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Resumo: As edificações históricas têm um grande valor significativo, cultural que devem ser valorizadas e 

mantidas para as futuras gerações, logo, a restauração dessas edificações busca manter os materiais originais 

sempre que possível. Antes de qualquer intervenção, deve-se efetuar estudos técnico científicos com os recursos 

tecnológicos disponíveis para averiguar a situação atual, caracterização e identificação dos materiais constituintes 

e suas correlações, podendo compatibilizar com a nova argamassa em um substrato tão antigo. Assim, esse trabalho 

tem como objetivo a caracterização das argamassas de revestimento da Casa Viana do município de Juazeiro do 

Norte-CE. Nesse estudo, realizou-se visitas in loco, análise histórica da edificação, registro fotográficos, coletas 

de amostras de argamassas de revestimentos e caracterização por meio de análise laboratorial através das técnicas 

de FRX, DRX, teor de aglomerante, análise granulométrica, absorção de água e densidade de massa aparente. Os 

resultados obtidos demonstraram na análise de FRX, grandes quantidades de CaO, SiO2, Al2O3, K2O e Fe2O3, 

caracterizando assim todas as argamassas ricas em cal, areia e feldspato, e com a amostra 3 contendo argila em 

grande porcentagem, apontadas juntamente nos resultados de DRX. O teor de aglomerante para as amostras 1, 4 e 

5 teve valores maiores, corroborando com as porcentagens de CaO e SiO2 encontradas no FRX, podendo ser 

oriunda de intervenções na edificação. A granulometria dos agregados mostrou um material fino, comumente 

encontrado em estudos da região. Obteve-se uma absorção de água com pequena variabilidade para todas as 

amostras, similar ao ensaio de densidade de massa aparente. Com todo o estudo e técnicas de caracterização 

realizadas, os resultados ligados demonstram e comprovam as propriedades dos materiais e misturas utilizadas no 

passado, que influenciarão na adequada preservação do patrimônio.  

 

Palavras-chave: Argamassas históricas; restauração; caracterização. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A evolução das civilizações acontece juntamente com a evolução da tecnologia em diversas direções. Assim é 

possível criar um acervo de conhecimento que auxilia o homem a construir edifícios dentro de alguns limites, com 

o auxílio de pesquisas e estudos realizados em diversos materiais, sempre buscando a melhor combinação de 

acordo com determinada atuação, mantendo o equilíbrio com a meio ambiente. 

A produção de argamassas está entre as mais antigas técnicas de construção experimentadas por seres humanos. 

Devido à relativa simplicidade da preparação, disponibilidade de matérias-primas e importantes funções estéticas 

e estruturais, as argamassas sempre desempenharam um papel importante na arquitetura, desde a pré-história, 

quando a lama rudimentar era usada como proteção de cabanas de madeira. Elas são definidas como uma mistura 

homogênea de agregado (s) miúdo (s), aglomerante (s) inorgânico e água, que pode ter ou não aditivos ou adições, 

com propriedades de aderência e endurecimento [1]. Em sua atuação, tem o objetivo de revestir e proteger as 

edificações das condições ambientais, poluição e intemperes em geral. Assim, sofrem mudanças ao passar dos 

anos, e vão evoluindo na combinação dos materiais utilizados, que nos primórdios baseavam-se em cal e areia 

como os principais materiais, contendo a possibilidade de algumas adições.  

A caracterização de argamassas históricas, produzidas até o século passado, é de grande preocupação no campo 

do Patrimônio Cultural, a fim de avaliar as tecnologias de produção, o estado de conservação dos materiais e 

planejar um trabalho de conservação adequado. A investigação da composição do ligante e do agregado tem um 

valor histórico, pois pode sugerir a proveniência das matérias-primas e aumentar o conhecimento da habilidade 

tecnológica de um período específico. Do ponto de vista da conservação, a relação aglutinante / agregado é de 

grande interesse, pois pode orientar o planejamento de obras de conservação [2].  

Devido seu valor histórico-cultural, a restauração dessas edificações busca manter os materiais originais sempre 

que possível. Antes de qualquer intervenção, deve-se efetuar estudos técnico científicos com os recursos 

tecnológicos disponíveis para averiguar a situação atual, identificação e caracterização dos materiais constituintes 

e suas correlações, através de ensaios laboratoriais juntamente com informações históricas. 
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Problemas relativos à conservação e manutenção de edificações têm apresentado relevante crescimento, por 

diversos motivos. As edificações antigas têm sua manutenção constantemente negligenciada ou ignorada. Os 

antigos construtores e pesquisadores tinham uma tendência a se aterem a questões de resistência e desempenho 

em detrimento à durabilidade ao longo do tempo [3]. Logo, viu-se a necessidade de estudos que gerem informações 

sobre o processo construtivo e de degradação que tenha sofrido, que assim ajudassem no desenvolvimento das 

técnicas de restauração e utilização dos materiais adequados que compatibilizem no substrato tão antigo. 

