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Pode-se afirmar, sem a menor sombra de dúvida, que o texto de
Vitrúvio foi a referência mais importante para todos os autores que
abordaram o assunto das argamassas e seus materiais constituintes,
até o século XVIII. Por outro lado, o texto de Alberti, o primeiro tratado
impresso de arquitetura, bastante citado pelos autores estudados, também
merece destaque1 . Verificou-se, igualmente, a grande importância dos
textos     elaborados pelos engenheiros militares, principalmente nos séculos
XVII e XVIII, para o conhecimento dos materiais de construção. No caso
dos livros, foram textos muito difundidos2 , mas documentos de caráter
diversos também consistem em uma boa fonte de informações sobre o
assunto. Bastante útil, especialmente para se ter como comparar a teoria
e a prática.

Uma outra constatação que se pôde fazer foi que alguns autores
repetiram, durante muito tempo, informações sem comprovação histórica
ou científica, propagando, assim, falsidades que, por vezes, passaram a
ser consideradas praticamente como verdades absolutas. Em alguns
casos, mesmo após ter sido demonstrado que a interpretação de certos
fatos estava errada, sob o ponto de vista da ciência, a informação
continuou a ser transmitida como verdadeira, o que agravou ainda mais
a situação.

Apesar de todos estes senões, ressalta-se que o espírito de
investigação pôde ser sentido na grande parte dos textos consultados. Já
que não se dispunha, há alguns séculos, de conhecimentos suficientes
para averiguar a qualidade das argamassas por meio de ensaios
laboratoriais, foram desenvolvidos, por intermédio da observação, testes
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empíricos. Muitos destes testes são, inclusive, utilizados até hoje, em certas
circunstâncias, para se ter uma idéia acerca do comportamento do
material3 .

Durante séculos, muitos ensinamentos foram simplesmente repetidos
pelos tratadistas, sem que fossem ao menos questionados dentro da
boa prática cartesiana. Isto porque a ciência não havia avançado, ainda,
a ponto de alterar conceitos então tidos como verdadeiros. Nem havia
proporcionado conhecimentos e/ou equipamentos para a realização de
determinados ensaios que pudessem ratificar, ou retificar, o que era tido
como correto, anteriormente.

Até hoje, fato similar ainda ocorre, felizmente, com uma menor
freqüência. Contudo, muitas informações erradas acerca dos materiais
de construção, de maneira geral, continuam a ser passadas aos leitores.
Normalmente isto é feito sem que sejam citadas as fontes bibliográficas,
ou que o autor se reporte a resultados de ensaios laboratoriais ou
observações sistemáticas.

Nos textos consultados, foi possível encontrar informações corretas
sobre as características das argamassas, ou mesmo sobre o seu
comportamento, porém em muitos casos com justificativas erradas. Isto
demonstra a perspicácia dos autores para observar os fenômenos que
ocorriam quando o material era aplicado, incluindo os efeitos nocivos do
meio ambiente, na degradação das obras. Hoje, apesar de ter-se apoio
da ciência e as justificativas para determinadas características e
comportamento das argamassas serem conhecidas, muitas vezes os
profissionais que trabalham na construção civil não se preocupam com
estes tipos de problemas ou deles não se apercebem, e a durabilidade da
construção é reduzida. Ou seja, mesmo com todo o apoio tecnológico
atualmente disponível, por vezes a falta de cuidado despendida no preparo
e na aplicação das argamassas é responsável pela menor durabilidade
das construções.

A preocupação com a qualidade dos materiais e com a execução da
obra somente passou a ser mais efetiva nos últimos anos da década de
noventa do século XX, tendo em vista as exigências dos consumidores e
os programas de qualidade total que começaram a ser implantados. Hoje,
alguns materiais de construção de qualidade duvidosa, porém, são ainda
freqüentemente utilizados apenas pelo seu custo reduzido.
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À medida que é aprofundado, na bibliografia anterior ao século XIX,
o estudo das argamassas, passa-se a compreender melhor os problemas
com os quais se tem que deparar quando da conservação e da restauração
de um monumento. No caso da sua composição, por exemplo, verifica-
se que se torna cada vez mais difícil chegar a uma conclusão definitiva
quando de sua análise. Em alguns casos, o uso de técnicas de
investigação complementares pode determinar a presença de um certo
componente, como no caso da individualização da pozolana. O problema
residiria em como conseguir fazer a dosagem correta dos materiais
empregados.

Ainda com relação à determinação dos traços originalmente utilizados
nas argamassas, é praticamente impossível tirar conclusões positivas
acerca da sua composição quando do uso de aditivos orgânicos, que
sofrem alterações com o passar dos anos, ou mesmo quando componentes
como a Mortier-Loriot tiverem sido acrescentados à mistura4 .

No caso do uso de cinzas de Tournai, por exemplo, talvez também
não se viabilize a constatação da sua presença, mas apenas seja possível
a determinação da hidraulicidade da mistura. Se esta afirmação for
verdadeira, não se poderia recompor o traço original da argamassa.

Outros fatores também contribuem para a grande dificuldade de
determinação dos traços originais das argamassas: os valores
recomendados nos textos consultados variaram muito5 ; foram muitas as
adições citadas ao longo dos séculos; por vezes foram usados
determinados constituintes em substituição à areia; os tipos de cal e areia
empregados variaram; a maneira de preparar tais argamassas igualmente
variou. Além disso, também foram mencionadas, embora raramente,
argamassas compostas unicamente por cal e óleo.

