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Ao tratar do tema das argamassas1 , em uma tentativa de analisar o
ponto de vista de antigos tratadistas e demais autores que escreveram
sobre o assunto, a definição ora adotada não é a que, em dias atuais, é
mais correntemente utilizada nos livros específicos sobre materiais de
construção, ou nas obras. Isto porque tal definição é restritiva, incompleta,
desde quando afirma que argamassa consiste em uma mistura de
agregado miúdo, aglomerante e água, composição que nem sempre foi
adotada ao longo do tempo. Por esta razão, neste texto serão tecidos
comentários acerca de argamassas que apresentam composições
diversas, e que não poderiam ser ignoradas somente pelo fato de não se
encaixarem na definição padrão corrente.

No texto do escritor e moralista português, nascido em São Paulo,
Mathias Ayres Ramos da Sylva de Eça (1705-1763), era recriminado o uso
de qualquer material diferente de areia e cal nas argamassas2 . Nem é
necessário mencionar a radicalidade desta afirmação, que entra em
contradição com muitas das opiniões da época, haja visto que nem sempre
as argamassas eram assim constituídas: pelo contrário, segundo consta
da bibliografia consultada, era bastante freqüente o emprego de outros
ingredientes, como, por exemplo, pozolana, material cerâmico pulverizado,
limalha de ferro, óleo, cinzas de Tournai. Em estudos realizados em finais
do século XIX, o português J. da P. Castanheira das Neves indicou que,
além de argamassas simplesmente feitas com cal e areia, entravam outros
componentes nas misturas, tais como borra de ferro, pó de tijolo,
massapez3 , cinza de carvão4 .
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Verificou-se, por exemplo, que Bernard Forest de Belidor (1697 ou
1698-1761), engenheiro militar catalão, no seu Dictionnaire portatif de
l’ingénieur, concordou com arquiteto e historiógrafo francês André Félibien
des Avaux5  (1619-1695), pois a definição de argamassa dada por ambos
foi a mesma:

Argamassa. É um composto de cal e areia, ou de cal e pó de material
cerâmico, para unir as pedras. Dizemos que a argamassa é gorda
quando tem muita cal6 .

Tal definição é restritiva, pois através dela percebe-se que apenas o
material composto por areia, cal ou material cerâmico pulverizado, e
unicamente com a função de unir pedras, era considerado como
argamassa. É mais completa, no entanto, do que a de Mathias Ayres.

Já que Félibien e Belidor especificaram que as argamassas serviam
apenas para ligar pedras, que denominação receberia, então, o material
usado para ligar tijolos e adobes? E que dizer da inclusão de pozolana ou
gesso, ao invés de cal, citados com freqüência por outros autores? E do
uso de terraços fluviais do Baixo Reno, sugerido pelo próprio Belidor, no
mesmo livro7 ?

Encontrou-se, ainda, em um dicionário técnico de finais do século
XIX, a seguinte informação acerca das argamassas:

[...] quando são ordinárias, preparam-se com a cal grossa, misturando-
lhe mais ou menos areia. Chama-se ‘argamassa’ gorda quando a cal
é em muito mais quantidade do que a areia, e ‘argamassa’ magra
quando a cal não é sufficiente para bem ligar8 .

Notou-se que, para Francisco de Assis Rodrigues, autor do referido
dicionário, as argamassas mais comuns eram misturas unicamente de
cal e areia. Porém pelo menos foi deixada uma possibilidade de inclusão
de outros tipos de ingredientes, apesar de não dar nem uma idéia de qual
poderia ser a sua composição.

Embora os autores supramencionados tenham indicado apenas
argamassas simples, compostas com uma base de cal e areia, em
proporções variáveis, sabe-se que:

• Os babilônios usavam argamassas feitas da mistura de betume e
barro9 ;
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• Paredes de adobes requerem argamassas feitas do mesmo material
que os originou, em geral solo e água (às vezes, com adição de
outros ingredientes, como palha ou cinzas)10 ;

• Hoje, são freqüentes as argamassas poliméricas (resina e pó de
pedra, por exemplo), para a obturação de lacunas e fixação de
camadas de reboco11 .

Curiosamente, Antoine de Ville (1596-1656), engenheiro militar francês
de renome, mencionou até mesmo o uso da própria água, sozinha, com
a função de argamassa, no caso específico de uma cidade árabe:

As muralhas de Charra, cidade da Arábia, eram ainda mais
maravilhosas, pois elas eram todas maciças em pedra de sal, e não
tinham outra argamassa além da água pura para as unir12 .

Na atualidade, a argamassa é genericamente considerada como uma
pedra artificial, pelo fato de, após endurecer, apresentar características de
certo modo similares às rochas, assim como desempenhar algumas das
suas funções. Entretanto, este é um conceito recente, visto que, pelo que
se pôde notar nos textos analisados, somente os materiais cerâmicos
eram considerados como pedras artificiais.

No texto atribuído a Michel de Fremin, ao ser mencionada a execução
de paredes em pedra, foram dadas informações interessantes a respeito
das argamassas de cal (ou gesso) e areia:

As pedras e os matacões tão logo são extraídos causam também
alguns problemas nas construções; a cal ou o gesso que serve para
ligar uns aos outros, não tendo sua ação que por efeito do seu calor, a
partir do momento que ela se encontra atacada pela umidade ou
pela frieza que há nestas pedras, é evidente que estes são dois inimigos
que impedem a aderência da areia e dos sais que estão na areia e no
gesso, e que por este empecilho, a cal perde todo o efeito de sua
ação13 .

Ficou visível, através desta leitura, que se desconhecia, na época, a
constituição do gesso, da cal e da areia, assim como as reações de
endurecimento da cal e do gesso, que são diferentes entre si. Fremin
mencionava, ainda, que a cal era formada por sais “doces” e “untuosos”.
As provas disto, segundo dizia-se, eram o tempo requerido para a sua
extinção, o barulho que a cal fazia enquanto este processo ocorria e a
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sua aderência ao instrumento utilizado para mexê-la. Não se tinha
percebido, até então, que a carbonatação de uma argamassa de cal só
ocorre em presença de umidade e gás carbônico, e que a razão para a
perda da capacidade de aderência, por parte do aglomerante, não é a
umidade intrínseca de uma pedra nem sua frieza. No caso de argamassas
cujo aglomerante era o gesso, o que deveria ocorrer era a sua lixiviação,
eventualmente, ao serem utilizadas em exteriores ou em locais sujeitos à
capilaridade ascendente. A umidade14  poderia, eventualmente, reduzir a
velocidade de endurecimento da argamassa, ou causar sua queda, caso
agisse conjuntamente com sais solúveis.

Sabe-se hoje que a areia, de maneira geral, é um material formado
por sílica (SiO2). Logo, não é, nem contém obrigatoriamente sal. A presença
deste último composto só é naturalmente constatada em areias de origem
marinha, ou areias fluviais próximas da foz dos rios, pois se estas não
forem lavadas, ficam impregnadas por diversos sais, principalmente o
cloreto de sódio15 . O gesso, que consiste em sulfato de cálcio, nas suas
diversas versões16 , é que é um sal. A cal, a depender da forma sob a qual
seja usada, é um óxido (cal virgem, ou cal viva) ou um hidróxido (cal
extinta).

A primeira referência encontrada, ao longo desta investigação, acerca
do emprego de argamassas, consta do tratado de agricultura intitulado
Rerum rusticarum, escrito pelo historiador e soldado romano Marco Terencio
Varrão (116-27a.c.). A informação que tal autor nos legou diz respeito a
argamassas hidrófugas, que eram utilizadas para a proteção do trigo
contra a ação da umidade e contra roedores:

As paredes e o solo devem ser revestidos com uma camada de massa
formada com mármore pulverizado, ou ao menos argila misturada
com palha de trigo e bagaço de azeitonas prensadas17 .

Possivelmente, a massa de mármore pulverizado à qual Varrão fez
referência deveria conter ainda cal e água, o que não está explicitado no
texto. Já a segunda mistura proposta – argila, palha de trigo e bagaço de
azeitonas prensadas – consistia em uma argamassa à base de solo, sem
cal, nem areia, e que deveria ter características hidrófugas por causa da
presença dos ácidos graxos existentes nas azeitonas. O problema que
este material provavelmente apresentava era a susceptibilidade ao ataque
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biológico pela presença de componentes orgânicos, tanto por causa da
palha, quanto pelo bagaço das azeitonas. A palha, inclusive, tinha que
ser bem envolvida pela pasta formada com o solo, para que não ficasse
em contato com a superfície externa das paredes ou dos pisos, após
aplicada, o que fatalmente iria acelerar o seu processo de degradação e,
conseqüentemente, a degradação do revestimento em si.

Outra referência do século I a.C. consta do tratado de Vitrúvio. Apesar
deste escritor ter dedicado o livro II de seu tratado aos vários materiais de
construção comumente utilizados na sua época, as informações acerca
das argamassas não foram agrupadas de modo a constituir-se em capítulo
especial. Podem ser encontradas nos capítulos sobre areia, cal e
pozolana18 , e também dispersas pelo restante dos livros que compõem o
texto, como poderá ser verificado mais adiante.

Muitas das informações dadas foram baseadas nos conhecimentos
práticos da época, e como a ciência ainda não tinha se desenvolvido,
algumas das explicações encontradas para determinados fatos apoiavam-
se em considerações filosófico-alquimísticas. Para explicar a capacidade
das argamassas em endurecer e adquirir resistência, por exemplo, Vitrúvio
teceu considerações acerca dos quatro elementos – água, terra, fogo e ar
– presentes, em sua opinião, nas pedras calcárias usadas na fabricação
da cal. Deles resultaria a capacidade da cal aderir à areia, secar-se e
adquirir resistência.

Sintetizam-se agora as indicações dadas por Vitrúvio, no que diz
respeito à constituição, finalidade e proporção entre os diversos ingredientes
das argamassas:

• Usar mistura de cal, areia, pó de tijolo e britas, ao invés de lajes de
pedra, para revestir pisos de cisternas, piscinas e outros depósitos
de água19 ;

• Adotar os traços 1:3 (cal, areia de jazida) e 1:2 (cal, areia de rio ou
mar)20  – Chama-se a atenção para o fato que na tradução de
Blánquez tem-se ladrillos, ou seja, tijolos, enquanto que, na de
Barbaro, spezzature di testi21 , o que nos induz a pensar em material
cerâmico não proveniente unicamente de tijolos, conforme
informação encontrada no texto de Francesco di Giorgio Martini
(1439-1501 ou 1502)22 . Helena Rua (século XX), ao traduzir a versão
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de Perrault, falou de telhas moídas e peneiradas23 . Estas pequenas
diferenças existentes nos diversos idiomas para os quais foi
traduzido o texto são fontes de equívocos na sua interpretação;

• Usar argamassa de tijolo moído para revestir as paredes, até uma
altura de cerca de um metro, ao invés do emprego, unicamente, de
uma mistura cal e areia, no intuito de impedir a penetração da água24 .

Ao mencionar a qualidade da areia a ser utilizada na confecção de
argamassas, Vitrúvio recriminou a presença de qualquer porção de material
argiloso, sugerindo que se fizesse o teste de colocação da areia em um
lenço branco para verificar se, após a retirada do material, o tecido
permanecia branco – indício de que a areia era boa –, ou ficava sujo, o
que implicaria na sua rejeição automática25 . Esta informação, assim como
os traços indicados por Vitrúvio, permaneceram como referências básicas
sobre argamassas de cal até o século XIX, conforme mencionado por
Rondelet no seu texto L’Art de bâtir, o que foi informado pelo investigador
suíço Vinicio Furlan (séc. XX)26 .

Caracterização

A argamassa é um material muito importante em qualquer construção
feita com pedras, tijolos ou blocos cerâmicos, pois tem a função de juntar
as diversas unidades desses materiais entre si. A outra função básica
das argamassas é o revestimento, de modo a propiciar uma maior
proteção aos vários elementos construtivos. Conseqüentemente, uma boa
argamassa tem grande parcela de colaboração na durabilidade das
edificações.

São condições que devem ser atendidas por uma boa argamassa27 :

• Compacidade – Quanto mais compacta, mais densa e, em geral,
mais resistente a argamassa;

• Impermeabilidade – Característica fundamental, pois uma
argamassa impermeável impede a penetração da água, um dos
mais danosos agentes de degradação, nos edifícios28 ;

• Aderência – Caso isto não ocorra, não haverá boa união entre as
diversas unidades por ela coladas. No caso de um revestimento,
poderá haver um descolamento, que favorecerá a degradação;
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• Constância de volume – Para que não existam problemas neste
sentido, é necessário que o calcário29  seja submetido a um processo
de queima total, e que o óxido sofra extinção completa, o que, sabe-
se, nem sempre ocorria antigamente. A extinção incompleta do
material pode levar a inchamentos e esfoliação da superfície da
argamassa, após aplicação, se ocorrer absorção de água. No caso
da argamassa com barro, tem-se também a retração e o inchamento
dos argilominerais.