Com o passar dos anos, muitas edificações vão ganhando reconhecimento de sua importância histórica, 

cultural, artística, documental ou estética para suas respectivas sociedades. Com isso, devido à grande extensão 

territorial do Brasil, tem-se dificuldades em operacionalizar atividades relacionadas, como vistorias, análises das 

edificações, dentre outras, dificultando a seleção das obras para preservação histórica. O órgão federal de 

tombamento e fiscalização, o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), por exemplo, é 

dividido em várias diretorias regionais na tentativa de abranger a maior quantidade de regiões possíveis, buscando 

a preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro para as gerações presentes e futuras.  

No estado do Ceará, encontram-se muitos patrimônios históricos admiráveis já tombados que agregam valores 

históricos e culturais. Um dos municípios que possuem essas edificações é o de Juazeiro do Norte, entre eles a 

Casa Viana que foi escolhido para estudo, por se tratar de uma edificação muito antiga, com grande importância 

cultural regional e por proporcionar as informações necessárias, a disponibilidade para definição histórica do 

prédio com visita in loco, registros fotográficos e coleta das amostras.  

De fato, a caracterização das argamassas históricas é fundamental tanto para fornecer informações úteis sobre 

a história do próprio monumento quanto para auxiliar os restauradores na escolha de produtos de substituição 

compatíveis ou adequados aos originais [4]. 

Com base no exposto o objetivo principal deste trabalho é caracterizar os revestimentos argamassados do 

Casarão Viana, através de observação visual e do emprego de técnicas de análises de raios-x, classificação de 

aglomerante, análises de granulometria do agregado e análises de absorção e densidade da argamassa. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho dividiu-se em duas etapas: definição do prédio histórico e caracterização da argamassa. Na primeira 

etapa, realizou-se a análise histórica da edificação, com visitas in loco, registros fotográficos e coleta de amostras. 

Posteriormente, foi realizada a caracterização das argamassas de revestimento através de técnicas de caracterização 

física, química e microestrutural. 

 

2.1. Definição do local de estudo 

  

A escolha de uma edificação histórica para estudo se fez segundo sua importância, localização, condições 

atuais e idade. O Casarão Viana foi selecionado baseando em todos quesitos citados, visto que foi construído em 

1945, oriundo de uma família muito importante para história do município, localizada em frente à praça principal 

(praça Padre Cícero). Por não sofrer manutenção adequada encontra-se em um estado crítico, e apesar de ter sofrido 

algumas intervenções, ainda mantém as características da construção inicial.  

No final do ano de 2017, a edificação foi tombada e irá se transforma em uma biblioteca municipal, e um local 

para informações e ajuda aos romeiros (peregrinos religiosos), que tem grande importância no município.  

Para analisar as argamassas antigas e caracteriza-las, é comum o uso da técnica de inspeção visual das áreas, 

registro fotográfico da edificação e a coleta das amostras. Foram retiradas cinco amostras de locais e ambientes 

distintos, seguindo como base outros estudos [5,6], buscando extrair amostras representativas e minimizando os 

danos e a quantidade necessária para realização dos ensaios. Vale ressaltar que os locais das amostras que foram 

selecionados, buscavam ter indícios de materiais originais bem como o mínimo de deterioração.    

Para execução da coleta, utilizou-se talhadeira e marreta, com a precaução da retirada a uma altura aproximada 

de 1,50m do nível do piso. Coletou-se cinco amostras de locais como varanda, sala principal, terraço, área de 

circulação e patamar da escada. Todas as amostras foram armazenadas em recipientes fechados e identificados, e 

levados para o laboratório buscando cultivar o material íntegro. As amostras foram nomeadas como mostra a tabela 

1 a seguir, para posteriormente serem separadas e designadas para os ensaios que estão propostas.  

 

Tabela 1: Nomenclatura das Amostras (Fonte: Autoria própria). 

LOCAL DA EXTRAÇÃO NOMECLATURA 

Varanda Amostra 01 

Sala principal Amostra 02 

Terraço Amostra 03 

Circulação Amostra 04 

Escada (Patamar) Amostra 05 
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De modo geral, os locais de obtenção das amostras foram demarcados em uma planta baixa do projeto 

arquitetônico disponibilizado pela Secretaria da Educação do município, como vemos na figura 1 a seguir. 

 

 
Figura 1: Planta Arquitetônica com locais das amostras.  