Uma outra dificuldade, quando é tentada a reconstituição do traço
das argamassas, é que, caso a areia usada tenha sido carbonática, o
resultado do ensaio é falseado: com a liberação de gás carbônico, em
decorrência da decomposição da areia, o valor correspondente ao
percentual de carbonatos é atribuído à cal. Aumenta-se, pois, o percentual
teórico de cal e o de areia sofre redução. Além deste problema, tem-se
que, quando determinada porção de argila é eventualmente detectada
em testes de laboratório, não se pode afirmar com segurança se seria
proveniente da areia ou da cal, como impureza, ou se teria sido usada

Argamassa Final.p65 11/10/2007, 15:53171



172   •   Cybèle Celestino Santiago

como ingrediente deliberadamente introduzido na mistura6 . O certo é que
a argila é um ingrediente detectado freqüentemente em argamassas
antigas. Quanto a este aspecto, concorda-se com Michel Frizot7 .

Alguns dos autores consultados mencionaram que a variação dos
componentes de uma argamassa dependia tanto da qualidade dos
materiais, quanto da finalidade à qual se destinava a mistura e a
disponibilidade local. Contudo, não consideravam a granulometria, nem
o inchamento da areia, assim como não entendiam o comportamento
químico dos diversos ingredientes da mistura entre si. Às vezes, por falta
de conhecimentos, tanto teóricos, quanto práticos, limitavam-se a repetir
o que outros autores já haviam dito, sem refletir se as circunstâncias de
suas recomendações eram as mesmas. Ou então, aventuravam-se a tecer
considerações mirabolantes, baseadas em fatos impossíveis de serem
comprovados nos períodos em que viveram.

Entretanto, não é por certos autores terem emitido opiniões hoje
consideradas como absurdas sobre o comportamento, ou a constituição, de
alguns materiais de construção, que seus textos deixam de ser importantes,
ou interessantes, para a época atual. Valeria a pena, por exemplo, serem
publicados os códices Jornada pelo Tejo e Additamento: ao livro Jornada pelo
Tejo, da autoria de Jozé Manuel de Carvalho Negreiros, que apesar de
apresentarem inúmeros trechos transcritos do texto Problema de architectura
civil, de Mathias Ayres Ramos da Sylva de Eça, são textos interessantes, bem
estruturados e que contêm algumas informações originais.

Constatou-se que muitos dos problemas que afetaram as construções,
e por vezes ainda podem ser notados, tanto em monumentos históricos,
quanto em construções atuais, foi que, mesmo tendo-se o conhecimento
de determinados fatores de sua degradação, estes eram eventualmente
relegados a segundo plano, em detrimento de outros interesses.

Para finalizar, sugerem-se diretrizes que podem ser seguidas em
trabalhos futuros:

• Dar continuidade aos ensaios de caracterização de cais provenientes
de organismos marinhos, materiais que apresentam constituição
muito variável, de um local para o outro.

• Analisar o comportamento de argamassas quando da presença de
diferentes aditivos orgânicos. No caso, seria necessário escolher
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alguns aditivos, preparar corpos de provas e ensaiá-los, efetuando,
paralelamente, o estudo de amostras de argamassas provenientes
de monumentos históricos;

• Tentar descobrir a presença de cinzas de Tournai em alguma antiga
especificação para as obras de determinado monumento daquela
região, e analisar várias amostras, ou mesmo preparar o material
conforme as receitas de Belidor, J. F. Blondel e Milizia, avaliando-o
posteriormente. Na realidade, seria interessante fazer todas as
avaliações, para que se tivesse um melhor conhecimento dos tipos
de argamassas outrora utilizados, especialmente com a finalidade
de intervir em monumentos a serem conservados ou restaurados.
Fato similar é sugerido no caso das argamassas contendo outros
ingredientes até então pouco estudados;

• Verificar o índice de saponificação de argamassas de cal e óleo,
por meio de ensaios químicos, de modo a ter-se noção do seu
comportamento quando empregado na vedação de tubos ou em
rejuntamento;

• Observar eventuais diferenças no comportamento das argamassas,
caso o ciment seja proveniente de pó de tijolo ou pó de telha. Pode-
se testar, inclusive, material proveniente de telhas e tijolos usados e
novos.

Notas
1 Seu autor, grande arquiteto, era muito erudito, de modo que o seu tratado, de maneira
geral, é mais claro e mais completo que o de Vitrúvio.
2 Em Portugal, por exemplo, quando os textos não eram redigidos originalmente no
idioma português, os próprios militares encarregavam-se da tradução daqueles que lhes
interessavam.
3 Isto é recomendado como uma verificação mais expedita quando do recebimento dos
materiais de construção, na obra, principalmente se há suspeita da sua má qualidade.
4 Sendo esta argamassa preparada com uma pasta de cal e areia, ou cal e pó cerâmico,
traço 1:2, misturada pela segunda vez com determinada proporção de cal viva em pó,
não se teria condições, através dos percentuais encontrados para os diversos constituintes
por meio de ensaios e análises laboratoriais, de determinar-se a sua composição original.
5 Pelo menos de 1:0,5 a 1:7, no caso de argamassas simples de cal e areia.
6 Geralmente, quando a argila é encontrada em pequenas quantidades, considera-se que
entrou na mistura como impureza.
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7 FRIZOT, Michel. «L’analyse des mortiers antiques », Mortars, cements and grouts used in
the conservation of historic buildings (anais do simpósio de Roma, 3-6.11.1981). Roma:
ICCROM, 1982. p. 331-339. p. 334.
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