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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o estudo realizado em conventos franciscanos do Estado de 

Pernambuco. Trata-se da caracterização das argamassas de assentamento encontradas nesses 

edifícios, juntamente com a comparação de areias encontradas próximas às construções, a fim 

de se fazer uma comparação entre os materiais e se ter um maior conhecimento acerca dos 

materiais utilizados em cada uma das etapas construtivas. 

Foram estudados materiais de conventos de quatro municípios do Estado de Pernambuco: o 

Convento de Santo Antônio, em Recife; o Mosteirinho da Irmandade de São Francisco, em 

Paudalho; o Convento de São Francisco, em Sirinhaém e o Convento Santo Cristo, em 

Ipojuca.  

As amostras coletadas, bem como as amostras de areia de rio, foram submetidas a ensaios de 

granulometria por peneiramento, análises térmicas (ATG, DTG, ATD), análises químicas 

(fluerescência de raios-X), difratometria de raios-X (DRX) e microscopia, incluindo análise 

petrográfica e ao microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que, com exceção das argamassas do 

Mosteirinho da Irmandade de São Francisco, em que o assentamento foi realizado com barro, 

o principal aglomerante utilizado era a cal, proveniente provavelmente da queima de conchas. 

A areia coletada próximo ao convento em Ipojuca apresentou características semelhantes às 

do agregado da argamassa, o que indica a possível utilização da areia da região na construção 

deste edifício. 

Palavras-chave: argamassas históricas; caracterização de argamassas; patrimônio construído. 

  



ABSTRACT 

 

This work presents a study which was carried out at Franciscan convents of Pernambuco State, 

Brazil. It involved the characterization of masonry mortars from the buildings as well as the 

river sands found near the constructions. A comparison between sands and aggregate was 

undertaken in order to obtain more details about the materials used in every step of the 

construction. 

Materials from four different convents were studied: Convento de Santo Antonio, located in 

Recife; Mosteiro da Fraternidade de São Francisco, located in Paudalho; Convento de São 

Francisco, in Sirinhaém and Convento de Santo Cristo, in Ipojuca. 

Samples were collected from each convent and also from the river sands nearby. The samples 

were analyzed by granulometric distribution by sieving, thermal analysis (ATG, DTG, DTA), 

chemical analysis (X-ray fluorescence), X-ray diffraction (XRD) and microscopy through 

petrographic analysis and scanning electron microscopy (SEM). 

From the results, it was possible to conclude that the main binder used in these buildings was 

lime, probably originated from burnt shells. The only exception was found in the mortars 

from Mosteiro da Fraternidade de São Francisco, in which masonry mortar was made with 

clay. The sand collected near the convent in Ipojuca presented characteristics similar to the 

sand from the mortar used in the construction, which may indicate that local sand was used to 

construct this building. 

Key words: historical mortars; characterization of mortars; heritage. 
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Introdução 

Esse trabalho tem por objetivo a caracterização das argamassas de assentamento dos 

conventos franciscanos do estado de Pernambuco, e a determinação da origem dos agregados 

através da comparação com sedimentos dos rios próximos a cada um dos conventos. 

A identificação do material utilizado na produção de argamassas históricas pode ter três 

finalidades. A primeira é a de se ter um maior conhecimento da história e da evolução da 

técnica construtiva e do patrimônio arquitetônico. A segunda é identificar com mais 

propriedades as patologias presentes no edifício e suas possíveis causas. A terceira, como uma 

união das demais, é auxiliar na escolha do material mais adequado a ser utilizado em 

possíveis reparos e obras de recuperação e restauro nessas construções, sem levar a 

degradações mais intensas. 

A caracterização de argamassas é realizada através de uma série de ensaios, que incluem 

microscopia óptica, difratometria de raios-X, análises termogravimétricas e análises químicas. 

A partir dos resultados obtêm-se informações sobre sua composição química, mineralogia e 

estrutura, o que permite identificar os materiais que as compõem.  

Neste trabalho foram estudadas amostras de argamassa de assentamento dos conventos 

franciscanos de Sirinhaém, Ipojuca, Paudalho e Recife, no estado de Pernambuco. 

Justificativa 

A Religião católica no Brasil teve início logo no começo de sua colonização. O primeiro 

governador do Brasil Colônia foi Tomé de Sousa (1549-1553). Tendo fundado Salvador, 

mandou construir uma catedral em 1551, trazendo os jesuítas para o país. Os carmelitas 

chegaram em Olinda em 1581. Logo em seguida, em 1585, os franciscanos e por fim os 

beneditinos, em 1592 (BAZIN, 1983). E assim se deu início à arquitetura religiosa no Brasil 

Segundo Bazin (1983), o grupo dos conventos construídos pelos franciscanos no Nordeste é 

uma das criações mais originais da arquitetura religiosa no Brasil. 