(Fonte: Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte- CE) 

 

2.2. Caracterização da Argamassa 

 

Dando início a etapa de caracterização, as amostras coletadas passaram por uma limpeza para retirada de 

qualquer tipo de resíduos de alvenaria e tinta, com o auxílio de luvas látex, uma escova, uma espátula metálica e 

um pincel. A figura 2 mostra um fluxograma que esquematiza os métodos adotados para caracterização. 

 

 
Figura 2: Fluxograma dos Métodos de Caracterização das Argamassas.  

(Fonte: Autoria própria) 

 

2.2.1. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

2.2.1.1. Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

A análise por fluorescência de raios-X pode ter fins qualitativos ou quantitativos e se baseia na medição das 

intensidades dos raios-X característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra, quando excitada por 

partículas como elétrons, prótons ou íons produzidos em aceleradores de partículas ou ondas eletromagnéticas, 

além do processo mais utilizado que é através de tubos de raios-x [7]. 

A análise química da argamassa foi realizada por meio de espectrômetro de raios-x por energia dispersiva em 

um equipamento Shimadzu, modelo EDX- 720, onde a amostra estava na forma de pó com granulometria inferior 

a 0,075mm (#200). 
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2.2.1.2. Difração de Raios-X (DRX) 

 

A difração de raios x é essencialmente uma relação de fases entre duas ou mais ondas, um fenômeno de 

espalhamento. Quando um fenômeno de raios x de um único comprimento de onda incide num material, os raios 

x são espalhados em todas as direções. A maioria da radiação espalhada por um átomo anula a radiação espalhada 

pelos outros átomos (elementos amorfos). Entretanto, raios x incidem em certos planos cristalográficos, em 

ângulos específicos, são reforçados ao invés de anulados. Em outras palavras, há uma interferência construtiva de 

ondas espalhadas pelo arranjo periódico dos átomos nos cristais [8].  

Para a realização desta técnica utilizou-se o aparelho eco D8 ADVANCE da Bruker, com uma fonte de radiação 

Cu, filtro monocromador de níquel, varreduras com intervalo de leitura 5º a 80º e rotação da porta de 15 rpm. As 

amostras estavam na forma de pó com granulometria inferior a 0,075mm (#200).  

 

2.2.1.3. Teor de Aglomerante 

 

Esse método utiliza o ácido clorídrico ou nítrico nas amostras já desagregadas, para que solubilizem os 

compostos solúveis presentes na amostra. Assim, o ácido ataca as amostras e as dividem em duas partes, uma 

solúvel com o ligante e outra insolúvel com os agregados. O ácido proporciona à dissolução do carbonato de cálcio, 

permanecendo insolúveis o quartzo das areia e argilas [8]. Assim, combinando o tratamento térmico com 

dissolução em ácido clorídrico fez-se algumas adaptações, dentre elas uma maior duração entre etapas 

procedimentais, uma maior quantidade de argamassa e ácido clorídrico (HCl), secagem na estufa ao contrário de 

ser à temperatura ambiente e não se utilizou da técnica de decantação para separação dos sólidos suspensos na 

solução.   

As amostras já destorroadas, antes do processo de peneiramento, tomou-se as seguintes etapas: 

a) Iniciou-se colocando as amostras de cada ambiente na estufa à temperatura de (105±5) °C por 24 horas;  

b) Depois, retirou da estufa e pesou três amostras de 50 gramas de cada ambiente numa balança analítica (𝑚1), 

com auxílio de béqueres de 500 ml (Figura 3);  

c)  Após esfriada em temperatura ambiente, adicionou-se 150 ml de ácido clorídrico (HCl) (Figura 4), 

homogeneizou com a amostra e deixou em um local seco durante 24 horas, para que a amostra diluísse por 

completo, dispostas em béqueres de 1000 ml; 

d) Pesou-se a massa do papel filtro seco (𝑚2);   

e) Depois de 24 horas, utilizou-se funis identificados para drenar as soluções ácidas e pesou-se os finos inertes 

(Figura 5);  

f) Em seguida, removeu-se o filtro de papel drenante das amostras (Figura 6) e secou-se na estufa a uma 

temperatura de (105±5) °C, durante 24 horas (Figura 7), completando a ação térmica combinada com dissolução 

de ácido clorídrico;  

g) Por fim, pesou-se a massa dos filtros drenantes buscando descobrir a quantidade de agregados mais o papel 

filtro (𝑚3) (Figura 8), e aplicar a equação 1 que resulta no teor de aglomerante (𝑀𝑎𝑟𝑔). 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔 =  
𝑚1−(𝑚3−𝑚2)

𝑚1
 𝑥 100   (%)                                                                     (1) 

 

 Posteriormente, o material foi utilizado na análise granulométrica. As figuras a seguir (3 a 8) demonstram o 

procedimento descrito acima nas amostras. 

