, a argamassa apresentaria
propriedades similares em sua totalidade.

Na opinião do autor do texto Memoires critiques d’architecture, já
que a cal, sozinha, não servia para unir as pedras, podia ser misturada
com o material cerâmico pulverizado, de modo a ter o seu uso viabilizado79 .
O ciment, em sendo constituído por pó cerâmico80 , seria feito de terra
alterada pelas chuvas, que lhe acrescentaria sais de cobre e de enxofre81 ,
daí o produto reter a causticidade dos seus sais:

A pulverização ou o amassamento do ciment lhe dá diferente
configuração; ele fica cheio de pontas, sua substância é estável; é porque
ele não esmaga as pontas sob nenhum outro mineral, e sustenta todo o
peso; a abundância de seus sais e a multiplicidade de seus ângulos, lhes
conferem sua tenacidade, e lhes fornecem meios mais imediatos e mais
vivos de melhor aderência. É dessa boa adesão que vem o provérbio “ele
construiu de cal e ciment, pois uma obra deste tipo é eterna82 . (grifo não
existente no original)

O autor concluiu, pois, que o pó de telha, ao ser misturado com a
cal, emprestar-lhe-ia a abundância de sais e sua dureza e, pelo fato de
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ser multifacetado, melhoria as características do material. Deste modo,
se poderia obter uma obra de grande durabilidade.

Pensar que o ciment era composto por vários tipos de sais é apenas
mais uma prova do desconhecimento da constituição dos diversos
materiais usados na construção. Quanto à melhoria da qualidade da
mistura devido à angulosidade apresentada pelas partículas de materiais
cerâmicos, a observação faz sentido, pois propicia, de fato, uma maior
aderência entre os componentes da argamassa.

Uma obra feita com bons materiais, realmente, possui grande
durabilidade, daí o autor do texto acima transcrito ter feito alusão ao
conhecido provérbio. Porém considerar a obra como eterna era um exagero
que se admite somente como metáfora. No entanto, esta não foi a única
referência encontrada dizendo que um determinado material poderia
propiciar durabilidade infinita a uma edificação.

O ciment foi material de ampla difusão até o século XVIII, sempre que se
desejava conferir certa hidraulicidade a uma argamassa. Foi considerado
por alguns autores contemporâneos, precisamente por esta sua propriedade,
como um aditivo pozolânico. John Ashurst, por exemplo, afirmou o seguinte:

Pozolana tornou-se um nome genérico para todo aditivo que irá reagir
com cal para produzir uma pega hidráulica [...]. Construtores romanos
também usaram tijolos, telhas e vasos cerâmicos pulverizados e
escória de ferro como aditivos pozolânicos83 .

Através dos ensaios de capilaridade ascendente realizados no NTPR,
concluiu-se que a função do pó cerâmico em uma argamassa, no sentido
de evitar a penetração da umidade, não estava correlacionada à inibição
da capilaridade84 , mas, sim, à distribuição da porosidade85 . Sabe-se que
o tamanho problemático dos poros está compreendido entre 0,1 e 1m. A
inclusão de pó cerâmico na mistura aparentemente é responsável pela
redução da quantidade de poros com esta dimensão. Logo, a argamassa
realmente resiste mais à ação da água, tornando-se menos susceptível à
degradação dos sais, por cristalização.

Em Salvador, foram encontrados maciços de argamassas compostos
por cal, areia e material cerâmico pulverizado nas escavações arqueológicas
efetuadas no Forte de Santo Alberto, construção do período colonial. Estes
maciços, que até hoje se apresentam bastante íntegros, foram executados
nas plataformas das canhoneiras, de modo a absorverem o impacto
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transmitido às carretas pelos disparos dos canhões. Esta é uma prova
concreta da utilização da argamassa com pó cerâmico.

Terraços fluviais do Baixo Reno

Este ingrediente, mencionado por vários autores franceses e italianos
do século XVIII, aparentemente ainda não foi estudado pelos investigadores
contemporâneos que estão envolvidos com a constituição das argamassas
antigas. Ao menos não foram encontrados em livros, revistas especializadas,
nem nos anais de congressos recentes sobre o assunto, informações a
este respeito. Tampouco se conseguiu descobrir investigações em andamento
no Centro Gino Bozza (CNR-Milão), no laboratório da Superintendência dos
Bens Históricos e Artísticos (Veneza) e no LNEC (Portugal). No entanto, em
um texto de finais do século XIX, da autoria de Castanheira das Neves, foi
citado um material que teria propriedades similares às das pozolanas, e
que deveria ser este ao qual se faz referência:

[...] ‘trass’ de Holanda (rocha feldspathica muito abundante nas margens
do Rheno [...]86 .