“Mais do que a obra dos jesuítas, que propagava na Colônia de Santa 

Cruz os tipos de templos e formas arquitetônicas em uso na Metrópole, os 
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conventos franciscanos desta região apresentaram soluções inéditas, cujo 

desenvolvimento lógico, que se tem como ponto de partida tipos formados 

na segunda metade do século XVII, pressupõe uma verdadeira escola de 

construtores pertencentes à Ordem.” (BAZIN, 1983). 

Os franciscanos tiveram grande importância no Brasil, como se pode perceber pela quantidade 

de conventos dessa Ordem construídos no país, principalmente na região Nordeste, na região 

que vai da Bahia até João Pessoa. O primeiro é o Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda, fundado em 1585, e posteriormente vieram os de Salvador (Bahia), em 1587; Igaraçu 

(Pernambuco), 1588; João Pessoa, 1590. Vitória (Espírito Santo ), 1591; Rio de Janeiro, 1606; 

Ipojuca (Pernambuco), 1607; Vila de São Francisco do Conde (Bahia), 1629; Sirinhaém 

(Pernambuco) 1630; Santos (São Paulo), 1639; Cairu (Bahia), 1650; Nossa Senhora da Penha 

do Espírito Santo (Espírito Santo), 1650; Itanhaém (São Paulo), 1655; São Cristóvão 

(Sergipe), 1658; Penedo (alagoas), 1660; Marechal Deodoro (Alagoas), 1660; e Itaboraí (Rio), 

1660 (BAZIN, 1983). 

Dada a grande importância dos conventos franciscanos para a história do Brasil, é importante 

ter-se um melhor conhecimento sobre essas construções. Os edifícios antigos são relatos 

silenciosos da evolução de uma sociedade. Ao se estudar a evolução das construções, é 

possível ler e se aprender o que muitas vezes não foi passado para o papel, mas se mantém 

preservado nas paredes dos edifícios.  

Uma maneira de se conhecer melhor o edifício histórico é através da caracterização de seus 

materiais. A caracterização da argamassa de edificações históricas pode auxiliar no 

diagnóstico científico do estado de conservação dos edifícios históricos e subsidiar trabalhos 

de restauração. 

“Nos dias atuais dispomos de uma série de tecnologias que possibilitam o 

conhecimento da composição e constituição dos revestimentos antigos e 

das técnicas empregadas na sua aplicação, importantes do ponto de vista 

histórico e artístico, mas também do ponto de vista científico, pois em 

posse desse tipo de conhecimento é possível planejar ações de 

conservação e quando necessário, especificar argamassas adequadas e 

compatíveis com as construções existentes, colaborando para a 

salvaguarda dos bens de valor patrimonial.” (FERREIRA, 2009).  
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Mas o estudo de argamassas vai muito além de estudar o passado. 

“A aplicação de tecnologias adequadas de recuperação e restauração de 

alvenarias, rebocos e acabamentos de estruturas edificadas têm amplo 

interesse, não só para o tratamento de imóveis antigos, como para toda 

arquitetura contemporânea, submetida às mesmas condições ambientais.” 

(MOTTA, 2004). 

E para tanto, como em qualquer atividade de restauro, é necessária a união de diversas áreas 

da ciência para se alcançar um nível de conhecimento mais profundo. 

“A conservação de monumentos se desenvolveu em um campo de 

interdisciplinaridade científica, em que a demanda por informações 

quantificadas e com valores precisão e confiabilidade cresce cada vez 

mais.” (MOROPOUOU; POLIKRETI, 2009. Tradução nossa). 

Este trabalho seria, então, uma contribuição para o estudo e conservação da herança cultural 

em áreas distintas do conhecimento, como a engenharia civil, a geologia, a química e a 

arquitetura. 

Objetivos 

1. Caracterização dos diferentes tipos de argamassa encontrados em conventos 

franciscanos do Estado de Pernambuco; 

2. Caracterização dos sedimentos dos rios próximos aos conventos franciscanos 

estudados; 

3. Comparação dos resultados das análises dos diferentes tipos de argamassa encontrados 

em cada edifício; 

4. Comparação dos resultados de caracterização da argamassa com o sedimento fluvial 

próximos aos conventos; 

5. Determinação da origem do agregado; 

6. Determinação do tipo de aglomerante utilizado na mistura. 
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Organização 

Para atingir os objetivos acima descritos, o presente trabalho foi dividido em introdução e 

mais quatro capítulos.  