 

   
Figura 3: Separação e pesagem. 

(Fonte: Autoria própria) 

Figura 4: Adição do ácido 

clorídrico. 

(Fonte: Autoria própria) 

Figura 5: Drenagem da solução 

ácida. 

(Fonte: Autoria própria) 
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Figura 6: Preparo para secagem. 

(Fonte: Autoria própria) 

Figura 7: Secagem na estufa. 

(Fonte: Autoria própria) 

Figura 8: Pesagem. 

(Fonte: Autoria própria) 

 

2.2.1.4. Análise Granulométrica 

 

É a técnica que trabalha com foco no agregado da amostra, onde esta é levemente fragmentada para que suas 

partículas fiquem inteiras e, com isso, a distribuição das frações distribuídas nas aberturas das peneiras seja 

classificada de acordo com as normas da ABNT.  

Na literatura acredita-se que embora simples a análise, e sem equipamentos complexos, possui relevância para 

a investigação de argamassas antigas. A granulometria do agregado influencia diretamente na composição da nova 

argamassa, no requisito textura, cor, compacidade e nas principais propriedades como resistência, trabalhabilidade 

e retenção de água [9,10]. Para realizar a distribuição granulométrica a norma NBR NM 248/2003 [11], foi a 

utilizada, onde é possível através desta obter o módulo de finura do agregado e dimensão máxima. Para esta análise, 

utilizou-se a parte insolúvel obtida do ensaio de teor de aglomerante, retirando cuidadosamente do papel filtro todo 

material para minimizar sua perda. A quantidade recomendada pela norma de 500 gramas por amostras não foi 

viável de ser retirada, pois buscou-se minimizar a deterioração no monumento na coleta das amostras, adequando-

a para a quantidade disponível de cada amostra recolhida. 

 

2.2.1.5. Absorção de Água 

 

A NBR 9778/2005 [12], foi utilizada para realizar esse ensaio. Porém, devido a quantidade das amostras 

coletadas visando o mínimo de deterioração tiveram um volume inferior ao mínimo regido pela norma. Sendo 

assim, teve uma adaptação nesse sentido de massas e volumes necessários, realizando a metodologia de execução 

do ensaio com as quantidades disponíveis. 

 

  
Figura 9: Amostras separadas para estufa. 

(Fonte: Autoria própria) 

Figura 10: Amostras imersas em água. 

(Fonte: Autoria própria) 

 

2.2.1.6. Densidade Aparente 

        

A NBR 13280/2005 [13], foi utilizada para realizar esse ensaio. Para esse procedimento, adaptações foram 

feitas devido não conseguir formatos regulares de aproximadamente 200 cm³ citados na norma, utilizando assim 

amostras com volumes obtidos pelo princípio de Arquimedes do fluido deslocado.  
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Figura 11: Medição de volume. 

(Fonte: Autoria própria) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Iremos abordar nesse tópico os resultados e discussões de acordo com as técnicas de caracterização efetuadas 

no decorrer deste trabalho, visando analisar e compreender os valores obtidos. 

 

3.1. Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

A Tabela 2 a seguir apresenta os resultados obtidos da análise de Fluorescência de Raios-X (FRX). 

 

Tabela 2: Análise FRX das argamassas da Casa Viana. (Fonte: Autoria própria). 

ELEMENTOS 

(%) 

AMOSTRAS 

1 2 3 4 5 

CaO 80,168 47,354 23,182 35,13 70,169 

SiO2 7,156 36,502 37,706 45,435 15,815 

K2O 7,642 9,484 5,947 6,224 7,019 

Fe2O3 4,13 4,561 3,289 9,207 5,851 

SrO 0,302 0,042 0,035 0,157 0,172 

TiO2 0,251 1,644 1,2 3,199 0,589 

MnO 0,073 0,084 0,073 0,167 0,112 

ZrO2 0,022 0,154 0,085 0,315 0,122 

Rb2O - 0,011 0,007 0,022 0,009 

SO3 - 0,158 0,033 0,12 0,044 

CuO - - 0,007 - 0,014 

Y2O3 - 0,006 - - 0,006 

Ag2O 0,032 - - - 0,05 

Cl 0,19 - - - - 

ZnO 0,023 - - 0,023 0,027 

Br 0,012 - - - - 

Al2O3 - - 28,436 - - 

 

 A Fluorescência de Raios-X pode-nos proporcionar o conhecimento dos óxidos que constituem as amostras 

estudadas, onde em proporções mais significativas encontram-se CaO (Óxido de Cálcio - Cal), SiO2 (Dióxido de 

Silício - Quartzo), Al2O3 (Trióxido de Alumínio), K2O (Óxido de Potássio) e Fe2O3 (Trióxido de Ferro).  