A definição dada por Belidor, em La science des ingenieurs, para
este material, foi a seguinte:

Terraços fluviais do Baixo Reno. É uma espécie de pó feito de uma
terra que se acha bem perto do Baixo Reno, na Alemanha, e nas
imediações de Colônia; nós a cozemos como o gesso; e a reduzimos
em seguida a pó. Este pó é excelente para a composição da
argamassa quando queremos construir na água87 .

No mesmo texto foi informado que os terraços fluviais do Baixo Reno
apresentavam tonalidade cinza e, se puro – o que era raro, no entender de
Belidor – era ótimo para obras aquáticas e para resistir às intempéries.

No Dictionnaire portatif de l’ingénier, do próprio Belidor, texto publicado
vinte e seis anos depois de La science des ingenieurs, também se
encontrou exatamente a mesma definição88 , o que prova que este material,
com propriedades hidráulicas, ainda era empregue, ao menos na França,
naquele período.

Para fazer uma argamassa com tal produto colocava-se uma camada
do mesmo sobre uma camada de cal viva, previamente molhada. Após
um repouso de dois a três dias, misturava-se tudo89 .
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Os terraços fluviais do Baixo Reno entravam na argamassa em
substituição da areia, apesar de se ter, pela simples leitura da definição
dada por Belidor, a impressão de que o material seria um aglomerante
hidráulico, e não um agregado, já que foi informado que o material era
submetido à queima e reduzido a pó.

J. F. Blondel, por sua vez, descreveu o terrasse como sendo:

[...] uma pedra de cor acinzentada, que encontramos perto do Baixo
Reno, na Alemanha, e nos Países-Baixos. Ela se prepara como o gesso,
e nós a esmagamos em seguida para a destemperar com a cal90 .

No texto atribuível a Milizia, publicado em 1785, também foram
encontradas informações a respeito do uso deste material:

No entorno de Colônia e do Baixo Reno se usa uma espécie de pó
cinza chamado Terraços fluviais do Baixo Reno, e se faz de uma terra
que se coze e se macera como o gesso [...]. Até os calhaus de qualquer
lugar espedaçados, e reduzidos a pó, dão uma espécie de Terraços
fluviais do Baixo Reno, que unido com a cal faz um ótimo ligante91 .

Por mais de meio século, pelo menos, este material foi utilizado na
confecção de argamassas. Supõe-se que os chamados terraços fluviais
do Baixo Reno deveriam consistir em tufo ou lava vulcânica, já que a
bacia do Reno é rica nesse tipo de rocha, ou então eram materiais similares
ao trass. Castanheira das Neves, por exemplo, citou o trass de Holanda,
como visto anteriormente. Sendo assim, poderia ser incluído no rol das
pozolanas naturais. Levanta-se a hipótese que o trass de Andernach,
mencionado por Leduc92 , fosse o mesmo produto.

Cinzas de Tournai

De acordo com os ensinamentos de Belidor, o material conhecido
como cinzas de Tournai era muito utilizado em argamassas, na sua época,
mas ninguém havia explicado bem suas propriedades até então. Por esta
razão, tal engenheiro militar se propôs a dar algumas informações a
respeito do assunto. Estas informações constam tanto do livro La science
des ingenieurs, quanto do Dictionnaire portatif. A definição apresentada
por Belidor foi a seguinte:

Cinzas de Tournai. O entorno de Tournai fornece uma pedra muito
dura, da qual fazemos uma cal excelente. Quando esta pedra está no
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forno, destaca-se em pequenas parcelas que caem na grelha, onde
elas se misturam com a cinza do carvão mineral; e como esta cinza
não é outra coisa que pequenas parcelas de hulha calcinada, é a
mistura que com elas se faz que compõe o que chamamos Cinzas de
Tournai, que são usadas tal como as tiramos do forno93 .

Belidor ensinou, ainda, que as cinzas de Tournai eram ótimas para
obras aquáticas, pelo fato do material apresentar similaridades à mistura
de cal com carvão ou mache-fer pulverizados. Ambas as argamassas
compostas com estes ingredientes teriam, pois, boa hidraulicidade.