Dessas propriedades decorrem as seguintes qualidades:

• Resistência mecânica adequada;

• Durabilidade – As funções básicas das argamassas são a união
entre os diversos elementos da alvenaria (assentamento) e a
proteção da parede (revestimento). Se o material não tiver
características adequadas, ou em certos casos, não for protegido
da ação das intempéries por detalhes de projeto específicos (beirais,
passeios, impermeabilização), terminará por se degradar e, em
consequência disto, haverá desunião entre os elementos por ele
ligados e destruição do próprio substrato sobre o qual está aplicado.

As características supracitadas dependem basicamente do tipo, da
quantidade e da qualidade das matérias-primas utilizadas. Os materiais
devem ser isentos de impurezas e apresentar os requisitos mínimos para
atingir, satisfatoriamente, os fins aos quais se destinam. A dosagem deve
ser adequada, de modo que os grãos do agregado fiquem completamente
envolvidos pela pasta (requisito básico para se obter uma boa resistência).

No caso do emprego de cimento tipo Portland, a argamassa não
deve conter muitos finos, pois isto dificulta tanto o envolvimento dos grãos
pela pasta, quanto a dispersão regular e homogênea dos mesmos. Se
isto ocorre, ela apresenta pouca resistência à gelividade, maior
permeabilidade, escassa resistência mecânica e durabilidade. No caso
do uso da cal, ao invés do cimento, ao proceder-se a combinação desse
aglomerante com a argila, há provavelmente a formação de neossilicatos,
que melhoram as características da argamassa.

A retração da argamassa é diretamente proporcional ao percentual
de água e cal presentes na mistura e dos argilominerais do solo porventura
utilizado. Além da quantidade de água influenciar na velocidade de
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carbonatação da argamassa, é com base neste fator que a esta é
classificada quanto à consistência. Desta maneira, as argamassas podem
ser secas, plásticas ou fluidas, a depender da necessidade da obra.

Como não se encontram, na literatura antiga, informações precisas
a respeito da quantidade de água usada nas misturas, supõe-se que
estas fossem preparadas à base do sentimento, da experiência. Na
realidade, a quantidade de água usada nas argamassas de cal não é um
ponto crucial na dosagem, como é no caso das argamassas de cimento,
embora influa na sua retratilidade e na sua estrutura porosa.

As características das argamassas dependem da utilização para a
qual as mesmas são preparadas: se para assentamento ou para
revestimento, com suas variantes30 . O que acontece é que, nos textos
anteriores ao século XIX, nem sempre esta distinção foi claramente feita.

Augustin Charles d’Aviler31  (1653-1700), por exemplo, mencionou a
importância da escolha de uma boa argamassa e indicou traços e
composições recomendados, porém deu uma definição simplificada do
material, e nem citou o uso da argamassa em revestimento32 .

Argamassas com solo

O padre Ignácio da Piedade Vasconcellos repetiu a opinião de Vitrúvio
a respeito da areia, inclusive que esta não devia conter elementos terrosos,
porém logo a seguir informou o seguinte:

Também se usa, novamente, nesta cidade de Lisboa, acharem os
pedreiros huma terra vermelha, que chamão saibro, a qual alguma
area tem misturada, (ainda que muito pouca) e se vê pela experiencia,
que faz boa liga com a cal; e levando deste saibro meya parte, e outra
meya de área de mina, também faz bom misto, e conglotina bem,
levando a sua conta da cal [...]33 .

Ou seja, o autor admitia, por experiência, o uso de material que
contivesse ao menos uma determinada porção de elementos terrosos, o
que é raro na literatura, porém mais condizente com a realidade, do ponto
de vista arqueológico. A indicação é curiosa, considerando-se que era
praxe, entre os tratadistas, recriminar o uso de toda e qualquer areia
associada a partículas de argila, exatamente por alegarem que a cal não
se uniria bem ao material. Atente-se, entretanto, para o fato que, mesmo
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tendo escrito isso, o autor disse textualmente concordar com Vitrúvio quanto
à inadequação do uso de areias que continham terra nas argamassas.

O interessante é que os autores que eram efetivamente arquitetos ou
engenheiros sempre foram taxativos, como Vitrúvio, quanto à isenção de
terra em mistura com a areia, conforme exemplificado no capítulo referente
a areias.

A dúvida quanto à inclusão, ou não, de solo nas argamassas persiste
até hoje, em certos países. Uma argamassa de cuja composição participa
o solo é chamada, na Bahia, de argamassa “bastarda”. Em Portugal, a
terminologia argamassa “bastarda” indica, por sua vez, uma argamassa
em que o cimento tipo Portland vem adicionado à cal34 . Ao longo deste
texto foi adotada, para argamassa “bastarda”, a primeira das definições
acima: argamassa com solo.

No livro La science des ingenieurs, Belidor citou como argamassa
“bastarda” aquela composta por cal proveniente de pedras boas
misturadas com outras de má qualidade. Além deste tipo de argamassa
tinha-se, segundo o autor, a argamassa boa, feita com pedras boas e
duras – que deveria ser utilizada em obras “de responsabilidade” –, e a
argamassa branca, feita com pedras comuns – para uso em fundações e
grandes maciços de alvenaria35 .

No texto atribuído a Fremin, assim como naquele da autoria de
Jacques-François Blondel (1705-1777), o uso do solo na mistura foi
condenado. Isto porque, segundo o primeiro deles, com a presença de tal
material as argamassas ficariam untuosas, e as pedras que se tencionasse
unir com elas deslizariam umas nas outras, o que não ocorreria, na sua
opinião, caso fosse utilizada uma areia, por sua maior aspereza36 . Já o
último autor, apesar de não mencionar que as diversas unidades que
compunham a alvenaria iriam deslizar, afirmou que a inclusão de terra na
mistura não propiciaria a união entre elas37 . O militar italiano Alessandro
Vittorio d’Antoni Papacino, mas conhecido simplesmente como Antoni,
concordou com J. F. Blondel, pois também era contra a inclusão de solo
nas argamassas, alegando que o material perderia sua capacidade de
aderência38 .

A argila é realmente um material untuoso, tanto que esta característica
é utilizada, ainda hoje, na sua identificação táctil, de maneira prática. No
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entanto, quando se mistura argila com areia, consegue-se uma certa
estabilização do material, de modo que seria muito difícil que as pedras
com ele assentadas viessem a deslizar. Lembra-se que, por vezes, o solo
misturado apenas com água foi usado para unir pedras. Deste modo,
muito provavelmente a afirmativa de Blondel não refletiria a realidade.

Alessandro Capra, arquiteto civil e militar italiano, indicou que, para
se fazer uma boa argamassa, era necessário, segundo Vitrúvio e Andrea
Paládio (1518-1580)39 , que tanto a cal, quanto a areia, não contivessem
argila40 . Pela leitura destes dois últimos textos, assim como de muitos
outros utilizados ao longo desta investigação, o que se notou foi a
recomendação para que a areia fosse isenta de material terroso, porém
nada explícito a respeito da cal também o ser. Talvez Capra tivesse assim
deduzido pelo fato de ser sempre recomendada na sua confecção a pedra
calcária a mais branca possível, já que aqueles calcários de coloração
amarelada ou avermelhada normalmente contêm elementos argilosos.
Porém isto não ficou claro no seu texto. Por outro lado, sabe-se que a
argamassa cuja cal é feita com uma pedra que apresenta argila na sua
constituição possui certa hidraulicidade, o que é interessante, em
determinadas circunstâncias. Muitos foram os autores consultados que,
mesmo sem ter esse conhecimento teórico, sugeriram a utilização de pedras
como a pedra lioz41 , e diziam que com ela poderia ser feita “a melhor cal
do mundo”42 .

Nos estudos de caracterização de argamassas de revestimento
usadas tradicionalmente em Lisboa, efetuados em 1994 pelos
investigadores portugueses José Manuel Nero e Júlio António Appleton e
pelo brasileiro Abdias Gomes43 , não foram encontrados elementos
argilosos nas argamassas anteriores ao período Pombalino. Isto só ocorreu
naquelas datadas do final do século XIX e do início do século XX, cujas
análises indicaram um inerte avermelhado (saibro), assim como areia
amarela.

Será que as argamassas “bastardas”, ou seja, com solo, no Brasil,
são assim feitas porque a areia de Portugal é, com freqüência, de cor
marrom e parece conter solo, e como as pessoas no Brasil não arranjavam
material semelhante passaram a acrescentar barro à mistura para ver se
os resultados obtidos eram parecidos?

Argamassa Final.p65 11/10/2007, 15:5228



   Argamassas tradicionais de cal   •   29

Essa hipótese eventualmente poderia até ser válida no caso das
construções brasileiras, mas acredita-se que a utilização do solo em
argamassas tenha sido passada pelos mouros para a Península Ibérica,
por ocasião de sua permanência naquela região, e dali para as colônias
portuguesas e espanholas. O certo é que esta tradição não é comum em
muitos países da Europa. Na Alemanha, por exemplo, essa prática é
recriminada. Com relação a este aspecto, a equipe do Núcleo de
Tecnologia da Preservação e da Restauração (NTPR), por ocasião do
acompanhamento da visita de um arquiteto alemão ao Centro Histórico
de Salvador, como parte de um projeto de cooperação internacional voltado
para o estudo das argamassas antigas, recebeu a informação para não
preparar corpos de provas de argamassas “bastardas”, pois o citado
arquiteto dizia que seu uso era recriminado pelo fato de ser um material
que não propiciava aderência suficiente ao substrato, e descolava ou caía
ao ser usado como revestimento de paredes. Na sua opinião, esta
justificativa era reforçada pelos vários exemplos de paredes degradadas
observadas naquela visita e, além do mais, o uso de solo em argamassas
era condenado no seu país.

A equipe do NTPR teve que discordar do que o colega alemão dizia,
por duas razões básicas:

• A tradição brasileira indica o uso de solo em argamassas de cal.
Até mesmo nas argamassas contemporâneas que contém cimento
tipo Portland, o solo é adicionado, sob a forma de arenoso (saibro)
ou então caulim;

• As argamassas de revestimento observadas pelo próprio arquiteto
alemão, que estavam praticamente íntegras, também eram feitas
com os mesmos constituintes, ou seja, continham solo, e não
haviam sido julgadas pelo mesmo como impróprias. As partes
degradadas, normalmente, ficavam próximas das coberturas, e sua
degradação decorria, principalmente, das infiltrações provenientes
dos telhados, que carreavam o abundante aerossol salino ali
depositado.

A argumentação que o material não servia por descolar e
eventualmente cair é também utilizada por aqueles que dizem que as
construções em terra não servem simplesmente porque muitas vezes
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podemos verificar que são realmente de terra, pois se tornam visíveis
quando eventualmente há queda do revestimento. Só que, se este for
bem elaborado, não deixará à mostra o material constituinte das paredes,
de modo que não haverá queixas quanto à sua constituição.

Em outra investigação, efetuada pelos químicos portugueses Maria
Olinda Reis e António Silva, concluiu-se, entretanto, que a argila foi
realmente usada, ao longo dos séculos, como ingrediente eventual de
algumas argamassas44 .

Domaslowski (séc. XX) defendeu o uso de metacaolinita em
argamassas de cal e cimento, para aumentar sua resistência mecânica e
hidrorrepelência45 . No Brasil, vários investigadores têm publicado textos
sobre a adição de arenoso e caulim às argamassas que contém cimento,
como pode ser comprovado nos anais dos Simpósios Brasileiros de
Tecnologia das Argamassas que já foram realizados. É, pois, possível
encontrar-se alguns textos nos quais o emprego de material argiloso é
formalmente aceito, embora isto não ocorra com freqüência, especialmente
quando se trata de uma argamassa cujo ligante é a cal.

Recentemente, no norte da Itália, foram descobertas várias construções
executadas com argamassa “bastarda”46 , o que é raro naquele país.

No NTPR foi desenvolvido um estudo à base da experimentação de
diversas argamassas retiradas de monumentos antigos e de argamassas
preparadas em laboratório, sendo constatado, no caso das argamassas
de construção dos séculos XVII a XIX, misturas que continham, como
componente básico, a ilita ou a caulinita47 . Uma das conclusões desta
investigação foi que, a depender do traço adotado, a adição de argila
poderia aumentar a resistência à compressão das argamassas.

De acordo com Maria Isabel Luna e outros investigadores atuais, os
seguintes tipos de argamassas foram tradicionalmente utilizados para
revestimento de paredes feitas em terra: argamassa de argila, de cal, de
gesso, de argila e cal, de gesso e cal, ou seja, por vezes o solo foi usado,
apesar de seu emprego ter sido recriminado por vários autores ao longo
de séculos48 .