Os demais óxidos presentes na Tabela 2 compõem as argamassas e se apresentam em porcentagem pequenas, 

podendo provir de possíveis resquícios de impurezas encontradas no solo, no ambiente e em alguns minerais, como 

o MnO (Óxido de Manganês), Rb2O (Óxido de Rubídio), CuO (Óxido de Cobre), Y2O3 (Trióxido de Ítrio) e Ag2O 

(Óxido de Prata). O ZrO2 (Dióxido de Zicrônio), Br (Bromo) e ZnO (Óxido de Zinco) são comumente encontrados 

em tintas e/ou similares. Já o Cl (Cloro), SO3 (Trióxido de Enxofre), TiO2 (Dióxido de Titânio) e SrO (Óxido de 

Estrôncio) são óxidos rotineiros no tratamento de água. 
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 O CaO (Cal), mostrado na tabela 2 apresenta-se em grandes proporções nas 5 amostras, sendo a maior 

porcentagem nas amostras 1, 2 e 5, representando-se assim como principal elemento aglomerante das argamassas. 

Porém, o elemento Ca também pode ser encontrado em minerais presentes no solo, tornando-se mais um motivo 

para sua predominância.   

As amostras 1, 2 e 5 estudadas mostram que a argamassa de cal é devida à presença generalizada de calcita 

(±80, 47 e 70% respectivamente) com bom percentual de quartzo (±7, 36 e 15% respectivamente) mostrando 

grande presença de areia de quartzo na amostra, confirmada de acordo com estas análises pelo FRX, uma vez que 

oferece grandes quantidades de CaO e SiO2. As demais amostras (3 e 4) demonstraram um maior percentual de 

quartzo (±37 e 45% respectivamente) do que calcita (±23 e 35% respectivamente), porém também se enquadram 

em argamassas de cal por conter o CaO como aglomerante em maiores porcentagens [14]. 

 O agregado da composição das argamassas foi a areia, visto que os dióxidos de silício (Sílica) encontrados na 

forma de quartzo são os seus principais formadores, que já era esperado por se tratar de um componente comum 

para essa utilização.  

 A amostra 3 divergiu das demais por apresentar como resultado a grande porcentagem de Al2O3 (Trióxido de 

Alumínio), demonstrando ser uma argamassa com uso de materiais diferentes. O alumínio é um elemento 

importantes e comum em argilas e feldspato, podendo assim ter sido nessa argamassa utilizado uma diferente 

mistura de aglomerante.  

Os altos teores de SiO2 e Al2O3 podem contribuir na formação dos compostos hidratados e ganho de resistência. 

Outro óxido comum a todas amostras é o K2O do elemento Potássio, que também pode ser encontrado no 

mineral feldspato no agregado, e dispõe-se nas argamassas em porcentagens similares. 

O Trióxido de Ferro tem sua presença explicada em todas as amostras por se tratar de um componente comum 

nos solos, encontrando-se em evidencia na amostra 4 que possivelmente utilizou um solo diferente das demais. 

 

3.2. Difração de Raios-X (DRX) 

 

As análises de Difração de Raios-X das amostras obtiveram os resultados representados na Figura 12: 

 

  
(a) Amostra 1 - Varanda (b) Amostra 2 – Sala Principal 

 

 

  
(c) Amostra 3 - Terraço (d) Amostra 4 - Circulação 
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(e) Amostra 05 – Escada (Patamar) 

Figura 12: Análise de Difração de Raios-X. (Fonte: Autoria própria) 

 

Podemos observar a composição mineralógica das argamassas, obtendo a identificação dos componentes de 

existentes referente a angulação que se encontram no ensaio DRX e os picos do difratograma de cada amostra, que 

podem ser equiparadas as encontradas em estudos similares de argamassa. Assim, com essa análise, observou-se 

a presença de três principais componentes, sílica não reativa em forma de quartzo (SiO2) e feldspato (KAlSi3O8), 

e o carbonato de cálcio de natureza calcita (CaCO3) com maior predominância, podendo ser confirmado pelo 

ensaio de FRX, devido a maior presença de cal (CaO).  

A intensidade desses minerais sofre variabilidade entre as amostras por apresentarem na sua composição 

materiais com fases mais cristalinas, ou amorfos com tendências cristalinas para os casos de picos de menor 

intensidade. Suas formas atômicas também podem deslocar os picos, comprovando a existência dos mesmos 

constituintes em diversas angulações.  

Analisando a faixa de ângulos (2θ) do ensaio de DRX, buscou-se na literatura valores semelhantes aos obtidos. 