O material foi definido de maneira similar no texto setecentista
atribuível a Milizia94  e, também, no dicionário de Bouillet, do século XIX,
como pode ser verificado a seguir:

[...] mistura de pedra de cal calcinada e de cinzas de carvão mineral,
que serve de ligante para os cadinhos e que empregamos também
às vezes como ligante hidráulico95 .

As cinzas de Tournai consistiam, provavelmente, em uma mistura de
pierre bleu de Tournai com hulha, calcinadas em conjunto. Sendo a pierre
bleu de Tournai um calcário sem peculiaridade alguma, ou seja, que não
apresenta constituintes que o diferenciam de outro qualquer, esta mistura
provavelmente deve ter existido em outros locais, em decorrência da calcinação
de outros tipos de calcários usando-se a hulha como combustível.

Seria possível, através de alguma análise química ou microscópica,
identificar as cinzas de Tournai dentro de uma argamassa, ou simplesmente
se constataria ser uma argamassa com certa hidraulicidade? Talvez só se
pudesse verificar a hidraulicidade da mistura. Não se pode afirmar isto, ao
certo, sem o auxílio de ensaios laboratoriais. Existe a possibilidade de, por
meio da combinação de análises diversas96 , concluir-se exatamente que
este material estava presente em alguma amostra de argamassa antiga.
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1561/1568. L. XXXV, Cap. XII, p. 1113. – Sonci anchora oltra queste altre specie di terra: &
chi non si maraviglierebbe, che la peggior parte d’essa, & perciò chiamata polvere, ne’ colli
di Pozzuolo, si mettesse per riparo con l’onde del mare? Laqual polvere subito ch’è tuffata
diventa pietra d’un pezzo, ch’ogni di si fa piu inespugnabile & piu forte, massimamente
mescolandosi con calcina di Cuma.
17 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. t. I, L. II, Cap. IX, p.142. – Nella zona di Pozzuoli vi è in abbondanza un tipo di polvere
che mischiata all’acqua di mare si indurisce in pietra.
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18 CATANEO Pietro. I quattro primi libri di architettura (Veneza, Figliuoli di Aldo, 1554), fac-
símile, Ridgewood, The Gregg Press Incorporated, 1964. Cap. III, fls. 29 – Destaca-se que
esta informação foi dada por Cataneo no capítulo sobre areia do seu tratado. – La polvere
pozzolana di campagna intorno al monte Vessuvio [sic], porta il vanto di tutte le rene:
peroche, essendo di tufo secco arsicciato, essendone uscito il liquore, ne diviene piu
leggiera, & migliore: & nel mescolarla dipoi con la calcina, & con l’acqua, ricevendo subito
il liquore, fanno insieme corpo; & con prestezza ricevendo l’humore, fanno le fabriche
durissima presa, alle quali non solo la fortuna del mare, & la possanza dell’acqua non può
nuocere, ma si indurisce di maniera la fabrica, massime la parte sotto l’acqua, che di una
solo pietra tutto il muro si dimostra, & ciò non è meraviglia: quando vogliono, che, ponendo
in mare la detta polvere pozzolana, da per se sola diventa pietra.
19 BLONDEL, Jacques-François. Cours d’architecture. Paris, Desaint, 1777. v. VII, t. VI,
Cap. III, p.127. – [...] matière bitumineuse, qui se trouve dans les environs du Vesuve,
laquelle est composée de parties métalliques & de petits cristaux très âpres au toucher: En
mêlant cette pozzolane avec de la chaux de marbre ou de coquillage, il en résulte un mortier
que l’eau affermit au lieu de le détruire.
20 [MILIZIA, Francesco]. Principii di architettura civile..., t. III, L. I, Cap. IV, p. 38. – Vitruvio, dal
non vedere cave di pozzolana che ne’ contorni di Napoli, si lambiccò il cervello a spiegare,
perchè altrove non ve ne fossero: ma altrove ve n’erano; e Roma, dove viveva Vitruvio, ne
abbondava più di qualunque altro luogo. Possibile ch’ei non le vedesse! Forse non si erano