Sendo isto verdade, pode-se concluir que, possivelmente, a prática era,
por vezes, diferente da teoria, ou que alguns autores simplesmente repetiam
o que outros haviam dito, sem verificar se a informação era correta ou não.
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Uma hipótese que se levanta para explicar o fato é que, na época de
Vitrúvio, o solo tivesse sido condenado nas misturas, mas que,
posteriormente, tivesse sido uma prática romana o seu emprego, porém
sem que tenha sobrevivido documento comprobatório do fato, de modo
que os autores mais novos teriam simplesmente repetido em seus textos
a indicação vitruviana, sem ao menos preocupar-se em verificar se o que
era dito condizia com a realidade de então. Por exemplo, Michel Frizot, um
pesquisador contemporâneo, afirmou que a argila, introduzida como
impureza ou como constituinte, está realmente presente na maioria das
argamassas antigas utilizadas, apesar de ser um material freqüentemente
subestimado pelos autores49 .

Argamassas refratárias

Praticamente não se encontrou, nos textos do período estudado,
informações acerca de argamassas refratárias, ou seja, daquelas que
resistiriam a altas temperaturas. Conhece-se, entretanto, tradicionalmente,
no Brasil, a utilização do açúcar com esta finalidade, embora não se
possa afirmar desde quando esta prática passou a vigorar.

Ao serem realizados, no NTPR, ensaios de resistência ao calor50  em
diversos tipos de argamassas com e sem solo, obtiveram-se os seguintes
resultados: os corpos de provas elaborados com argamassa de cal e
areia, e com argamassa de cal, areia e açúcar, foram decompostos; os
de cal, areia e solo apresentaram rachaduras, e os de cal, areia, solo e
açúcar nada sofreram51 .

Atualmente, é comum, no Brasil, o uso de açúcar e solo em
argamassas a serem usadas em churrasqueiras. Possivelmente porque o
açúcar se decompõe por ação do calor, ficando em seu lugar poros que
dão melhor estabilidade ao material, evitando problemas.

Apesar de referências ao solo como ingrediente presente nas
argamassas, juntamente com a cal e a areia, serem raras, este material,
no entanto, aparece ao longo da história com a função de unir pedras ou
tijolos, tal qual uma argamassa, e por vezes com a função de resistir ao
calor. Belidor, por exemplo, recomendou, para abóbadas de fornos de
padaria, executadas em tijolos, o emprego da argamassa composta
apenas por terra argilosa, fazendo uma ressalva para que não se usasse,
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com esta finalidade, a argamassa de cal e areia, porque ela poderia se
decompor, com o calor, e cair em pouco tempo52 . Este autor acreditava,
pois, que a argamassa feita somente com solo (e água, obviamente)
resistiria mais ao calor do que a que fosse feita apenas com cal e areia, o
que realmente ocorre.

Na realidade, o hidróxido de cálcio53  existente na argamassa de cal,
em presença de umidade e de gás carbônico, sofre processo de
carbonatação, e transforma-se em carbonato de cálcio.

Citação curiosa, que fez referência exatamente a este fato, foi
encontrada no tratado manuscrito do arquiteto português Mattheus do
Couto54  (finais do séc. XVI-Ca.1664), datado de 1631, é um dos exemplos:

Havemos de saber que todas as couzas tornão a seu principio, bom
exemplo temos em nós q’tornamos a ser terra de que fomos principiados.
Assi havemos de considerar, que a cal se faz de pedra, e tanto está nas
paredes, que se ella hé bem caldeada torna a ser pedra55 .

O carbonato de cálcio resultante do endurecimento da argamassa é
o mesmo composto presente no calcário, a matéria-prima que, após
calcinação e extinção, dá lugar à formação do óxido e do hidróxido de
cálcio (a cal viva e a cal extinta, respectivamente), este último o aglomerante
utilizado na fabricação da argamassa. Logo, pode-se afirmar que o círculo
se fecha, quando há nova queima, seguida de hidratação.

No caso da utilização de terra argilosa, como sugeriu Belidor, quando
o material era submetido às altas temperaturas do forno, não corria o
risco de se decompor, visto que havia uma queima deste material, e o
mesmo tornar-se-ia resistente ao calor, já que se ceramisaria.

Argamassas hidrófugas

Apesar de, atualmente, ter-se perdido o hábito da utilização de
betumes naturais para impermeabilização de juntas de cantaria, em um
texto publicado no início do século XX ainda era possível encontrar algumas
receitas com este tipo de indicação, ao exemplo das citadas pelo
engenheiro mecânico Carlos Ferreira:

‘Betume para cantaria’ – pó de pedra 1 parte, cal virgem 1 parte, ou
pó de pedra 1,725 litros, cal virgem 1,725 litros, azeite, 1,5 litros[...]

‘Betume para pedra e para marmore’ cal viva pulverisada [sic]
amassada com clara de ovo56.

Argamassa Final.p65 11/10/2007, 15:5232



   Argamassas tradicionais de cal   •   33

Na realidade, diversas argamassas hidrófugas com composições tão
peculiares quanto as acima citadas foram encontradas em alguns dos
documentos pesquisados. Vitrúvio, por exemplo, sugeriu usar cal viva com
azeite para proteger o piso da umidade57 . Este mesmo autor recomendou,
igualmente, o uso cal viva com óleo para vedar as juntas da tubulação
dos aquedutos58 , o que foi igualmente mencionado por Faventinus59 . Ainda
no texto vitruviano, foram encontradas referências ao uso de pasta de cal
e pó de mármore60 , material cerâmico pulverizado, e de uma argamassa
hidráulica com traço 1:2 (cal, pozolana)61 .

O romano Plínio62 , o Antigo (23-79), por exemplo, que era médico e
estudioso de história natural, indicou o uso do óleo misturado com cal
viva, de modo que o produto resultante tivesse características hidrófugas:

É algo muito útil conduzir a água das fontes por tubos com dois dedos
de diâmetro, que se encaixam um no outro em forma de bolsa, de
modo que o superior entre, rebocados por cal viva com óleo63 (Grifo
não existente no original).

O arquiteto e tratadista italiano Leon Battista Alberti (1404-1472)
também fez referências a argamassas hidrófugas: falou em cal misturada
com azeite (na fixação de telhas)64 . Além disto, para a vedação de pequenas
fissuras em pavimentos a céu aberto, sugeriu cinzas bem peneiradas
misturadas com óleo (melhor se de linhaça), ou argila bem misturada
com cal viva, cozida ao forno e logo a seguir igualmente misturada com
óleo, depois da remoção do pó da fissura65 .

Como, segundo a tradição oral, o óleo de baleia, óleo usado no
Brasil Colonial em iluminação pública, pode ter sido eventualmente
empregado no preparo de argamassas hidrófugas66 , optou-se por tentar
fazer uma experiência misturando cal viva com este óleo (além de misturá-
la com azeite de oliva).

Na realidade, a maioria dos óleos se comportaria de maneira
semelhante ao ser misturado com a cal viva, pois todos eles são formados
por ácidos graxos.

Em alguns ensaios feitos em laboratório, no intuito de testar a
capacidade da mistura da cal viva com azeite repelir a água, o óxido de
cálcio foi retirado do forno mufla, colocado no dessecador (para resfriar
sem absorver a umidade do ar) e posteriormente empastado com azeite,
sendo mexido com o auxílio de uma espátula. Não houve aquecimento
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no recipiente que denotasse a ocorrência de reação exotérmica, nem
qualquer alteração imediata que pudesse ser notada a olho nu. Os dois
materiais, quando usados juntos, deveriam apenas formar uma espécie
de pasta, que com o tempo iria secar e conferir certo grau de impermeabilização
ao local onde fosse aplicada: no máximo, haveria a formação de um sal
de cálcio, mas esse produto não teria propriedades dignas de menção.
Optou-se, então, por deixar o material à temperatura ambiente por algum
tempo, verificando-se que, com o passar dos dias, a mistura, que estava
fluida, foi ficando mais pastosa.

Resolveu-se, também, tentar empastar a cal viva com óleo de baleia,
de modo a verificar se haveria diferenças de comportamento entre os
produtos. Os componentes dos óleos, em geral, são os mesmos: o que
varia, basicamente, é o percentual presente dos diversos compostos
orgânicos. Só que o óleo de linhaça é secativo, e o azeite de oliva e o óleo
de baleia não o são. Constatou-se, imediatamente após a mistura, o
aquecimento da mesma e a formação de pelotas, quando do uso do óleo
de baleia.

Francesco di Giorgio Martini, ao fazer menção às argamassas usadas
na construção de cisternas e na junção de tubos, também deu uma
informação do emprego de óleo de linhaça ou, na sua falta, do azeite de
oliva.

Em uma nova série de ensaios, misturou-se, então, óxido de cálcio
com óleo de linhaça e óxido de cálcio com azeite. Verificou-se que, com o
passar do tempo, as misturas de cal viva com óleo de linhaça e azeite
aumentaram de volume antes de se converterem em pasta, mas não se
constatou aumento algum de temperatura ao longo da experiência, como
ocorreu no caso do uso do óleo de baleia.

Martini, curiosamente, forneceu alguns traços e ingredientes de
possíveis misturas hidrófugas, indicando o modo de preparo da argamassa
hidráulica:

Devem-se os ditos tubos ou manilhas deste modo serem conectados.
Primeiramente, na sua junção, deverá ser usada esta composição:
pegue-se óleo de linhaça e cal viva, misturados juntos, e com esta
mistura vede a sua junção. E não podendo ter do óleo de linhaça,
pegue-se do óleo comum. A este mesmo acrescente duas partes de
cal viva, uma parte de cinzas de azinheiro, e tanto óleo para empastar
quanto necessário. Igualmente pegue duas partes de cal, uma parte
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de cinzas de azinheiro, meia parte de vetriolo romano67, e tanto óleo
quanto seja necessário para empastar68 .

Ou seja:

• 1,00:0,50 (cal viva, cinzas de azinheiro) + óleo em quantidade
suficiente para empastar;

• 1,00:0,50:0,25 (cal viva, cinzas de azinheiro, sulfato de cobre) + óleo
em quantidade suficiente para empastar.

As misturas são muito diferentes, porém o fato de conterem óleo,
por si só, já é indicativo da sua hidrorrepelência.

Notou-se, pois, que era realmente de praxe, ao que parece, o uso da
cal viva com óleo desde, pelo menos, a época de Vitrúvio, até o século XV.
No Vocabulário técnico e crítico de arquitectura encontra-se, inclusive,
uma informação sobre a adição de óleo em argamassa:

TETIM, s.m. argamassa feita de pó de tijolo, cal e azeite69 .

Só que, infelizmente, não foi especificado onde, nem em que período,
isto ocorria. Contudo, D. Clemente da Silva-Nigra informou que Francisco
de Frias da Mesquita, engenheiro-mor do Brasil no primeiro quartel do
século XVII, havia aplicado o tetim em uma abóbada, para minorar os
problemas advindos da umidade70 .

O brigadeiro português Manoel de Azevedo Fortes (1660-1749), ao
mencionar uma argamassa impermeabilizante, sugeriu que fosse feita de
cal, pó de telha peneirado e betume71 . Não especificou, no entanto, mais
detalhes. Talvez tenha omitido tais informações exatamente por acreditar
não se poder atribuir uma composição padrão a uma determinada mistura,
o que é correto. No entanto, atualmente, fica difícil de se fazer uma
interpretação crítica da sua opinião, pois não há nem a indicação de qual
o tipo de betume utilizado, já que era um termo genérico antigamente.

Com o caráter ilustrativo, cita-se um exemplo de argamassa
impermeabilizante, denominada genericamente por betume, indicada pelo
jesuíta austríaco Christiano Rieger para unir pedras de uma alvenaria
irregular expostas ao ar ou à água:

O mais simples é de pó de tijolo e cal, e para unir peças de estátuas,
ou uma pedra com outra, ou pedra com madeira, ou também madeira
com madeira, é coisa muito boa e firme o ‘coalhadão’ que se faz de
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coalhada de leite e cal viva, a qual se misturará de modo que faça
uma massa muito aquosa72 .

Que tipo de reação deveria ocorrer ao se combinar coalhada com cal
viva? Serão indicadas, no capítulo correspondente à cal, algumas
peculiaridades das misturas de cal viva com óleos variados, constatando-
se que se processa uma reação química completamente diferente de
quando se mistura os mesmos óleos com cal extinta.