Assim, na faixa de 21° foi encontrado a presença de Gipsita, com divergências na literatura, onde na mesma 

angulação encontrou Quartzo [15, 16]. Logo, associando aos resultados do FRX, podemos perceber que a grande 

presença de SiO2 na argamassa que foi comprovada por estudos anteriores [16]. 

Estudos identificaram a presença de calcita (CaCO3) nos picos com ângulos aproximados 23, 57, 61 e 65, e 

quartzo (SiO2) com ângulos 42, 43, 55 e 68 similares aos obtidos nas análises, e com coerência aos óxidos 

referentes aos elementos de maiores proporções encontrados no ensaio de FRX [17]. 

Os picos identificados em 27° para SiO2 e 29, 36, 48 e 49 graus para CaCO3 se assemelham aos encontrados 

nas análises deste trabalho [16]. 

Compatíveis a este trabalho, localizou picos de quartzo (26° e 50°), calcita (39° e 44°) e feldspato (28°), tendo 

este último sido notado apenas nas amostras 2 e 5 [15]. 

Os picos encontrados nas amostras 3 e 4 com ângulos aproximados de 46°, obteve-se o elemento calcita [18].  

O elemento quartzo, tendo sido esse último adotado devido ao ensaio FRX comprovar maiores porcentagens deste 

material [17].   

O elemento quartzo pode ser encontrado no ensaio de DRX com pico na angulação de 37º, compatível com 

este estudo e similares a literatura [17 - 19]. 

A combinação de analises dos ensaios realizados ajudam a comprovar a veracidade dos mesmos, como 

observado na existência de carbonato de cálcio (CaCO3) no aglomerante corroborando a utilização de cal (CaO) 

nas argamassas estudadas, a presença de quartzo (SiO2) corresponde a provável utilização de areia, pelos mesmos 

critérios, elementos estes já presentes em destaque no ensaio de FRX. A presença ínfima de feldspato (KAlSi3O8) 

em duas amostras (2 e 5) pode ser oriunda do solo utilizado no agregado, visto que é um material comum na 

composição mineralógica de rochas.  

A ausência de portlandite, Ca(OH2) é possivelmente oriunda da carbonatação das amostras, que na sua maioria 

aparentavam-se bastante porosas, facilitando assim a entrada de água e dióxidos de carbono que reagem, formando 

o carbonato de cálcio (CaCO3) que se justificam na cristalografia  as argamassas estarem completamente 

carbonatadas [8].  

As amostras 01 e 05 possuem carbonato de cálcio (CaCO3) em maiores proporções, sendo visíveis pontos de 

cal (CaO), já as demais (02, 03 e 04) possuem o quartzo, sendo possível observar que se desfazem com mais 

facilidade, permitindo considerar uma menor resistência mecânica dessas argamassas, podendo prever na sua 

composição uma maior quantidade aglomerante na primeira situação, e de agregado na segunda. Isso pode ser 

comparado ao ensaio de teor de aglomerante feito posteriormente.  
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3.3. Teor de Aglomerante 

 

Os ensaios foram realizados de forma triplicata para todas as amostras, obtendo os resultados expressos na 

Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 3: Teor de Aglomerante Médio e Relação Aglomerante - Agregado (Fonte: Autoria própria). 

AMOSTRA 1 2 3 4 5 

TEOR DE AGLOMERANTE 

MÉDIO (𝑴𝒂𝒓𝒈) (%) 
22,67 4,6 4,4 7,87 10,33 

AGLOMERANTE : 

AGREGADO 
01:03,4 01:20,7 01:21,7 01:11,7 01:08,7 

 

Com os resultados obtidos das porcentagens dos aglomerantes das argamassas, pode-se calcular seus 

respectivos traços maciços aproximado, obtido através da razão entre aglomerante e agregado. Assim, pode-se 

observar que apenas as amostras 2 e 3 possuem composições aproximadas. A discrepância entre as demais 

composições pode ter ocorrido por diversos fatores, onde se destaca as possíveis interferências que a edificação 

pode ter sofrido ao passar dos anos, modificando assim as características históricas da argamassa. Isso foi 

perceptível em algumas circunstâncias na inspeção visual e coleta das amostras, desde aspectos como as diferenças 

na aparência, coloração e textura. Logo, pode ser analisado na amostra 1 que possui uma composição do traço 

menor que as demais, por se tratar de uma argamassa comum atualmente. O traço recomendado pelos fabricantes 

de aditivos retentores e por estudiosos varia entre 1:2 e 1:4 (cimento: areia, em massa), possuindo um maior teor 

de aglomerante [20].  

As amostras 2 e 3 apresentam porcentagem de aglomerantes baixas e aproximadas, resultando em uma maior 

quantidade de agregados, evidenciadas pelo FRX, onde SiO2 surgem em maiores porcentagens que CaO 

(aglomerante) podendo associar-se a argamassas antigas menos ricas em ligantes [8]. Na inspeção e coleta dessas 

amostras, percebeu-se que suas características se assemelharam a traços antigos. 