O primeiro capítulo descreve rapidamente as técnicas construtivas no Brasil, em especial no 

período Colonial, época em que foram construídos os conventos em estudo, seguido por uma 

pequena explicação sobre as argamassas. O capítulo também aborda a relação das cartas 

patrimoniais com a sistemática de investigação das características de argamassas históricas, e 

explica como é feita a caracterização de argamassas no mundo e no Brasil. Em seguida, 

descreve um pouco sobre a geologia local, e por fim apresenta um breve histórico de cada um 

dos objetos de estudo. 

O Capítulo 2 descreve primeiramente o material estudado, os pontos de coleta e as 

características principais de cada uma das amostras, tanto de argamassa como de areia. Em 

seguida, descreve a metodologia de preparação a que as amostras foram submetidas. Por fim, 

descreve os ensaios realizados para a caracterização dos materiais. 

No capítulo 3 são apresentados os resultados obtidos através dos ensaios realizados, e é feita 

uma discussão sobre os principais aspectos das argamassas de cada um dos conventos. 

Por fim, o Capítulo 4 relata as conclusões alcançadas com este trabalho, e apresenta algumas 

sugestões de trabalhos futuros acerca desse assunto. 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Capítulo 1 
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1.1 Métodos de Construção no Brasil 

As primeiras técnicas construtivas no Brasil, chamadas de processos tradicionais por 

CENPHA (1967), são caracterizadas pelo uso de pedra, barro e madeira. As primeiras 

construções no Brasil eram de madeira e recobertas com folhas. Era uma união dos hábitos 

rurais portugueses com as técnicas de construção de cabanas indígenas. Mesmo após o início 

da colonização, quando já se usava taipa de pilão, ainda era comum utilizar cobertura de 

folhas de palmeira ou colmo, como a primeira igreja jesuítica da Bahia, construída de pau-a-

pique e palha, ou a igreja de São Paulo de Piratininga, de 1556 (BAZIN, 1983). 

Pau-a-pique, por sua vez, era utilizado na maioria das construções religiosas provisórias do 

início da colônia, como a Sé de Palha, na Bahia (BAZIN, 1983; SANTIAGO, 2001), mas em 

algumas regiões continuou a ser utilizado por bastante tempo, como no estado de Minas 

Gerais, em que foi utilizada até cerca de 1750 (BAZIN, 1983). Essa técnica consiste em 

estacas verticais cravadas na terra e barras horizontais, e entre estas são colocadas varetas que 

servem de suporte para aplicação de barro com a mão, por isso é chamada também de taipa-

de-mão (BAZIN, 1983), mas também recebe outras denominações, como taipa de sebe, taipa 

de sopapo, taipa barreada ou barro armado (CENPHA, 1967; VASCONCELLOS, 1971).  

A taipa-de-pilão é outro método que utiliza barro em sua construção. A terra ou argila 

umedecida é colocada dentro de moldes de madeira com largura de 60 cm, e amassada com a 

ajuda de pilão. Para aumentar a resistência pode ser adicionado à terra palha, crina, 

excrementos de animais e óleos. Também para aumentar a resistência, podem ser utilizados 

paus roliço dispostos vertical e horizontalmente, como armaduras (CENPHA, 1967). Para 

evitar a erosão da parede, o teto precisa ser avançado na beira, evitando assim o alcance da 

água da chuva, e é comum a utilização de recobrimento de argamassa e de areia ou de cal 

como reboco (BAZIN, 1983). Essa técnica foi mais utilizada nos estados de Goiás e São 

Paulo, como é o caso da Casa Bandeirista, na cidade de São Paulo (SANTIAGO, 2001). 

Também a partir do barro são feitos os adobes: tijolos de grandes dimensões (20X20X40 cm), 

secos ao sol ou à sombra em locais arejados. (BAZIN, 1983; CENPHA, 1967; SANTIAGO, 

2001). Para a construção das paredes, é necessário que a argamassa tenha uma composição 

semelhante à do adobe (solo e água), podendo ser adicionados, ainda, palha, cinza ou outros 

ingredientes (SANTIAGO, 2007a). É comum a utilização de adobe em partes secundárias de 

prédios construídos de alvenaria, mas esta técnica também pode ser utilizada para os edifícios 
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inteiros, como é o caso da Matriz de Santa Rita Durão, em Mariana, Minas Gerais (BAZIN, 

1983).  