Rieger indicou ainda que outros betumes, usados em reservatórios,
eram feitos com diversos materiais, como pó de pedra, óleo de linhaça e
estopa, e disse que na sua opinião a melhor composição era:

Um alqueire de pó de pedra de cantaria, oito alqueires de limalha de
ferro, doze alqueires de cal viva, seis alqueires de farinha de toba73,
quatro alqueires de farinha de vidro, oito alqueires de pó de tijolo e
quatro onças de litargirio74; tudo isto moído e passado por uma peneira
de crinas de cavalo, se amassará com 6 litros e 48ml de óleo de
linhaça: depois se bate bem, até que fique uma massa bem macia, e
se misturarão, e se baterão uns pelos de cabra silvestre ou de
algodão75.

Pó de pedra, limalha de ferro, cal viva, pó de determinada pedra, pó
de vidro, pó cerâmico, litargírio, óleo de linhaça, pêlo de cabra silvestre
(ou algodão). Que mistura mais estranha e complexa! Não se sabe o
comportamento da mesma, mas ao menos é imediata a constatação
que ela apresenta alguns componentes tidos como hidrófobos. À primeira
vista, o ingrediente distoante, por não ser hidrófobo, seria o último do rol:
pêlo de cabra silvestre. E por que silvestre? Fica a questão.

Outras argamassas especiais

No texto de Plínio, além da mistura de óleo com cal viva, foram
verificadas as seguintes indicações:

• Para argamassas de assentamento, de maneira geral, ao usar areia
de jazida, “[...] se deve dar a quarta parte de cal. Mas àquela de rio,
ou de mar, a terça parte; e se for acrescentada a terça parte de
vasos moídos, será melhor”76  – Curiosamente, em uma das edições
consultadas, que é bilingüe (latim/inglês), a indicação deste traço,
em inglês, foi dada em massa77 , o que não ocorreu nesta edição
italiana. Sabe-se, inclusive, que isto não era comum em épocas
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passadas, quando os traços normalmente eram indicados em
volume. Trata-se, como pode ser constatado pela leitura da
passagem em latim78 , de mais uma inadequação de tradução que
pode semear a confusão quando se deseja fazer um aprofundamento
técnico da fonte;

• Para argamassas de revestimento, Plínio recomendou uma parte e
meia de cal e uma de pó de mármore;

• Fazer a argamassa com cal fresca, extinta em vinho, misturando-a
logo em seguida com banha de porco e figos, o que lhe propiciaria
dureza similar à da pedra79 .

Como pode-se notar, são muito diferentes os tipos de argamassas
indicados somente por este autor. Além disto, no seu texto podem ser
encontradas formas de preparo do material que não foram citadas por
outros autores, e que precisam ser testadas para que seja verificado se
funcionam.

Encontrou-se, no texto de Alberti, a recomendação para que os
revestimentos fossem sempre feitos em três camadas, de modo a se
conseguir uma boa aderência da camada de acabamento, evitar o
aparecimento de fissuras, e garantir o endurecimento da superfície exposta.
Ainda segundo este autor, quanto maior fosse o número de camadas,
mas perfeito seria o acabamento da superfície, e mais resistente ela seria,
tendo, por esta razão, os antigos utilizado até nove camadas80 .

Tal revestimento só poderia funcionar bem, sem descolar do substrato,
caso fosse composto por camadas muito finas, pois camadas muito
espessas tendem a ficar pesadas e destacam-se da parede. Além do
mais, quando a superfície externa de um revestimento é carbonatada,
impede o acesso do dióxido de carbono ao interior do revestimento, e
este, caso tenha sido feito à base de cal, permanece em estado pastoso.
Quando as camadas são espessas, pior ainda a situação.

Pela descrição do próprio Alberti, as primeiras camadas deveriam ser
feitas com areia de jazida e pedaços de tijolos81 ; as camadas
intermediárias, de areia de rio, pois este era um material mais resistente
ao aparecimento de fissuras; e a última, de pó de pedra bem branca, com
meia polegada de espessura, pois se fosse mais espessa demoraria a
secar82 . Pela descrição não é possível afirmar se as primeiras camadas
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consistiam, de fato, em embrechamento83  ou encascamento, porém
constata-se que a espessura do revestimento era por vezes demasiada, o
que deveria acarretar problemas.

Por outro lado, em vez do uso da cal em uma argamassa para fixação
de placas finas de mármore, Alberti sugeriu uma mistura aquecida de
cera, breu, resina, mastique e qualquer variedade de borracha, aplicada
após a segunda camada de reboco, recomendando que fosse feito, após
aplicação, o aquecimento cuidadoso para não romper a pedra84 . Um
material de construção composto por ingredientes desta natureza equivale,
hoje em dia, a uma cola, e não a uma argamassa.

Já na fixação das peças de um mosaico, a informação dada pelo mesmo
autor foi que a cal devia ser misturada com pó fino de travertino. O curioso é
que, na indicação desta última mistura, foi ainda proposto o seguinte:

Lavar bastante a cal com água fervente, para livrá-la do sal e torná-la
mais macia e viscosa85 .

Estaria a cal mencionada sob a camada de areia usada com
freqüência na sua extinção, de modo que os sais presentes seriam da
areia? Não parece. Entretanto, nada foi mencionado por Alberti com relação
à remoção dos sais da areia, o que foi encontrado, pela primeira vez, no
texto De re rustica, da autoria de Palladius Rutilius86 , autor que
provavelmente viveu no século IV.

Pela primeira vez, encontra-se a recomendação para que fossem
eliminados os sais presentes na cal. Impossível, no entanto, ir além das
conjecturas. Todavia, quer os sais estivessem presentes na cal ou na areia,
a lavagem com água quente funcionaria para removê-los, pois facilitaria
o processo de solubilização.

Os tratadistas portugueses do Setecentos, Mathias Ayres e Negreiros,
não sugeriram a lavagem da cal. No entanto, tendo em vista que
normalmente os calcários eram isentos de sais solúveis, recomendaram
que não se procedesse a extinção com água salobra, ou do mar. Isto
para que, ao longo de tal etapa de produção, os sais não fossem
adicionados involuntariamente ao produto87 . Sabe-se que a extinção era
muitas vezes feita misturando-se à cal virgem a areia. Logo, era realmente
necessário cuidado para que todos os componentes da mistura não
contivessem os ditos sais.
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Por outro lado, caso os sais estivessem presentes no calcário a ser
transformado em cal, eles desapareceriam por ocasião da calcinação,
sendo dispensada a lavagem.

Alberti mencionou ainda que nas construções antigas utilizava-se
cal, areia e pó de material cerâmico aparentemente em iguais proporções,
sendo que, em sua opinião, se fosse acrescentada ainda uma porção de
pó de travertino, a mistura ficaria mais sólida e resistente88 , o que é verdade.
Quanto à inclusão de material cerâmico nas argamassas, acredita-se
que funcione para alterar a distribuição de porosidade do material, o que
é até interessante no caso de argamassas de restauração, especialmente
naquelas tidas como “de sacrifício”89 . Isto porque permitem o crescimento
de cristais de sais de maior tamanho em seu interior, demorando mais,
conseqüentemente, para romper.

Ao tecer considerações acerca da restauração dos edifícios, Alberti
indicou o uso de pasta de cal bastante fluida, misturada com pó de
mármore, após lavagem do local com água pura, na renovação do
revestimento de uma parede ou pavimento90 .

Cataneo também forneceu algumas receitas de argamassas
especiais:

• Para estuque: pasta feita com 2/3 de cal de mármore ou travertino e
1/3 de mármore moído finamente, ou seja, traço 1:0,5 (cal, pó de
mármore), o mármore como substituto da areia91 , opinião
compartilhada por Vasari, seu contemporâneo92 .
Na realidade, a função da areia na argamassa é a de carga. Logo,
o pó de mármore poderia substituí-la perfeitamente. Este material
apresenta como vantagens sobre a areia ser mais homogêneo e
fino, o que propiciaria um melhor acabamento. No entanto, uma
areia, sendo silicática – o que é mais freqüente –, mesmo heterogênea
e um pouco mais grossa do que o pó de mármore, eventualmente
resistiria mais do que este quando usada na confecção de uma
argamassa em revestimento de fachadas, pois o carbonato de cálcio
pode sofrer processo de dissolução, por lixiviação;

• Para cisternas, poços, fontes e reservatórios d’água:
[...] pegue-se uma parte de boa cal albazzana93, uma parte de saibro
leve, uma parte de areia boníssima, de preferência a areia de rio
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muito bem lavada, acrescentando-lhe pó de travertino: porque o faz
melhor: e quando ele está na obra, não lhe dá mais problema94 ;

• Para interiores:
[...] pegue-se para cada dois alqueires95 de cal, dois outros de pó
de telha, com meio alqueire de limalha de ferro: e se empaste e
misturem juntos com decocção de casca de olmo cozido, mexendo-
a sempre por quinze dias; para que melhor fiquem embebidos e
endureçam juntos: e esmalte-se depois o pavimento, ou qualquer
outra coisa: e se passe todo dia borra de azeite, ou banha, com o
misturador ou colher de pedreiro, de modo que se lhe apareça uma
certa água branca, e então, sem mais tocá-lo, deixe secar
completamente96.

Além do emprego do pó cerâmico, material tido como pozolana
artificial pelo fato de conferir certa hidraulicidade à argamassa97 , Cataneo
recomendou a adição de escória de ferro à mistura, o que também foi
notado em outros textos posteriores.

Francesco di Giorgio Martini sugeriu, ainda, outras argamassas
especiais, que serviriam para dificultar a penetração da água nas construções:

–Também pegarai casca de olmo e ‘fien greco’, ‘malva simita’98.
Peguem-se dois alqueires de cal de mármore, um quarto de enxofre
vivo, meio alqueire de pó de pedra pome, gesso cru colocado no
calor e no cozimento [...] E quando a cal do mármore faltar, pode-se
usar o pó desse ou outra cal99.

–Se for necessário algum estuque para vedar alguma greta ou fissura
em fontes, cisternas ou em outras obras similares, pegue-se verniz
líquido, cal viva, litargírio, pó de enxofre e mastique [...]100 .

O pintor e arquiteto italiano Gioseffe Viola Zanini (Ca. 1599-1631), ao
descrever as argamassas, restringiu-se praticamente àquelas especiais,
destinadas a revestimentos, sinteticamente indicadas a seguir. A respeito
das argamassas de assentamento, teceu somente considerações sobre
a pedra com a qual se devia fazer a cal e os tipos de areia a usar, e não
mencionou traços. Com relação aos revestimentos, eis suas recomen-
dações101 :

• Cal + pó de vidro;
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• Cal + pó de mármore (mistura usada, por exemplo, no revestimento
de colunas que aparentavam ser feitas de mármores venados);

• Cal + pó de vidro + sapon da maschino102  – Tais ingredientes seriam
dissolvidos na água, obtendo-se um líquido branco para caiar as
paredes.     Quando o revestimento estivesse pronto, deveria ser
encerado com um pano;

• Cal + pó de telha ou pedra de Istria103  moída;

• Cal + escória de ferro104 .

Com a inclusão de pó cerâmico, pó de pedra ou escória de ferro na
mistura, as argamassas sofreriam alterações na sua distribuição de
porosidade. O pó cerâmico reagiria com a cal, propiciando-lhe
características hidráulicas, e os demais ingredientes dariam maior
resistência ao material.

Além de sugerir, em todos os casos, que a cal fosse branca, Zanini
foi partidário que se seguisse a recomendação de Vitrúvio para só se usar
a cal após longo período de extinção, de modo a não restarem pequenos
grânulos de óxido de cálcio que viessem a sofrer hidratação na parede, o
que levaria ao aparecimento de zonas estufadas no reboco em virtude da
continuidade da reação de extinção in loco, com eventual perda de
material.

Com relação à informação dada por André Félibien sobre a obturação
de algumas estátuas de pedra, a sugestão foi que se fizesse uma mistura
de gesso e pó da mesma pedra com a qual a estátua era feita105 .

Enquanto no século XVII já se usava para obturação de pedras uma
mistura de aglomerante com pó do mesmo tipo de pedra a ter a superfície
regularizada, atualmente pode-se encontrar material espúrio sendo
utilizado nas obturações de pedras em monumentos históricos, como
por exemplo, reintegrações feitas com cimento tipo Portland (il. 1). O uso
deste material é inconveniente principalmente pelo fato de conter grandes
quantidades de sais solúveis, exceção feita ao cimento pozolânico.

Scamozzi concordou com os traços vitruvianos, assim como com a
necessidade da areia ser isenta de argila e outras impurezas, para que se
obtivesse uma argamassa de boa qualidade106 .

Em um texto que descreve o processo de fundição da estátua eqüestre
de D. José I, foram encontrados mais dois exemplos de argamassas usados
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ao longo dos séculos: para fixação do molde da mesma à cova, foi adotada
uma argamassa com traço 1:0,5 (gesso, pó de barro queimado), para a
qual também não foi indicada a quantidade de água a ser incluída na
mistura107 ; outro exemplo foi o barro puro, apenas com água.