ancora scoperte.
21 BELIDOR, Bernard Forest de. La science des ingenieurs..., L. III, Cap. IV, p. 11 – Este
autor indicou pozolanas na Itália e nos Países Baixos.
22 NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Jornada pelo Tejo..., fls. 54v – Foram
mencionadas, nesse texto, pozolanas vermelhas e pretas em Portugal.
23 BRANCA, Giovanni. Manuale d’architettura. Comentários e acréscimos de Giovanni
Soli. 5a ed., Modena, Soc. Tipografica, 1789. L. I, Cap. IV, p. 9.
24 Id., loc. cit. – [...] minuzzoli di peperino di S. Fiorge con certa terra di color bigio nericcio,
che cavata a Monte Rotondo in luogo detto Rene, materia ambedue vetrine, e perciò
resistente all’umidità come la pozzolana di Roma materia vetrina anch’essa, e che a giudizio
d’alcuni ha sofferto l’azione di antichi vulcani.
25 Tufo dos montes Albanos, na província de Roma.
26 [MILIZIA, Francesco]. Principii di architettura civile..., t. III, L. I, Cap. IV, p. 38. – In Napoli
e ne’ suoi contorni trovansi soterra strati copiosi d’una certa specie di pietruzze simili a
picciole pomici, e alquanto giallette come pezzi di tegola o di coppi pesti, dette colà rapilli,
cioè lapilli. Anche questa materia è produzione di vulcani, e fa ottima lega colla calce.
27 RODOLICO, Francesco. Le pietre della città d’Italia. 2ª ed., Florença, Felice le Monnier,
1953. p. 392 –  [...] sotto a’ tuffi cavano la pozzolana di color bianco alquanto rimesso, et
ottima nelle malte, e sotto alla pozzolana ritrovano il grapello ovvero serepillo (come essi
dicono), il quale è una materia alquanto gialletta, e come pezzetti di tegoli o embrici pesti: il
quale serve a far i terrazzi, e del più minuto l’adoprano per granzolo nell’intonacar le mura.
28 SCAMOZZI, Vincenzo. L’idea della architettura universale (Veneza, V. Scamozzi, 1615). fac-
símile, n.o 9, Sala Bolognese, Arnaldo Forni, 1982. Parte II, L. VII, Cap. XXI, p. 236 –  In Napoli
oltre à molti altri luoghi del regno cavano una certa materia, laquale chiamano grapillo, che
à parer nostro è una specie di tufo duro, & in ciottolini como avelllanne [sic], e nocciuoli, e
de’più minuti, di color tendente al giallo: laonde del più grosso, e del mezano si servono per
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far terrazzi, e del più minuto lo serbano per meschiar nelle malte, per intonacar le mura;
essendo che cosi in quelli come in questi fa una presa grandissima.
29 FILARETE (Antonio Averlino). Trattato di architettura, Milão, Il Polifilo, 1972. v. I, L. III, p. 66
– [...] e questa la cavano delli campi e strade como si fa ancora qui a Milano // ...e esta a
cavam nos campos e estradas como se faz ainda aqui em Milão.
30 LOSADA, Manuel. Critica y compendio especulativo-practico de la arquitectura civil,
Madrid. Antonio Marin, 1740. t. I, tratado I. Proemiales. Proposição V, p. 11/12. – La arena
de color de porcelana, la qual en las obras, y fabricas que se hacen en las aguas, hace
grandissimo efecto, porque con presteza hace grandissima presa, y los edificios salen
fuertissimos.
31 Pozzuoli.
32 DE L’ORME, Philibert. Le premier tome de l’architecture (Paris, Frederic Morel, 1567),
fac-símile, Traités d’architecture. Paris, Léonce Laget, 1988. L. I, Cap. XVII, fls. 28.
33 BELIDOR, Bernard Forest de. Dictionnaire portatif. Paris, Charles-Antoine Jombert, 1755.
p. 253 – Pozzolane. Terre rougeâtre qui tient lieu de sable en Italie, & qui, mêlée avec de la
chaux, fait un excellent mortier qui durcit à l’eau.
34 BLONDEL, Jacques-François. Cours d’architecture..., v. VII, t. V, De la maçonnerie, Cap.
V, Art. IV, p. 193. – Cette poudre est rougeâtre, & n’est autre chose que de la terre brute
mêlée avec le tuf, par les feux souterreins qui sortent des montagnes aux environs desquelles
on la tire.