Uma evolução do adobe é o tijolo cozido, em que o tijolo de barro é queimado em olaria. A 

transição entre essas diferentes técnicas pode ser observada no Mosteirinho de Paudalho, em 

que os tijolos apresentam dimensões de adobe. A técnica da queima de tijolos já era 

comumente empregada na Bahia desde o século XVII, e no estado de São Paulo começou a 

ser utilizada apenas no século XIX. O cozimento da argila, entretanto, era mais utilizado na 

fabricação de telhas. Em geral, as paredes eram construídas com pedras, ou de pedras 

juntamente com tijolos (BAZIN, 1983). 

O barro, ou argila é um tipo de aglomerante mineral inerte, em que o endurecimento ocorre 

pela evaporação da água de amassamento, sendo, portanto quimicamente inativo (ALVES, 

1977; PETRUCCI, 1987), Os aglomerantes quimicamente ativos são aqueles em que o 

endurecimento ocorre através de algum tipo de reação química, como é o caso da cal, ou do 

gesso (ALVES, 1977). 

As construções de pedra e cal existem no Brasil Colônia desde o século XVI, nas regiões onde 

havia pedra para ser extraída facilmente (BAZIN, 1983). Já a cal, primeiramente, foi 

importada (VASCONCELLOS, 1971), e depois passou a ser produzida principalmente a 

partir da calcinação de calcário marinho (conchas, búzios e corais), uma vez que as jazidas de 

rochas carbonáticas ainda não haviam sido descobertas (SANTIAGO, 2007a; 

VASCONCELLOS, 1971). Na Bahia, o primeiro local a se fazer cal foi na ilha de Itaparica, 

em que foram descobertos depósitos de calcário contendo conchas, corais e outros animais 

marinhos, no ano de 1550 (GOMES, 200; SANTIAGO, 2007a). 

Os objetos de estudo deste trabalho, datados do período do Brasil Colonial, foram construídos 

utilizando esses processos tradicionais de técnica construtiva. Os principais materiais de 

construção encontrados são, portanto, o barro cru ou cozido, pedras e argamassas a base cal 

pura ou misturada com barro. Apenas no início do século XX o cimento portland passou a ser 

utilizado, e portanto não deve estar presente no matéria original encontrado nesses edifícios 

históricos. 
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1.2 Argamassas 

A argamassa possui duas finalidades principais. A primeira delas é a de juntar blocos, tijolos 

ou pedras, e a segunda é a de revestir e proteger paredes e colunas. A argamassa é comumente 

descrita como material composto por aglomerante, agregado miúdo e água, sendo possível 

ainda conter adições e aditivos. Santiago (2007a) critica essa definição, uma vez que nem 

sempre essa composição foi utilizada na produção de argamassas. Até o século XIX, a cal era 

o principal aglomerante utilizado, e as argamassas eram compostas predominantemente por 

cal, areia e água. Entretanto, pode haver a adição de outros materiais, como pozolanas (pó de 

material cerâmico, cinzas...), óleos, borra de ferro, barro. Segundo Palomo et al. (2002), o tipo 

de adição utilizada nas argamassas evoluiu ao logo do tempo: inicialmente eram utilizados 

materiais naturais, tais como sangue, gorduras, ovos etc., e atualmente são utilizados 

principalmente subprodutos industriais, como cinzas volantes, escórias, entre outros. Também 

existem construções em que o material utilizado como argamassa não era composto por areia 

e material aglomerante, por exemplo:  

 mistura de betume e barro utilizada pelos babilônios;  

 paredes de adobe em que a argamassa é feita com água e barro;  

 utilização somente de água para unir pedras salinas em Charra, na Arábia;  

 e atualmente a utilização de argamassas poliméricas, compostas por resina e pó de 

pedra para a obturação de lacunas e fixação de camadas de reboco (SANTIAGO, 

2007a). 

Palomo et al. (2002) apresentam duas classificações possíveis para as argamassas. A primeira 

é pela sua função: 

 Estuque 

 Argamassa de revestimento (paredes, pavimentos ou outros elementos arquitetônicos) 

 Argamassas decorativas (regularização, relevo) 

 Argamassa de assentamento (assentar alvenarias, selar e reparar juntas...) 

E a outra segundo a composição do aglomerante: 

 Argamassa de cal 

 Argamassa de cal e material pozolânico 

 Argamassa de ligante hidráulico 
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 Argamassa de gesso 

 Argamassa de ligante de argila 

 Argamassa de ligante orgânico 

 Argamassa de mais de um tipo de ligante. 