J. F. Blondel citou a nova argamassa descoberta por Loriot, que
consistia, nada mais, nada menos, em uma argamassa (em pasta) de
cal extinta e areia, ou cal extinta e pó cerâmico, traço 1:2, traçada pela
segunda vez, ocasião em que era misturada com determinada proporção
de cal viva em pó, obtida através do apiloamento de pedras calcárias
muito bem cozidas. O procedimento era feito da seguinte forma: a
argamassa existente era colocada em um recipiente, ao qual se
acrescentava água para torná-la mais líquida. Feito isto, colocava-se cerca
de um quinto do volume da argamassa em cal viva, misturando-as bem.
Estava pronta a Mortier-Loriot, que segundo Blondel havia sido submetida
a diversos ensaios por seu criador, tendo-se provado ser um material
resistente, de secagem rápida e fácil trabalhabilidade, e que não produzia
fissuras ao secar108 .

O processo de confecção da Mortier-Loriot é peculiar porque, ao
contrário dos demais, permite a colocação de água extra em uma
argamassa já pronta, o que era recriminado por vários autores, e além
disto, cal virgem. Não é especificada, entretanto, a quantidade de água
utilizada na mistura em nenhuma das duas etapas.

Traços recomendados

Antigamente, não havia regras para a indicação das proporções entre
os diversos componentes das argamassas, como se pode perceber da
observação das várias referências encontradas na bibliografia consultada.
Era comum, por exemplo, indicar-se o traço através das frações que cada
componente ocupava do volume total do material produzido, e não por
meio da correlação direta das quantidades dos componentes entre si, como
é exemplificado através de uma citação do século XVII, escolhida ao acaso:

A boa argamassa deve ser composta de 2/3 de areia e 1/3 de cal [...]109 .

Em outro exemplo aleatório, foram citadas as quantidades, em cestos,
necessárias para a elaboração de uma argamassa:

Argamassa Final.p65 11/10/2007, 15:5242



   Argamassas tradicionais de cal   •   43

[...] se for area de rio [...] a dez cestos desta area se lhe deitarão cinco
de cal110 .

Quanto a estes e a outros traços observados nos documentos
estudados, esclarece-se que, a título de simplificação, as diversas
proporções mencionadas foram expressas da maneira que a atualidade
exige, por norma: o aglomerante, primeiro valor na sequência dada,
representado pela unidade, seguido do valor correspondente ao agregado.
Isto para se conseguir uma padronização dos dados e para facilitar a
leitura dos mesmos.

Sendo assim, ambos os exemplos supra-indicados poderiam ser
simplificados, dizendo-se apenas “argamassas traço 1:2 (cal, areia)”, em
volume.

A representação atual é mais direta e não deixa dúvidas quanto às
quantidades dos materiais a serem utilizados, enquanto às vezes, em textos
anteriores ao século XX, as indicações fornecidas podem conduzir a
eventuais erros de interpretação por parte do leitor, como no caso comentado
por Alberti, ao falar das recomendações de Catão, Vitrúvio e Plínio:

Catão disse que para cada pé de trabalho se devem dar dois alqueires
de areia e um de cal. Outros autores indicam proporções diversas.
Vitrúvio e Plínio dizem que a areia vai misturada à cal de modo que
esta seja um quarto, se a areia é de jazida, e um terço se é fluvial ou
marinha111.

Realmente, no texto de Catão, que é anterior ao de Vitrúvio, encontrou-
se a informação seguinte:

[...] ela (argamassa) deve ser feita com um alqueire112 de cal e dois de
areia por pé de comprimento destas paredes113 .

No entanto, ratifica-se o que foi mencionado por Michel Frizot sobre
as transcrições dos textos de Vitrúvio e Plínio analisados por Alberti: deve
ter havido algum erro de compreensão das recomendações dos traços
dados pelos mesmos serem, respectivamente, 1:3 (cal, areia de jazida) e
1:2 (cal, areia de rio ou mar)114 , o que pode ser verificado através da análise
individual do que cada um dos citados autores disse: os traços indicados
seriam realmente aqueles recomendados por Vitrúvio, mas o que Plínio
aconselhou foi 1:4, no primeiro caso, e 1:3, no segundo. Logo, estes
autores não concordaram no traço115 .
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A citação de Plínio, por sua vez, é outro exemplo de uma forma um
tanto confusa de indicar-se a proporção entre cal e areia recomendadas:

Há areia de jazida, à qual se tem que adicionar 1/4 do seu peso em
cal; e areia de rio ou, de maneira alternativa, de mar, à qual deve ser
adicionada um terço116 (Nesta tradução inglesa o traço foi dado em
massa, como já mencionado, porém na tradução de Ludovico
Domenichi consultada, isto não foi especificado).

Seria, seguramente, mais simples escrever que os traços eram:

1:4 (cal, areia de jazida) ou 1:3 (cal, areia de rio ou mar).

No Brasil, os traços das argamassas e concretos costumam ser
representados com duas casas decimais, porque eventualmente estes
traços podem ser explicitados em massa, e não em volume, enquanto
que em Portugal o usual é ter-se esta representação em números inteiros,
podendo entretanto encontrar-se raramente indicações com uma casa
decimal, só que com valor variando unicamente de cinco em cinco décimos.

A metodologia brasileira pode, à primeira vista, parecer exagerada, e
desnecessariamente detalhista, só que, para traços calculados em massa,
e não em volume, os valores são mais confiáveis117 . Além do mais, no
caso de avaliações da composição de argamassas antigas através de
análise química, julga-se mais conveniente usar esta representação, pois,
já que é muito difícil – de fato, é praticamente impossível – determinar-se
com precisão o traço original, é melhor permanecer-se com o valor
encontrado através dos cálculos, mesmo que representem números
fracionados, do que se aumentar ainda mais a margem de erro, através
de nova aproximação.

Com relação ao traço mais indicado para as argamassas, Vitrúvio
os diferenciou quanto ao tipo de areia usada, se de jazida 1:3 (cal, areia),
se de rio ou de mar, 1:2 (cal, areia), enquanto que Faventinus e Palladius
Rutilius recomendaram sempre 1:2 (cal, areia), sem fazer distinção entre
as diversas proveniências do agregado. Por outro lado, os três indicaram
a adição de pó cerâmico para melhorar a qualidade da argamassa, se
feita com areia de rio118 .

Alberti ainda recomendou o peneiramento da areia, caso houvesse
necessidade de uma argamassa mais fluida, ou a adição de metade do
volume da areia em saibro poligonal e pedra britada119 , caso fosse
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requerido um material mais grosso120 . Para Alberti, entretanto, a mistura
de um terço de pó de tijolo produzia uma argamassa mais tenaz, como
Vitrúvio e Plínio também afirmaram.

Como fator determinante na escolha do tipo de areia a ser utilizado
na argamassa, Alberti aconselhou analisar-se o tipo de pedra a ser
empregado na construção: no caso de pedras secas, a areia de rio; no
caso de pedras úmidas, a de jazida. Quanto ao uso de areia de mar,
Alberti não fez restrições relativas ao tipo de pedra a ser utilizado, mas sim
à direção dos ventos: a parede não deveria ser exposta aos ventos
meridionais, mas ao vento Norte121 . Possivelmente, esta última indicação
corresponderia aos ventos que possuíam maiores teores de umidade, na
opinião de Alberti122 , e que, conseqüentemente, terminariam por causar
manchas nas argamassas, por higroscopicidade oriunda da presença de
sais solúveis, principalmente do cloreto de sódio (NaCl), existente no
material marinho.

Foram encontradas, em alguns textos, citações sobre cal “treçada”
ou “traçada”. Negreiros mencionou o uso de camadas alternadas de cal
“traçada” seca (em sacos) e pedras, até obter-se um monte artificial sobre
o qual se ergueria o edifício, para fundações dentro da água, em locais
onde não se pudesse adotar o sistema de estacas, como se teria feito por
ocasião da construção da Torre do Bugio, na barra do Tejo123 . Ressalta-se
que Diogo Vellozo também falou das fundações da Torre do Bugio, assim
como das que teriam sido feitas nos casos de um forte circular, já
desaparecido, no Estado do Pará e do Forte de São Marcelo, também
circular, em Salvador, só que não indicou o uso de cal, mas apenas de
pedras secas124 . As sondagens feitas há poucos anos no local onde está
implantado o forte de São Marcelo, que fica dentro do mar, não acusam
realmente a presença de cal, de modo que se acredita tal técnica tenha
sido realmente utilizada.

De acordo com Azevedo Fortes, a expressão “cal no traço” (que teria
o mesmo sentido que cal “treçada” ou “traçada”), significava cal misturada
com areia, sendo que para ele a mistura deveria ser 1:2 (cal, areia)125 . Esta
opinião é corroborada pelos autores do Vocabulário técnico e crítico de
arquitectura126 . Provavelmente o traço nem sempre era este, embora no
caso da menção feita por Negreiros, fosse verdade. No tratado atribuído
ao frei beneditino português Bernardo de São Bento (1624-1693),
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responsável pela construção do mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro,
escrito dezesseis anos após a conclusão das obras daquele monastério,
por exemplo, parece que o sentido era diverso:

 [...] As paredes que nesta obra estaó para fazer, em q he nesesario, aja
a mayor fortaleza, que puder ser [...] se devem obrar [...] tendo grande
cuidado no modo de terçar a cal, que a quantidade do saibro, que se lhe
botar, seia o q a bondade da cal puder sofrer; pois a que he feita de ostra
sam, e limpa, poderá levar a quantia de saibro que se costuma; mas a
que for de ostra podre, e çuja, nem presta nen pode sofrer o saibro de
consideração, e faz fraca127 .

Segundo Silva-Nigra, o comentarista da publicação que tem como
apêndice o referido tratado, “terçar” significaria “misturar três coisas;
preparar a argamassa com água, saibro e cal”. Na realidade, como Silva
Nigra considerava como saibro a areia grossa misturada com pedrinhas
roladas128 , o agregado seria graúdo e não miúdo.

Silva-Nigra não especificou que o traço devia ser sempre 1:2. Na
própria passagem do texto de Frei Bernardo de São Bento, ficou claro que
a quantidade de saibro dependia da qualidade da cal adotada. Logo, a
indicação destes dois autores não se encaixa com a de Azevedo Fortes,
nem tampouco com a do Vocabulário técnico. Na Bahia, no círculo dos
mestres-de-obra e pedreiros, o termo “traçar” é utilizado com o sentido de
“misturar todos os ingredientes de uma argamassa”, não importando
que ingredientes sejam estes, nem qual a quantidade de cada um. Fica,
pois, a dúvida se realmente existia uma proporção determinada quando
se mencionava “terçar”.

No tratado anônimo, cuja autoria foi atribuída por Rafael Moreira
(século XX) a António Rodrigues, foram relacionados os traços usados
em finais do século XVI, em Portugal129 . Uma das indicações foi para se
usar três cestos de areia e dois de cal, ou seja, adotar o traço 1:1,5 (cal,
areia), sendo que o material deveria ser bem misturado130 ; outra, que a
proporção entre areia e cal fosse 1:1, o que só seria possível se os materiais
fossem de boa qualidade131 . O próprio autor sugeriu, como pode ser
verificado, dois traços distintos considerados como bons para as
argamassas de cal e areia – 1:1 e 1:1, 5 –, ambos diferentes, e mais fortes,
do que aqueles preconizados pela maioria dos autores consultados.
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Philibert de l’Orme, no caso de argamassas de cal, indicou, para
areias boas, que a proporção entre os dois ingredientes fosse 1:5 ou 1:7;
para areias ruins, 1:2 ou 1:3; e para aquelas muito ruins, 1:1. Neste último
caso, há uma grande contradição com relação a uma das referências
constantes do texto atribuído a António Rodrigues, que recomendou traço
idêntico para argamassas feitas com materiais de boa qualidade. Além
disto, Philibert de l’Orme especificou que a areia deveria ser escolhida
conforme a função que ia ter a argamassa: para fundações, paredes,
rebocos, ou para ser misturada com pó cerâmico, formando o cyment132 .

Na realidade, a sugestão para os traços 1:2 e 1:3 serem adotados
apenas no caso de areias ruins entra em contradição com quase todas
as demais, a começar pelas vitruvianas.

Manoel de Azevedo Fortes também mencionou o uso de argamassa
traço 1:2 (cal, areia ou saibro), e traço 1:1 (ambos em volume, como de
praxe), caso a cal fosse fraca. Quanto ao saibro, informou que deveria ser
o melhor do país133 . Logo, foi mais específico do que Philibert de l’Orme.

No que diz respeito à escolha do traço da argamassa conforme a
qualidade dos materiais utilizados, encontrou-se também um conselho
dado por D. Duarte, Rei de Portugal:

[...] hu’ moyo de cal e dous d area, e mais e menos cal segundo a cal e
o saybro for [...]134 .