35 [MILIZIA, Francesco]. Principii di architettura civile..., t. III, L. I, Cap. IV, p. 37.
36 RIEGER, Christiano (Pe.). Elementos de toda la architectura civil: con las mas singulares
observaciones de los modernos, Madrid, Joachîn Ibarra, 1763. Parte IV, Cap. I, p. 235,
§227.
37 FÉLIBIEN, André. Des principes de l’architecture, 3ª ed., Paris, la Veuve et Jean Baptiste
Coignard Fils, 1699. L. I, Cap. XII, p. 34.
38 CATALOGUE DES PRODUITS minéraux du Portugal. Exposition Universelle de Londres
(1862). London, C. Whiting/Beaufort House, 1862. p. 23/24.
39 Região que envolve a Baía de Todos os Santos.
40 Enquanto a pozolana requer a presença da água para funcionar de maneira satisfatória,
o solo denominado massapê sofre muitas variações volumétricas, quando em sua
presença, podendo, nestas circunstâncias, causar problemas muito grandes à edificação.
41 BRANCA, Juan. Manual de arquitectura. Trad., comentários e acréscimos de Manuel
Hijosa, [6ª ed.], Madrid, la Viuda de D. Joachîn Ibarra, 1790. L. I, Cap. IV, p. 9/10.
42 NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Jornada pelo Tejo..., fls. 54v.
43 Id., ibid., fls. 55.
44 BELIDOR, Bernard Forest de. La science des ingenieurs..., L. III, Cap. IV, p. 11.
45 BERTHAULT-DUCREUX. Théorie et pratique des mortiers et ciments romains. Paris,
Carillion-Goeury, 1833. p.127. – Non seulement la bonne poudre de brique, mais encore la
meilleure pouzzolane, se conduit avec la chaux, à peu près comme une poudre inerte, si le
mortier dont elle fait partie n’est pas immergé, ou au moins maintenu à l’humidité.
46 PAPACINO, Alessandro Vittorio d’Antoni. Architectura militar. Trad. de Pedro J. Xavier.
Lisboa, Typ. Regia Silviana, 1795. t. IV, p. 243.
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47 COUTINHO, António de Sousa. Pozolanas, betões com pozolanas e cimentos
pozolânicos, Lisboa, LNEC, 1958. Memória n.º 136. Parte II, Cap. V, p. 53.
48 Id., ibid., Apêndice I, p. 143.
49 MASSAZZA, Franco; PEZZUOLI, Mario. «Some teachings of a roman concrete»...,
p. 220-245. p. 222.
50 Informação dada pela Dra. Marisa Laurenzi-Tabasso, do ICCROM (Roma/Itália).
51 CHIARI, Giacomo et al. «Le malte pozzolaniche del mausoleo di Sant’Elena e le pozzolane
di Torpignattara», Materiali e strutture: problemi di conservazione. Roma, L’Erma di
Breschneider, 1996. n.º 1 (ano VI), p. 1-36.
52 COUTINHO, António de Sousa. Pozolanas, betões com pozolanas e cimentos
pozolânicos..., Apêndice II, p. 147.
53 Id., ibid., Apêndice I, p. 143/144.
54 Comitê criado na Itália, há alguns anos, para discutir e padronizar os ensaios e as
análises necessárias para se caracterizar de maneira satisfatória os materiais de construção,
no âmbito da conservação e da restauração.
55 Trass é uma pozolana natural alemã, e não um produto diverso.
56 LEDUC, E., Chaux et ciments. 2ª ed.. Paris, J. B. Baillière et fils, 1919. Cap. I, p. 12.
57 Quando analisada em uma lâmina delgada, a pozolana é conhecida por sua estrutura
fenoclástica vítrea e pelas figuras de quenching, além de sua elevada porosidade. É esta
elevada porosidade que favorece as reações entre a pozolana e a cal extinta, com a
formação de compostos hidráulicos.
58 Tanto para obras aquáticas como para aquelas em terrenos secos.
59 MASI, Girolamo. Teoria e pratica di architettura civile. Roma, Antonio Fulgoni, 1788. Cap.
I, §I, p. 35.
60 DE ROMÉ DE L’ISLE, Jean-Baptiste. Cristallographie. 2ª ed.. Paris, L’Imprimerie de
Monsieur, 1783. t. II, p. 640, § III – Les pouzzolanes grises, brunes, noires, jaunâtres,
rougeâtres, & c. qui ne sont qu’un détritus de ces mêmes laves poreuses & cellulaires,
passant avec le temps à l’état ocreux ou argileux, & dont on fait ce ciment si vanté pour les
constructions sur.