Seguindo a mesma análise, as amostras 1, 4 e 5 possuem maiores teores de aglomerante confirmados pelas 

porcentagens obtidas no ensaio de Fluorescência de CaO, compatibilizando os resultados dos ensaios.  

As amostras 4 e 5 encontram-se em proporções medianas, podendo terem sofrido restauro em períodos 

intermediários e/ou serem executados com traços de teor de aglomerante menor comparado a argamassas recentes.  

Para averiguação mais precisa dos resultados, recomenda-se um estudo mais aprofundado e cauteloso, 

submetendo novas amostras para análises sem adaptações no procedimento para comprovar esse comportamento. 

 

3.4. Análise Granulométrica 

 

A Figura 13 representam a análise granulométrica dos agregados, junto a Tabela 3 que demonstram os valores 

para dimensão máxima característica e módulo de finura das amostras: 

 

 
Figura 13: Curva Granulométrica das Amostras. (Autoria própria) 
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Tabela 4: Diâmetro Máximo do Agregado e Módulo de Finura (Fonte: Autoria própria). 
 AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 AMOSTRA 4 AMOSTRA 5 

DMÁX – MM 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

MF 1,97 1,87 2,00 1,73 1,50 

 

Os resultados desta análise histórica atuam como guia para a seleção dos agregados para a argamassa de 

restauro, por se tratar de um indicativo da curva de granulometria dos agregados originais, considerando alterações 

e deteriorações sofridas com o passar dos anos, buscando ser o mais próximo possível da argamassa histórica. 

Analisando as curvas granulométricas (Figura 13), percebe-se a uniformidade entre elas que representam uma 

distribuição de grãos predominantemente uniforme. Assim pode-se representa-las por uma curva granulométrica 

média, que demonstra a característica geral das argamassas da edificação.  

O solo do município de Juazeiro do Norte – CE possui resultados obtidos por ensaios e classificados pela 

Classificação Unificada (SUCS - Sistema Unificado de Classificação de Solos) como um solo com características 

areia-siltosa [21, 22]. 

Todas as amostras obtiveram o mesmo diâmetro máximo (2,36 mm), como mostra a Tabela 3, comprovando 

mais a veracidade da uniformidade dos grãos presentes nas argamassas da edificação. 

Porém, mesmo próximas, as amostras 1 e 3 apresentam maior variabilidade em relação a curva média, também 

sendo refletido nos seus maiores valores de Módulo de Finura. Isso pode ser oriundo do maior grau de 

intemperismo sofrido por essas amostras que se encontram em ambientes externos/abertos. 

Os baixos desvios padrão dos Módulo de Finura (0,205) das amostras, provavelmente relacione-se com a 

utilização de um mesmo material provenientes de uma mesma jazida ou local próximo. 

Assim, pode-se completar para os agregados que possuem uma presença predominante de areia, de acordo com 

suas curvas granulométricas, classificando-a como areia de quartzosa, obtido através da combinação dos resultados 

dos ensaios já realizados.   

 

3.5. Absorção de Água 

 

Os valores médios das amostras analisadas de forma triplicata, são apresentados a seguir na Tabela 4:   

 

Tabela 5: Absorção Média das Amostras (Fonte: Autoria própria). 

AMOSTRA 1 2 3 4 5 

ABSORÇÃO MÉDIA (%) 10,88 11,68 10,96 15,78 15,86 

 

Nesse ensaio pôde-se observar uma maior proximidade entre os resultados, ou seja, que os valores das 

argamassas 1, 2 e 3 são muito semelhantes, o que significa que o teor em água absorvida não variou muito entre 

os tipos de composições analisados mostrando que as mesmas possuem características de porosidade semelhantes. 

As amostras 4 e 5 possuem valores similares e um pouco mais altos, representando argamassas mais porosas que 

as demais analisadas. 

A retenção de água interfere nas reações químicas dos aglomerantes da argamassa que exigem uma quantidade 

adequada de água. A resistência mecânica, a aderência e a durabilidade são propriedades que dependem da 

retenção de água da argamassa. 

Como observado em estudos similares, os valores de absorção média aproximam-se dos obtidos pelas amostras 

4 e 5, comuns para argamassas antigas que passam por processos de deterioração e consequentemente sofrem 

modificações em suas características iniciais [23].  

Sabe-se também que a compatibilização das características de uma nova argamassa de restauro com a antiga 

deve ser considerada, visto que o teor de água absorvido se relaciona com a porosidade, e a porosidade de ambas 

(nova e antiga) devem se unificar buscando uma boa aderência, logo tem-se a importância desses resultados, 

juntamente com a agregação dos demais ensaios. 