Segundo este conselho, o traço básico seria 1:2 (cal, areia), mas
haveria alterações, a depender dos materiais utilizados. Nesta citação,
ficou patente que o termo “saybro” era adotado como sinônimo de areia,
e não com a conotação que tem hoje, pelo menos no Brasil: saibro, ou
arenoso, é a denominação atribuída a um tipo de solo composto por
uma mescla natural de areia e argila de base caulinítica.

No capítulo referente à cal do tratado de Palladio consta o seguinte:

Para fazer a argamassa, deve-se deste modo com a areia misturar;
pegando-se areia de jazida, ponham-se três partes desta e uma de
cal: se de rio ou de mar, duas partes de areia e uma de cal135 .

Este tratadista foi, pois, mais um dos adeptos dos traços vitruvianos
1:3 (cal, areia de jazida) e 1:2 (cal, areia fluvial ou marinha).
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É curioso o fato dos autores consultados indicarem a mesma
proporção para argamassas feitas com areia de rio ou de mar. A primeira
impressão que se tem é que estes dois tipos de material são bastante
diferentes entre si, pois um é mais fino do que o outro e se apresenta
sempre misturado com sais solúveis, com destaque para o cloreto de
sódio, de modo que tem que ser abundantemente lavado para que tal
componente nocivo seja eliminado. Em compensação, a areia de mar é,
de maneira geral, mais livre de terra. Além do mais, os antigos
preocupavam-se muito com a coloração das areias, e em geral a areia de
mar é mais branca do que a de rio. Logo, supunha-se que esse fato
tivesse sido levado em conta, o que raramente deve ter ocorrido, como
pode ser notado através das diversas citações colhidas na bibliografia.

Francesco di Giorgio Martini, por sua vez, concordou com as
proporções anteriormente citadas, só que não mencionou o emprego de
areia de mar, quando se referiu ao traço. Fez apenas menção à possibilidade
do emprego desta areia ao indicar a inclusão de pó cerâmico à mistura:

A sua mistura com areia de rio é: duas partes de areia e uma de cal;
com as outras, três partes de areia e uma de cal. Deve-se compreender
que, universalmente, se a toda cal misturada com areia fluvial ou
marítima, for adicionada a terça parte de material cerâmico pulverizado
ou de antigas telhas, muito mais tenaz se tornará. Quando se tivesse
que preparar material para fazer cisterna, sua proporção com relação
à areia que procura é esta: duas partes de cal e cinco de areia áspera,
ou seja, subdupla sesquialtera136 .

Esclarece-se que Francisco Saraiva informou que subdupla significa
“que é contido duas vezes em outro (número)”, enquanto que sesquialtera
indica “que contém outro tanto, e mais metade, um e meio”137 .

Corrado Maltese, o comentarista de uma publicação recente do
tratado de Martini, disse que as informações referentes aos traços dadas
por este italiano estavam conforme Plínio (Nat. Hist., XXXVI, 186; XXXVI,
175; XXXVI, 173) e Vitrúvio (VIII, 6, 14), e seriam 1:2 (cal, areia de rio) e 1:3
(cal, outras areias)138 . No entanto, conforme já comentado anteriormente,
Vitrúvio e Plínio não tinham opinião concordante quanto aos traços
recomendados: para Vitrúvio, os traços deviam ser 1:3 (cal, areia de jazida)
e 1:2 (cal, areia de rio ou de mar), enquanto que, para Plínio, seriam 1:4
(cal, areia de jazida) e 1:2 (cal, areia de rio ou mar).
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Além disto, segundo Vitrúvio e Plínio, o traço, no caso do uso da
areia de mar, seria o mesmo que aquele à base de areia de rio; já Martini,
falou claramente em areia de rio e em outras areias, como pode ser
verificado na indicação anteriormente transcrita. Logo, as areias de jazida
e de mar estariam nessa última categoria.

No texto de Mattheus do Couto, recomendou-se que as argamassas
fossem feitas com o traço 1:1,5 (cal, areia), desde que a cal fosse oriunda
de pedra lioz; para cal feita de pedra mais branda, o traço indicado foi 1:1
(cal, areia), e 1:2, no caso da utilização de uma pedra de maior dureza139 .
Repetem-se, pois, as indicações, em termos numéricos, do já citado códice
estudado por Rafael Moreira, assim como a crença que a cal seria tanto
melhor, quanto mais dura fosse pedra. É certo, entretanto, que quanto
mais forte for a cal, a argamassa com ela preparada pode conter mais
areia, sem prejuízo da resistência.

Na edição de 1789 do texto de Branca, consta que a argamassa feita
com cal de pedra albazzana e areia de rio deveria ter o traço 1:2, e 1:3,
caso a areia tivesse outra proveniência140 . Desta indicação – que não
apareceu na publicação espanhola do ano seguinte, pois o tradutor para
o espanhol, além de omitir muitas passagens específicas sobre materiais
italianos, conforme o mesmo destacou, desconhecia aquela edição
italiana141  – deduz-se que a argamassa feita com areia de rio era realmente
considerada como mais fraca, como já ensinado por outros autores.

André Félibien, além de ratificar as recomendações feitas por Vitrúvio
com relação ao preparo da cal, tipos de areia existentes, uso de pozolana
e de fragmentos de material cerâmico, fez referências a traços de
argamassas diversas, a depender da qualidade da cal empregada142 , e o
estuque composto por mármore pulverizado e cal, para a execução de
esculturas e ornatos arquitetônicos143 .

Pfeffinger, por sua vez, preferiu os traços 1:1 e 1:3 (cal, areia) para
alvenarias, no caso de fundamento em hum lugar aquatico, e não propôs
a adição de pó de tijolo:

[...] os enchelares devem ter boas juntas, & se unirão bem humas às
outras com gatos de ferro, & primeiro assentadas com cal, cuja
composição pede que seja neste caso tanto de cal como de area, &
outras vezes se faz com tres partes de area, & huma de cal144 .
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Notou-se, pela afirmação de Pfeffinger, que as proporções recomendadas
foram parcialmente diferentes daquelas dos textos anteriormente citados145 ,
e que este autor não deu justificativa alguma para que assim se procedesse.
Os outros escritores, pelo menos, indicaram a variação do traço a depender
da procedência da areia – se de rio, de jazida ou de mar –, ou da qualidade
da cal – se gorda ou magra.

Foi possível constatar, no texto atribuído a Fremin, datado de 1702,
que era já recriminada a adoção de traços padronizados. Além disto, o
mesmo autor sugeriu que fosse ao menos verificada a qualidade da areia
disponível no local a ser construída a edificação:

[...] os arquitetos cometem, segundo minha opinião, faltas, quando sem
refletir sobre a areia que se encontra no lugar onde lhes convêm construir,
dizem em suas especificações que há simplesmente que colocar 2/3 de
areia e 1/3 de cal: cometem mais uma, quando independentemente
deste exame, indicam uma areia sem primeiramente a ter bem avaliado146 .

Atualmente, não se usa com tanta freqüência a cal nas argamassas.
No entanto, nas argamassas cujo aglomerante é o cimento tipo Portland,
costuma-se, em obras de pequeno porte ou pequenas reformas, adotar
traços padronizados, como em épocas passadas, mesmo sem se saber
a proveniência, ou qualidade, dos materiais. O correto seria, em todos os
casos, definir-se o traço a ser utilizado em massa, com base na granulometria
do agregado, no seu teor de umidade e no inchamento, e utilizar-se, na
obra, a medição dos materiais em volume.

De acordo com as recomendações de Cataneo, os traços adotados
para as argamassas deveriam ser os vitruvianos: 1:3, se fosse usada areia
de jazida, e 1:2, se a areia fosse de rio ou mar. Entretanto, Cataneo foi
taxativo quanto à utilização da areia do mar, que deveria ocorrer apenas
se fosse imprescindível, e se isto acontecesse, que fosse bem lavada de
modo que os sais fossem expurgados. Caso contrário, a obra deveria ser
erguida muito lentamente, pois:

[...] não só dificilmente se seca, mas por liquefazer-se a salsugem, ao
tempo das chuvas arruina-se sozinha: o que, com o tempo, não
ocorrerá assim facilmente147 .

Mathias Ayres chamou a atenção para o uso despreocupado de
qualquer tipo de areia, fosse ela fina ou grossa, sem que se verificasse o
volume que ocupava148 .
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As argamassas cujos traços são medidos em volume úmido, como
é ainda freqüente hoje em dia, por vezes, apresentam problemas após
endurecidas. Isto sem falar que o seu custo é mais elevado149 . O ideal é
que o traço seja dado em massa150 , calculando-se o teor de umidade dos
agregados miúdos, porém podendo a medição ser eventualmente feita,
na obra, em volume. Esta recomendação é decorrente do fato de que a
massa de um material é constante para toda uma região, enquanto que
o seu volume varia a depender da massa unitária do material e do seu
módulo de finura. Além disto, o inchamento da areia é regular, e pode ser
calculado, mas o do arenoso e do caulim, por exemplo, materiais de uso
freqüente, hoje em dia, em argamassas, não. Deste modo, dependendo
do percentual de umidade dos agregados miúdos, o volume por eles
ocupado sofre variação, requerendo consumos diferentes de aglomerante.
Fato similar ocorre em virtude do número de finos e da forma dos grãos
dos referidos agregados151 .

Ainda no que diz respeito aos traços das argamassas, encontrou-se
um texto bastante interessante de meados do século XVIII, escrito pelo
mestre de pedreiro português Valério Martins de Oliveira152 . Nele foram
registrados, por exemplo, os traços de argamassas que se tinha o costume
de empregar àquela época, em Portugal. Pôde ser notado, através da
leitura do texto, que o rendimento do material pronto variava, donde se
pode inferir que, ou alguns práticos empregavam camadas mais espessas
de argamassa, ou os materiais utilizados eram de qualidades diferentes.

Scamozzi recomendou que as argamassas fossem feitas da seguinte
forma:

[...] destemperando a cal pouco a pouco com a água [...] então depois
bem remexida à parte, se lhe coloca a areia dois tantos; ou três tantos
da cal, segundo o que suportará a bondade de uma e da outra, e de
novo se acrescenta, e se destempera com água; porque coisa certa
é, que ela fica sempre melhor como a pasta do pão bem amassado153 .

Ao comparar-se esta informação com as do texto atribuído a Fremin,
indicadas a seguir, e as do Cours d’architecture, de J. F. Blondel, verificou-
se que estes autores discordaram da opinião de Scamozzi: este autor
recomendou a adição de mais água à mistura, porém os outros dois
recriminaram qualquer água a ela adicionada, com a justificativa que isto
faria apenas com que a cal perdesse a sua força. A única água que devia
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ser utilizada para o preparo da argamassa era aquela em que a cal fosse
extinta, pois se uma água limpa fosse acrescentada à mistura, funcionaria
apenas para “[...] enfraquecer e fazer desaparecer os espíritos ígneos da
cal [...]” da cal, do mesmo modo que ocorreria se a areia fosse usada
úmida154 .

A quantidade de água acrescentada à mistura não apresentaria a
influência negativa mencionada. Se fosse acrescentada mais água do
que o necessário, a argamassa ficaria mais fluida, apresentando mais
facilmente problemas decorrentes da perda de água por ocasião da
secagem (retração)155 . Todavia, a colocação de água na mistura de cal e
areia apenas uma única vez, por ocasião da extinção, e o uso de areia
limpa, seca e sem argila, foram posições defendidas, igualmente, em
outros textos, como naquele atribuído a Cormontaigne156 .

No caso das argamassas contemporâneas que contém cimento tipo
Portland, a alteração do fator água-cimento leva a uma mudança nas
características do material, tanto fresco, quanto após o endurecimento, o
que pode causar, em última instância, a ruína da edificação. Mas a
quantidade deste líquido presente na mistura com cal não conduz a tantos
problemas na argamassa formada, como ocorre quando o cimento tipo
Portland é usado como aglomerante. Entretanto, destaca-se que a reação
de endurecimento da argamassa de cal só se realiza em ambiente úmido
(e na presença de gás carbônico), de modo que a água desempenha
papel fundamental na mistura.

A observação final encontrada no texto atribuído a Fremin sobre o
assunto foi que, após oito dias de concluídos os trabalhos com
determinada argamassa, podia ser verificado se ela era boa ou não157 .
Esta era uma dedução, ao que parece, muito precipitada, pois como o
processo de carbonatação da cal é muito lento, em oito dias não se teria
um resultado satisfatório. De qualquer modo, pelo menos já havia uma
preocupação com a realização de um teste prático para se ter uma idéia
do comportamento do material, o que é louvável.