61 CHIARI, Giacomo et al. «Le malte pozzolaniche del mausoleo di Sant’Elena e le pozzolane
di Torpignattara»..., p. 7.
62 DE ROMÉ DE L’ISLE, Jean-Baptiste. Cristallographie..., t. II, p. 656, § III.
63 VITRUVIO, Marco Lucio. Los diez libros de arquitectura, tradução de Agustín Blánquez...,
L. II, Cap. V, p. 44.
64 PLOMMER, Hugh. Vitruvius and later Roman building manuals, Cambridge, The University
Press, 1973. p. 37.
65 MARTINI, Francesco di Giorgio. «Architettura civile e militare», Trattati di architettura,
ingegneria e arte militare, comentários de Corrado Maltese, Milão, Il Polifilo, 1967. v. I, p.
115/116 – Si alcuno smalto, stucco o calcestruzzo overo lastrico fare vorremo, pigliarai
polvare di tegole staia due, calcina staia due, scaglia di ferro staia mezzo. E questi intrisi e
misti con dicozioni di bucce d’olmo. E così per tempo di dì quindici rimenando imbeverando,
dipoi smaltando quello che vuoi, colla cazzuola ogni giorno deffregando con morca d’olio
o lardo per infin tanto vedrai che l’acqua rendi.
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66 D’AVILER, Augustin Charles. Cours d’architecture, 3ªed., Amsterdam, George Gallet,
1699. t. I. p. 214.
67 Id., loc. cit. – [...] il se broye avec de la chaux vive dont un tiers suffit sur deux tiers de
ciment // ...ela se prepara com cal viva, da qual um terço é suficiente para os dois de
ciment.
68 FÉLIBIEN, André, Des principes de l’architecture..., 1699, p. 376. – [...] nostre ciment à
faire du mortier, qui est de la tuile cassé [...]
69 BELIDOR, Bernard Forest de. Dictionnaire portatif de l’ingénieur..., p. 65. – Ciment. C’est
du tuileau concassé, qui mêlé avec de la chaux fait le meilleur mortier, & qui est d’un bon
usage pour les ouvrages fondés dans l’eau.
70 BELIDOR, Bernard Forest de. La science des ingenieurs..., L. VI, p. 76 – Celui qui sera
employé aux renduits & citernaux, tant du dedans que du dessus, sera fait avec tuileaux de
vieilles tuiles bien cuites, sans qu’il soit employé aucune brique; il sera bien battu, pulverisé,
& passé au tamis du boulanger, & le mortier fait avec deux cinquiémes de chaux vive de
Boulogne, & trois cinquiemes du dit ciment, le tout bien battu, & démêlé tous les jours
consecutivement jusqu’à ce qu’il soit employé.
71 Neste caso, a areia não foi, ao menos aparentemente, incluída na mistura.
72 BELIDOR, Bernard Forest de. La science des ingenieurs..., L. IV, Cap. XII, p. 82 – Por
exemplo, neste capítulo isto também ocorre.
73 Id., ibid., L. III, Cap. V, p. 15. – [...] qui ne sont point de la derniere conséquence, mais qui
méritent pourtant quelqu’attention.
74 BELIDOR, Bernard Forest de. Architecture hydraulique. Paris: Jombert Jeune, 1782/
1790. t. I, Parte I, L. II, Cap. III, p. 359.
75 Id., ibid., t. I, Parte I, L. II, Cap. II, Prancha 4, Fig. 5.
76 O material, por ser mais poroso, poderia dar origem a um pó mais macio. O problema
seria a eventual presença de sais e de microorganismos, mas isto não foi mencionado
nos textos consultados.
77 É comum, ainda hoje, quando as telhas fissuram, a penetração da água por estes
pontos, carreando os sais solúveis eventualmente depositados em sua superfície para o
interior da construção.
78 BLONDEL, Jacques-François. Cours d’architecture..., v. VII, t. V, Cap. V, Art. III, p. 187.
79 O autor não informou que uma argamassa feita simplesmente com cal e areia também
estaria “viabilizada”.
80 No caso, foi indicado o uso de telha moída.
81 [FREMIN]. Memoires critiques d’architecture. Paris: Charles Saugrain, 1702. p. 105.
82 Id., ibid., p. 108 – La pulverisation ou le concassement du ciment luy donne different
configuration; il est plein de pointes, sa substance est ferme; c’est pourquoy il ne s’écrasse
point sous aucun autre mineral, il en soutien tout le poids; l’abondance de ses sels & la