Propõe-se que este ensaio seja realizado com as quantidades propostas pela norma, para comprovação e melhor 

veracidade dos resultados devido as adaptações realizadas no ensaio.  

 

3.6. Densidade Aparente 

 

A densidade de massa aparente para cada amostra foi obtida pelos ensaios e teve seus valores analisados na 

Tabela 5 a seguir:  
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Tabela 6: Densidade de Massa Aparente das Amostras (Fonte: Autoria própria). 

AMOSTRA Ρ (KG/M³) 
ΡMÉD 

(KG/M³) 

DESVIO 

PADRÃO 

1 

1-A 1452,27 

1518,97 137,66 1-B 1677,27 

1-C 1427,37 

2 

2-A 1485,87 

1580,77 122,91 2-B 1536,84 

2-C 1719,61 

3 

3-A 1778,68 

1679,89 104,78 3-B 1570,00 

3-C 1691,00 

4 

4-A 1798,39 

1761,64 45,60 4-B 1710,61 

4-C 1775,93 

5 

5-A 1411,11 

1553,05 181,19 5-B 1757,14 

5-C 1490,91 

 

Os valores obtidos pelo ensaio, visando a representação da densidade massa aparente de cada amostra, possuem 

resultados com pouca variabilidade, podendo assim serem dados representativos na caracterização das amostras. 

O baixo desvio padrão das amostras em triplicata também contribuem para a veracidade do ensaio. 

Percebe-se que as amostras 3 e 4 possuem os maiores valores de densidade, justificando serem argamassas 

com uma menor porosidade, ou seja, possuem as partículas com uma organização mais compacta e com um menor 

volume de vazios. Logo, contradizem-se com o ensaio de Absorção de Água, visto que a amostra 4 possui uma 

alta porcentagem. Essa divergência também se repete na amostra 1, pois a mesma possui a menor densidade 

aparente entre as amostras, e a menor porcentagem de Absorção de Água.  

Com os resultados obtidos, os valores de densidade são aproximados aos citados em estudos, que indicam 

materiais com evidência de recristalização secundária de calcita nos poros e ao longo das rachaduras, indicando a 

ocorrência de lixiviação como sinal de exposição a agentes de intemperismo. Por se tratar de um mineral presente 

no aglomerante (cal), essa recristalização foi perceptível visivelmente com o aparecimento de pigmentos com cor 

e textura semelhante nas amostras [24]. 

Para melhor veracidade dos resultados devido as adaptações realizadas no ensaio, recomenda-se para trabalhos 

futuros que sejam realizados com os volumes propostos pela norma.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Em suma, esse trabalho buscou caracterizar as argamassas históricas do Casarão Viana no município de 

Juazeiro do Norte-CE, com técnicas laboratoriais para realizar análises e determinar seus respectivos constituintes.  

Com os resultados obtidos pode-se afirmar que a argamassa utilizada no Casarão Viana foi feita com cal, como 

o aglomerante de procedência calcítica e o agregado silicoso, sendo ele areia quartzosa. A presença de diferentes 

componentes significativos como alumínio, potássio e ferro, presume-se que esse fato partiu da variação do solo 

utilizado e resquícios de impurezas. Todos resultados foram analisados e comprovados pelo ensaio cristalográfico 

de DRX e pela composição química resultante do ensaio de FRX.   

Os demais ensaios realizados propiciaram mais informações para o conhecimento das argamassas, onde o teor 

de aglomerante realizado com técnica adaptada pôde identificar traços de cada amostra e observar as diferenças 

existentes entre as amostras referente a relação aglomerante:agregado, e relacionar esse fato a possíveis 

intervenções ocorrida no passar dos anos. Outro ensaio realizado, análise granulométrica, sofreu adaptações para 

sua realização por não conseguir um volume suficiente de amostra visando minimizar a deterioração da edificação, 

obtendo a distribuição de grãos predominantemente uniforme. A absorção de água também sofreu a mesma 

adaptação anterior, buscando resultados sobre suas propriedades que comparados a outros ensaios torna-se ainda 

mais importante. O ensaio de densidade de massa aparente executado sobre adaptação, obteve amostras com 

valores aproximados, demonstrando a uniformidade das argamassas. Todos os ensaios buscaram o conhecimento 
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aprofundado das argamassas, combinando seus resultados para auxílio na aquisição de uma argamassa de restauro 

que possua características compatíveis com a argamassa antiga. 

Deste modo, a argamassa do Casarão Viana obteve conhecimento significativo sobre seus materiais antigos, 

buscando a preservação da edificação com informações que ajudem o restauro histórico e do patrimônio. 
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