Hoje, além de ensaios de resistência à compressão e à tração158 ,
que podem ser feitos nas argamassas, existe, dentre outros, o teste do
arrancamento159 , exatamente para verificar a aderência das argamassas
de revestimento ao substrato, ou de um revestimento cerâmico à
argamassa que o sustenta.
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67 Possivelmente (vetriolo romano) sulfato de cobre, segundo Portoghesi, o comentarista
da edição consultada do tratado de Alberti.
68 MARTINI, Francesco di Giorgio. «Architettura civile e militare»..., v. III, t. I, tratado I, p.
113. – Dìensi detti cannoni o tomboli in questo modo murare. In prima in nelle loro
commensure di questa composizione investirai: piglisi olio di lino, calcina viva, insieme
misti, e com questo in nelle commensure sue è da serrare. E non possendo avere dell’olio
di lino piglisi del comuno. A questo medesimo piglisi calcina viva parti due, cenare di cerro
parte una, e tanto olio che impastire si possa. Item piglia calcina parti due, cenare di cerro
parte una, vetriolo romano parte mezza, e tanto olio che per imbastire basti.
69 RODRIGUES, Maria João Madeira; SOUSA, Pedro Fialho de; BONIFÁCIO, Horácio
Manuel Pereira. Vocabulário técnico e crítico de arquitectura, 2ª ed. (rev.). Coimbra: Quimera,
1996. p. 258.
70 SILVA-NIGRA, Clemente da (D.). «Francisco de Frias da Mesquita, engenheiro-mor do
Brasil», Revista do SPHAN, n.º 9, 1946. p. 45.
71 AZEVEDO FORTES, Manoel de. O engenheiro português (Lisboa, Manoel Fernandes
da Costa, 1729), fac-símile. Lisboa: Direcção da Arma de Artilharia, 1993. t. II, L. VI, Cap. IV,
p. 285.
72 RIEGER, Christiano (Pe.). Elementos de toda la architectura civil. Madrid: Joachin Ibarra,
1763. Parte IV, Cap. I, p. 226/227. – El mas simples es de polvo de ladrillo, y cal, y para unir
piezas de estatuas, ò una piedra con otra, ò piedra con madera, ò tambien madera con
madera, es cosa muy buena, y firme el quajaron, que se hace de quajada de leche, y cal
viva, la qual se mezclarà de modo, que haga una massa muy aquosa.
73 MELENDEZ, Bermudo; FUSTER, José Maria. Geologia, 3ª ed. (corrigida e ampliada, 2ª
tiragem). Madrid: Paraninfo, 1975. Parte I, Cap. X, p. 282 e Parte II, Cap. XVIII, p. 569 –
Conforme este texto, as “tobas” seriam rochas que se formam a partir de depósitos de
carbonato de cálcio sobre vegetais subaquáticos, ou seriam rochas piroclásticas oriundas
da consolidação de cinzas vulcânicas e pequenas pedras.
74 Litargírio, ou seja, protóxido de chumbo fundido e cristalizado.
75 RIEGER, Christiano (Pe.). Elementos de toda la architectura civil..., Parte IV, Cap. I, p.
226. – Un quartillo de polvo de piedra de canterìa, ocho quartillos de limaduras de hierro,
doce quartillos de cal viva, seis quartillos de harina de toba, quatro quartillos de harina de
vidrio, ocho quartillos de polvo de ladrillo, y quatro onzas de litargirio; todo esto molido, y
passado por un zedazo de cerdas de caballo, se amassarà con tres azumbres de aceyte
de linaza: despues se bate bien, hasta que estè una massa blanda, y se le mezclaràn, y
batiràn unos pelos de cabra sylvestre, ò de algodòn.
76 PLÍNIO (o Antigo). Historia naturale, trad. de Ludovico Domenichi. Veneza: G. Ferrari,
1561/1568., L. XXXVI, Cap. XXIII, p. 1150. – [...] se dee [sic] dare la quarta parte di calcina.
Ma aquelle de’fiumi, o del mare, la terza parte; et se vi aggiugne la terza parte di vasi pesti,
sarà miglior lavorio.
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77 PLINIUS, C. Secundus. Natural history, Livros XXXVI-XXXVII, publicação bilingüe sob a
resp. de D. E. Eichholtz. Londres: Oxford Press, 1962. v. X. Cap. XXIII, p. 139 – Of sand,
there are three varieties: there is quarry sand, to which has to be added one-quarter of its
weight in lime; and river or alternatively sea sand, to which must be added one-third // Há
três variedades de areia: existe areia de jazida, à qual deve ser acrescentado um quarto
do seu peso em cal, e areia de rio, ou alternativamente, de mar, à qual deve ser adicionado
um terço. (grifo não existente no texto original)
78 Harena tria genera: fossicia, cui quarta pars calcis addi debet, fluviatili aut marinae tertia.
Si et testae tusae tertia pars addatur, melior materia erit.
79 PLÍNIO (o Antigo). Historia naturale, trad. de Ludovico Domenichi..., L. XXXVI, Cap.
XXIIII, p. 1151.
80 ALBERTI, Leon Battista. De re ædificatoria, trad. de G. Orlandi..., v. II, L. VI, Cap. IX, p. 498.
81 Com algumas polegadas, talvez um palmo.
82 ALBERTI, Leon Battista. De re ædificatoria, trad. de G. Orlandi..., v. II, L. VI, Cap. IX, p.
498 – Apesar de não ter sido mencionado, o aglomerante na composição destas camadas,
possivelmente, foi a cal. A outra opção seria o gesso.
83 Forma de reduzir os vazios existentes na superfície a revestir, ao mesmo tempo que
funcionava como uma interface entre o substrato e o revestimento, propiciando-lhe uma
aderência maior.
84 ALBERTI, Leon Battista. De re ædificatoria, trad. de G. Orlandi..., v. II, Livro VI, Cap. X,
p. 506.
85 Id., ibid., v. II, Livro VI, Cap. X, p. 506/508. – [...] irrorare più e più volte la calcina com
acqua bollente, sì da spogliarla della salsedine e da renderla più tenera e viscosa.
86 PLOMMER, Hugh. Vitruvius and later Roman building manuals..., p. 36.
87 EÇA, Mathias A. R. da Silva de. Problema de architectura civil..., Parte II, Cap. X, p. 174/
175 // NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho, Jornada pelo Tejo..., fls. 143v/144.
88 ALBERTI, Leon Battista. De re ædificatoria, trad. de G. Orlandi..., v. I, L. III, Cap. XVI, p.
258 – [...] un único strato di materiale consistente in un miscuglio di calce, sabbia e polvere
di terra cotta, nella misura di un terzo per ciascuno (così almeno suppongo). Mi risulta che
tali ricoperture divengono più solide e resistenti se vi si aggiunge polvere di travertino nella
mistura di un quarto // [...] uma única camada de material consistindo em uma mistura de
cal, areia, e pó de material cerâmico, na medida de um terço para cada um (assim ao
menos suponho). Me parece que tais revestimentos tornam-se mais sólidos e resistentes
se se acresenta pó de travertino na mistura de um quarto.
89 OLIVEIRA, Mário M. de; SANTIAGO, Cybèle C.; JESUS, José Augusto Brito de; OLIVEIRA,
Teresa Cristina M. de. «Argamassas bastardas: origens e propriedades», Anais do 1º Simpósio
Brasileiro de Tecnologia das Argamassas. Goiânia: UFG/ANTAC, Ago/95, p. 43-52. p. 51 //
OLIVEIRA, Mário M. de; SANTIAGO, Cybèle C.; JESUS, José Augusto Brito de; OLIVEIRA,
Teresa Cristina M. de; «Argamassas bastardas: origens e propriedades»..., p. 34.
90 ALBERTI, Leon Battista. De re ædificatoria, trad. de G. Orlandi..., v. II, L. X, Cap. XVII, p.
998.
91 CATANEO, Pietro. I quattro primi libri di architettura (Veneza, Figliuoli di Aldo, 1554), fac-
símile. Ridgewood: The Gregg Press Incorporated, 1964. L. II, Cap. XI, fls. 34v.
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92 VASARI, Giorgio. Le vite de’piu eccelenti pittori, scultori, e architettori, 3ª ed. (rev. e
ampliada pelo próprio autor). Florença: i Giunti, 1568. Parte I, p. 27 – A primeira edição do
texto de Vasari é de 1550, quatro anos antes da publicação do texto de Cataneo. Como foi
usada nesta investigação a terceira edição, não é possível se ter a certeza de qual dos
dois autores seria a sugestão: Vasari já a citava na primeira edição do seu texto, ou
resolveu incorporar a sugestão após ter lido o texto de Cataneo?
93 MARTINI, Francesco di Giorgio. «Architettura civile e militare»..., v. III, t. II, tratado I, p.
317, nota 1 – Segundo Corrado Maltese, a pedra albazzana seria um calcário marnoso do
qual era extraída cal hidráulica, ou cimento de pega rápida, exatamente pela presença de
elementos argilosos em sua composição, daí servir para emprego em argamassa que
ficasse em contato constante com a água.
94 CATANEO, Pietro. I quattro primi libri di architettura..., L. II, Cap. XI, fls. 35. – [...] piglisi
parti una di buona calcina albazzana, parti una di ghiarra sotile, parti una di buonissima rena
[sic], & in questi si piglia per i piu la rena di fiume molto bene lavata, aggiungnendovi [sic]
polvere di Tevertino: perche lo fa migliore: & messo che egli è in opera, non se gli da piu
molestia.
95 MARTINI, Francesco di Giorgio. «Architettura civile e militare»..., p. 115, nota 4 – Corrado
Maltese, comentarista desse texto, informou que a staia (alqueire) era uma medida que
variava muito a depender do local. Em Florença, correspondia a 24,4 litros.
96 CATANEO, Pietro. I quattro primi libri di architettura..., L. II, Cap. XI, fls. 35. [...] piglisi per
ogni due staia di calcina due altre staia di polvere di tegole, con mezzo staio di scaglia di
ferro: & s’intridino & mescolino insieme con decottione di buccie di olmo, rimenandole
spesso per quindici giorni; acciò che meglio venghino à imbeverarsi & fare corpo insieme:
& smaltisi dipoi il pavimento, o qual se sia altra opera: & si difreghi ogni giorno con morca
di oglio, o lardo, con la mescola o cazzuola, sino a tanto, che se gli vegga sputare certa
acquiccia bianca, & alhora, senza piu toccarlo, si lassi in tutto seccare.
97 PERONI,S. et al. «Lime based mortars for the repair of ancient masonry and possible
substitutes», Mortars, cements and grouts used in the conservation of historic buildings.
Roma: ICCROM, 1982, p. 63-99. p. 67 – [...] the addition of crushed ceramic bricks or tiles
introduces definite hydraulic properties in lime mortars. Such mortars appear to be weaker
than the pozzolanic ones but the amount of salts they may contain should be far smaller //
[…] a adição de tijolos ou telhas moídos introduz propriedades hidráulicas definitivas em
argamassas de cal. Tais argamassas aparentam ser mais fracas do que as pozolânicas,
mas a quantidade de sais que elas podem conter deve ser muito menor.
98 Tipos de vegetais.
99 MARTINI, Francesco di Giorgio. «Architettura civile e militare»..., p. 116. – Anco pigliarai
bucci d’olmo, fien greco, malva simita. Piglisi calcina di marmo staia due, solfo vivo quarti
uno, polvar di pomice staia mezzo, gesso crudo messo al calore in nel dicozione, dal
gesso infuore [...] E quando la calcina del marmo mancasse, la polvare d’esso o altra
calcina a[d]operar si può;
100 MARTINI, Francesco di Giorgio. «Architettura civile e militare»..., t. I, p. 115/116. – Se
alcuno stucco per serrare alcun pelo o cretto che in fonti, cisterne o in altre conserve fusse,
piglisi vernice lequida, calcina viva, litargilio, polvare di solfo e mastice [...]
101 ZANINI, Gioseffe Viola. Della architettura, 2a impr., Pádua, Giacomo Cadorino, 1677. L.
I, Cap. XVI, p. 68.
102 Provavelmente um tensoativo, detergente que altera a polaridade das substâncias.
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103 Calcário muito usado nas construções italianas.
104 Conforme Zanini, a mistura destes dois ingredientes endureceria como pedra e seria
denominada marogna.
105 FÉLIBIEN, André. Des principes de l’architecture..., 1699. L. II, Cap. IV, p. 228.
106 SCAMOZZI, Vicenzo. L’idea della architettura universale (Veneza, V. Scamozzi, 1615),
fac-símile, Sala Bolognese, Arnaldo Forni, 1982. t. II, Parte II, L. VII, Cap. XX, p. 232.
107 LIMA, Honório Fiel de. «Descrição dos trabalhos, que se executaram sob a direcção
do Tenente General Bartholomeu da Costa para fundir em bronze de um jacto só a estátua