multiplicité de ses angles luy acquierent sa tenacité, & ils luy fournissent des moyens plus
prompts & plus vifs de s’accrocher, c’est de cette vive adhesion, qu’est venu le proverbe, il
bâtit à chaux et à ciment, parce qu’un ouvrage de cette sort est éternel.
83 ASHURST, John. Mortars, plasters and renders in conservation, Londres, EASA/RIBA,
1983. p. 12. – «Pozzolana» has become a generic name for any additive which will react with
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lime to produce a hydraulic set [...] Roman builders also used bricks, tiles and pottery
crushed to dust and ground iron slag as «pozzolanic additives».
84 OLIVEIRA, Mário M. de; SANTIAGO, Cybèle C.; AMARAL, Allard M. do; MONTEIRO,
Tersandro Paes do R.. «Soil-containing mortars in the restoration of monuments». Texto
apresentado no IV ICAM, Cancún, 1995.
85 OLIVEIRA, Mário M. de; SANTIAGO, Cybèle C., JESUS, José Augusto Brito de, OLIVEIRA,
Teresa Cristina M. de. «Argamassas bastardas: origens e propriedades», Atas da 2ª Semana
Pensando em Argamassas, Salvador, DCTM/EPUFBA, Março/96, p. 24-34. p. 29.
86 CASTANHEIRA DAS NEVES, J. da P. «Estudo sobre algumas caes hydraulicas e
magnesianas nacionaes», Revista de Obras Públicas e Minas, Lisboa, t. XXIII, Jul./Set.
1892, n.º 271 a 273. p. 207-304. p. 208.
87 BELIDOR, Bernard Forest de. La science des ingenieurs..., L. III, Cap. IV, p. 12. –
Terrasse de Holande. C’est une espéce de poudre fait d’une terre qui se trouve assez près
du bas Rhin en Allemagne & aux environs de Cologne; on la cuit comme le plâtre; & on la
reduit ensuite en poudre. Cette poudre est excellente pour la composition du mortier quand
on veut bâtir dans l’eau.
88 BELIDOR, Bernard Forest de. Dictionnaire portatif de l’ingénieur..., p. 306.
89 BELIDOR, Bernard Forest de. La science des ingenieurs..., L. III, Cap. V, p. 16.
90 BLONDEL, Jacques-François, Cours d’architecture..., v. VII, t. V, Cap. V, Art. IV, p. 193. –
[...] une pierre de couleur grisâtre, qu’on trouve près du Bas-Rhin, en Allemagne, & dans les
Pays-Bas. Celle-ci si prépare comme le plâtre, & on l’écrase ensuite pour la détremper avec
de la chaux.
91 [MILIZIA, Francesco]. Principii di architettura civile..., t. III, p. 41. – Ne’ contorni di Colonia
e del basso Reno si usa una specie di polvere grigia, detta terrazza di Olanda, e si fa di una
terra, che si cuoce e si macer come il gesso [...] Anche i ciotolli di qualunque luogo roventati,
e ridotti in polvere, danno una specie di terrazza d’Olanda, che unita colla calce fa un ottimo
cemento.
92 LEDUC, E.. Chaux et ciments, 2ª ed.. Paris, J. B. Baillière et fils, 1919. Cap. I, p. 12.
93 BELIDOR, Bernard Forest de. La science des ingenieurs..., L. III, Cap. V, p. 16 // BELIDOR,
Bernard Forest de, Dictionnaire portatif de l’ingénieur..., p. 54. – Cendrée de Tournai. Les
environs de Tournai fournissent une pierre trés-dure, dont on fait une chaux excellente.
Quand cette pierre est dans le four, il s’en détache de petites parcelles qui tombent sous la
grille, òu elles se mêlent avec la cendre du charbon de terre; et comme cette cendre n’est
autre chose que de petites parcelles de houille calcinée, c’est le mêlange qui s’en fait qui
compose ce qu’on appelle cendrée de Tournai, qui se débite telle qu’on la tire du four.
94 [MILIZIA, Francesco]. Principii di architettura civile..., t. III, p. 41.
95 BOUILLET, M. N.. Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts..., p. 289,
verbete cendrée. – [ ...] mélange de pierre à chaux calcinée et de cendres de charbon de
terre, qui sert de ciment pour les coupelles et qu’on emploi aussi quelquefois comme
ciment hydraulique.
96 Análise química e análise petrográfica, por exemplo.
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