equestre d’El Rei D. José 1.º», Boletim do Arquivo Histórico Militar, v. XLV, Lisboa, 1975. p.
203-360. p. 326 – No fundo da cova, entre o molde e as paredes, fez-se um massame com
os tijolos, que tinham saído do recozimento, cimentados com uma composição de duas
partes de gesso, e uma de barro queimado, que se tinha tirado do muro de recozimento,
bem reduzido a pó [...]
108 BLONDEL, Jacques-François, Cours d’architecture..., VII, t. V, de la maçonnerie, Cap.
V, Art. VI, p. 197-207.
109 D’AVILER, Augustin Charles. Cours d’architecture..., t. I, Parte I, p. 214. – Il faut que le
bon mortier soit composé de deux tiers de sable & d’un tiers de chaux [...].
110 VASCONCELLOS, Ignacio da Piedade (Pe.), Artefactos symmetriacos, e geometricos...,
L. IV, Cap. XVI, p. 378.
111 ALBERTI, Leon Battista. De re ædificatoria, trad. de G. Orlandi..., v. I, L. III, Cap. IV, p.
188 – Catone dice che per ogni piede di lavoro si devono dare due moggi di rena e uno di
calce. Altri autori danno proporzioni diverse. Vitruvio e Plinio dicono che la sabbia va mescolata
alla calce in modo che questa sia un quarto se la sabbia è di cava e un terzo se è fluviale o
marina.
112 SARAIVA, F. R. dos Santos. Novissimo diccionario latino-portuguez, [Rio de Janeiro],
Garnier, s.d., p. 745 – Medida de capacidade para solidos e liquidos, = 8,64 litros; alqueire.
113 CATON, M. Porcius. «L’économie rurale»..., t. I, Cap. XV, p. 38. – [...] il doit compter sur
un modius de chaux, & deux de sable par pieds de longueur de ces murs.
114 FRIZOT, Michel. Mortiers et enduits peints antiques. Dijon: Université de Dijon, 1975.
Publicação do Centro de Investigação sobre as técnicas Greco-romanas, n.º 4, p. 40.
115 SAGREDO, Diego de. Medidas del romano (Toledo, 1549), fac-símile, introd. de
Fernando Manás e Agustin Bustamante, Madrid, Instituto de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, 1986 – O tratadista italiano Diego de Sagredo, por exemplo, concordou
com Plínio no que diz respeito aos traços das argamassas.
116 PLINIUS, C. Secundus, Natural history, Livros XXXVI-XXXVII..., v. X. Cap. XXIII, p. 139 –
There is quarry sand, to which has to be added one-quarter of its weight in lime; and river or
alternatively sea sand, to which must be added one third.
117 A depender da forma como os grãos se arrumam dentro de um determinado recipiente,
podem ficar muitos espaços vazios entre os grãos, de modo que dois recipientes iguais
podem, na prática, conter massas diferentes do mesmo sólido.
118 PLOMMER, Hugh. Vitruvius and later Roman building manuals..., p. 37.
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119 Lembra-se que, com a inclusão de pedra britada, um agregado graúdo, o material
passaria a ser considerado como um concreto. Quanto ao saibro poligonal, não há
informações a seu respeito, mas supõe-se que também fosse um agregado graúdo.
120A necessidade de uma argamassa com maior ou menor fluidez era determinada, no
entender de Alberti, pela pedra com que se trabalhava. Este é realmente um dos fatores
determinantes, porém há outros, como o tipo de serviço a executar, a forma de aplicação
do material e a velocidade de pega desejada.
121 ALBERTI, Leon Battista. De re ædificatoria, trad. de G. Orlandi..., v. I, L. III, Cap. X, p.
214.
122 Lembra-se que a orientação e intensidade dos ventos varia de uma região para outra,
de modo que a sugestão dada pelo italiano não podia ser considerada como verdadeira
para qualquer lugar.
123 NEGREIROS, Jozé Manuel de Carvalho. Jornada pelo Tejo..., fls. 39v.
124 VELLOZO, Diogo da Sylveira. Architectura militar, Pernambuco, Cód. 49-III-3 (BAj),
1743. Parte II, Cap. XXIII, fls. [215].
125 AZEVEDO FORTES, Manoel de. O engenheiro português..., t. II, L. VI, Cap. IV, p. 288 –
[...] que não usem a cal no traço, sem que este seja feito com duas partes de area, e huma
de cal bem derregada [...].
126 RODRIGUES, Maria João Madeira. SOUSA, Pedro Fialho de; BONIFÁCIO, Horácio
Manuel Pereira. Vocabulário técnico e crítico de arquitectura..., p. 69.
127 SÃO BENTO, Bernardo de (Frei). «Declaraçoens de obras», [Rio de Janeiro], 1684. fls.
29, SILVA-NIGRA, Clemente da (D.), Fr. Bernardo de São Bento..., p. 87.
128 SILVA-NIGRA, Clemente da (D.). Fr. Bernardo de São Bento..., p. 119.
129 MOREIRA, Rafael. Um tratado português de arquitectura do século XVI, Lisboa,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1982. Dissertação de mestrado. p. 41 – No
entender do professor Rafael Moreira, António Rodrigues deve ter dado tais informações
com base em sua própria experiência profissional, visto que foi o principal arquiteto de
Portugal por vinte e cinco anos.
130 [RODRIGUES, António]. [Tratado de arquitectura], [Lisboa], Cód. 3675 (BNL), [séc.
XVI]. Cap. VII, fls. 17v, MOREIRA, Rafael, Um tratado português de arquitectura do século
XVI, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1982. Dissertação de mestrado.
Parte II – [...] e se esta area com esta cal se ayumtar yumta e não se apartar h’ua da outra
estara bem traçada, e não se ayu’tado bem hu’a com a outra sera nesesaryo deytar mais
cal nos tres sestos de area. E deytãdo mais cal [...] he signal manyfesto que a [c]al que se
fas de pedra que de sua natureza é seca não he tão boa [...] porque a cal pera ser boa
quamto area menos ha houver mister tãoto sera mylhor. Observar que, ao indicar a mistura,
o autor informou que deveria estar “bem traçada”.
131 Id., ibid., Cap. V, fls. 12v.
132 DE L’ORME, Philibert. «Le premier tome de l’architecture» (Paris, Frederic Morel, 1567),
Traités d’architecture, fac-símile. Paris: Léonce Laget, 1988. L. I, Cap. XVII, fls. 28 – Neste
caso, o “cyment” era uma argamassa pozolânica, e não apenas o pó de telha ou tijolo,
como aparecia com freqüência nos textos antigos.
133 AZEVEDO FORTES, Manoel de. O engenheiro português..., t. II, L. VI, Cap. III, p. 282.
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134 DUARTE, D. Livro dos conselhos de el-Rei D. Duarte (fls. 177 do livro da Cartuxa, Cap.
[40]) Ca. 1430), compilação de João José A. Dias. Lisboa: Estampa, 1982. p. 165.
135 PALLADIO, Andrea. I quattro libri dell’architettura (Veneza, Dominico de’Franceschi,
1570), fac-símile sob a responsabilidade de Ulrico Hoepli Editore Libraio, Milão, Hoepli,
1968. L. I, Cap. V, p. 8. – Per fare la malta si deve in questo modo com la sabbia mescolare;
che pigliandosi arena di cava; si pongono tre parte di essa, & una di calce: se di fiume ò di
mare; due parte di arena, & una di calce.
136 MARTINI, Francesco di Giorgio. «Architettura civile e militare»..., v. III, t. II, tratado I, p.
317/318 – Informação dada para a confecção de argamassas hidráulicas, feitas a partir de
pedra “albazzana” (grifo não existente no texto original). – La sua mistione com arena di
fiume è: due parti arena et una calcina; com le altre, tre parte arena, et una calcina [...] Et «è»
da intendere che universalmente ogni calcina mista com arena fluviale o marittima, se a
quella sarà agionto la terza parte di testi pesti ovvero di antiqui tegoli, molto più tenace «che
senza»     diverrà. Quando per fare cisterne se avesse ad operare, la proporzione sua «alla
arena» che ricerca è «questa»: «cioè» due parti calcina e cinque di aspera rena, cioè «subdupla
sesquialtera».
137 SARAIVA, F. R. dos Santos. Novissimo diccionario latino-portuguez..., p. 1139 e 1094,
respectivamente.
138 MARTINI, Francesco di Giorgio. «Architettura civile e militare»..., v. III, t. II, tratado I, nota
1, p. 318.
139 COUTO, Mattheus do (o Velho). Tractado de architectura..., L. II, Cap. IX, p. 37.
140 BRANCA, Giovanni. Manuale d’architettura, comentários e acréscimos de Giovanni
Soli, 5ª ed., Modena, Soc. Tipografica, 1789. L. I, Cap. III, p. 7 – Mesma indicação de
MARTINI, Francesco di Giorgio, «Architettura civile e militare»..., v. III, t. II, tratado I, p. 317.
141 BRANCA, Juan. Manual de arquitectura, trad., comentários e acréscimos de D. Manuel
Hijosa, [6ª ed.]. Madrid: La viuda de D. Joachîn Ibarra, 1790. L. I, Cap. III, p. 8/9.
142 FÉLIBIEN, André. Des principes de l’architecture..., 1699. L. I, Cap. XII, p. 34 – Segundo
este autor, existiam cais [...] si gras & si excellens qu’on en met cinq parties, & mesme
jusques à sept, contre une partie de chaux // [...] tão gorda e tão excelentes que colocamos
cinco partes, e mesmo até sete, contra uma parte de cal.
143 Id., ibid., L. II, Cap. VI, p. 46.
144 PFEFFINGER. Fortificaçam moderna. Lisboa: Officina Real Deslandesiana, 1713. L. IV,
Cap. XVII, p. 231.
145 Pfeffinger indicou os traços 1:1 ou 1:3, enquanto que na maioria dos textos estudados
encontrou-se 1:2 ou 1:3 (cal, areia), apesar de existirem variações.
146 [FREMIN]. Memoires critiques d’architecture..., p. 115. – [...] les architectes font, selon
moy, des fautes, quand sans reflechir sur le sable qui se trouve dans les lieux où il convient
de bâtir, ils disent dans leurs devis qu’il n’y a qu’à mettre deux tier de sable & un tiers de
chaux: ils en font encore une, quand indépendamment de cet examen, ils déterminent un
sable sans au préalable l’avoir bien consideré.
147 CATANEO, Pietro. I quattro primi libri di architettura..., L. II, Cap. IIII, fls. 29. – [...] non
solo difficilmente si secca, ma per liquefarsi la salsedine, al tempo delle pioggie da se
stessa ruina: il che, intermettendovi tempo, non avverrà cosi facile.
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148 EÇA, Mathias A. R. da Silva de. Problema de architectura civil..., Parte II, Cap. XI, p. 160/
161.
149 Agregados miúdos úmidos ocupam um maior volume do que quando secos, por
causa do inchamento.
150 Mesmo requerendo maior complexidade operacional na obra.
151GOMES, Adailton Oliveira; VALOIS, João Guilherme Cerqueira. «Argamassas com
adição utilizadas na região metropolitana de Salvador», Revista da Jornada Profº Hernani
Sobral, ed. única, Feira de Santana, 1994, p. 49-52. p. 50.
152 Valério de Oliveira foi batizado em Novembro de 1695 e ainda estava vivo em 1757.
153 SCAMOZZI, Vincenzo, L’idea della architettura universale..., t. II, Parte II, L. VII, Cap. XIX,
p. 231. – [...] stemperando la calce à poco à poco con l’acqua [...] poi dopo bene rimenata
à parte, à parte, vi si metti la sabbia, ò sia due tanti; o tre tanti della calcina, secondo che
porterà la bonta dell’una, e dell’altra, e di nuovo si aggiungi, e si stemperi con l’acqua;
perche certa cosa è, che ela diviene sempre migliori come la pasta del pane bene gramolato.
154 [FREMIN]. Memoires critiques d’architecture..., p. 124. – Mais uma vez observou-se,
pela indicação dada, que como a ciência ainda não sabia explicar determinados fenômenos
químicos, alguns autores apelaram para justificativas transcendentais.
155 Lembrar que, no caso da Mortier-Loriot, tinha-se que torná-la mais fluida para depois
acrescentar cal virgem à mistura.
156 [CORMONTAIGNE]. Architecture militaire, Haia, Jean Neaulme et Adrien Moetjens,
1741. Parte I, Cap. IX, p. 86 e Parte I, Cap. XXII, p. 94.
157 Se ficava firme, era boa; caso se destacasse da parede, era ruim.
158 Método brasileiro de compressão diametral, desenvolvido pelo Eng. Lobo Carneiro.
159 NBR-13528 – Revestimento de paredes e tetos de argamassa inorgânica – Método de
ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 1995.
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