As argamassas a base de cal podem ainda ser classificadas como pobres ou ricas em cal, e 

quando há solo em sua composição, é denominada argamassa bastarda (SANTIAGO, 2007a). 

A cal utilizada também pode ter diferentes fontes, provenientes da calcinação de conchas ou 

corais, ou de rochas carbonáticas, que podem ser compostas por calcita (carbonato de cálcio), 

dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) ou magnesita (carbonato de magnésio), e podem 

ser classificadas como argamassas dolomíticas, como utilizado por Montoya (2003), ou 

argamassas magnesianas, como utilizado por Bruni (1998).  

O ciclo da cal, desde sua extração até a sua utilização como argamassa pode ser dividido em 

três etapas, como descrito por Petrucci (1987). A cal é obtida a partir da queima de calcário 

em fornos ou ao ar livre a temperaturas entre 850ºC e 1200ºC (ALVES, 1977), o que leva à 

dissociação do calcário, conforme equação 1. 

CaCO3 + calor  CaO + CO2 (1) 

O produto dessa reação, o óxido de cálcio, apresenta estrutura semelhante à da rocha original: 

no formato de grãos, chamados pedras de cal viva, ou cal virgem, mas este ainda não é o 

material utilizado como aglomerante (FALCÃO-BAUER, 1985). Para ser produzido o 

aglomerante, é preciso transformar o óxido de cálcio em hidróxido de cálcio através da adição 

de água à cal virgem, levando à hidratação da mesma por uma reação exotérmica, conforme 

equação 2. O produto dessa reação é a cal extinta, ou cal hidratada. 

CaO + H2O  Ca(OH)2 + calor (2) 

O processo de extinção reduz a cal a um pó, que deve envelhecer de 07 a 10 dias antes do uso. 

A cal hidratada misturada com água forma uma pasta que, quando misturada com areia, pode 

ser utilizada como argamassa. A pasta de cal hidratada, depois de utilizada, começa a reagir 

com o CO2 do ar, levando ao endurecimento pela carbonatação, conforme a equação 3 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O (3) 
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Como a reação de endurecimento da cal se dá através da presença de CO2 do ar, ela é 

chamada de cal aérea. Entretanto, a queima de calcário que naturalmente ou artificialmente 

contenha materiais argilosos, dá à cal propriedades hidráulicas, ou seja, endurece a partir da 

ação da água. Nesse caso, a cal passa a ser chamada cal hidráulica. 

Como a descoberta das jazidas de rocha carbonática no Brasil foi um pouco tardia, a cal no 

Brasil Colonial era obtida predominantemente pela calcinação de calcário marinho (conchas, 

ostras, corais) ou de restos de conchas e ossos de sambaquis. As argamassas de assentamento 

estudada nesse trabalho são compostas por barro, cal de origem marinha pura ou mistura de 

cal e barro (argamassa bastarda), os principais materiais utilizados na confecção de argamassa 

no período colonial. 

1.3 Caracterização de argamassas 

O interesse pela conservação do patrimônio é grande no mundo todo. Isso pode ser notado 

pela quantidade de documentos escritos em eventos científicos, em encontros promovidos 

pelas Nações Unidas, ou eventos políticos e que tratam tanto do patrimônio imaterial como 

material, arquitetônico ou não: as Cartas Patrimoniais. Esse conjunto de cartas, como disse 

Teles (2010) podem ser considerados documentos norteadores da prática da Conservação 

Cultural, e podem ter influência internacional, como os do Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios, ICOMOS, ligados às Nações Unidas, ou influência nacional. 

A primeira carta patrimonial escrita foi a "Carta de Atenas" (1931), e apresenta algumas 

considerações da Sociedade das Nações do Escritório Internacional dos Museus. Essa carta 

trata da importância da valorização e o papel da educação na conservação dos monumentos. 

Quanto aos materiais de restauração, apresenta: 

“Os técnicos receberam diversas comunicações relativas ao emprego de 

materiais modernos para a consolidação de edifícios antigos. 

Eles aprovaram o emprego adequado de todo os recursos da técnica 

moderna e, especialmente, do cimento armado. 

Especificam, porém, que esses meios de reforço devem ser dissimulados, 

salvo impossibilidade, a fim de não alterar o aspecto e o caráter do 

edifício a ser restaurado. 
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Recomendam os técnicos esses procedimentos especialmente nos casos 

em que permitam evitar os riscos de desagregação dos elementos a serem 

conservados.” (“Carta de Atenas”, 1931).  

Não se considerava, ainda, a importância da realização de investigações antes da realização 

das obras de intervenção, como meio de se ter um maior conhecimento do material utilizado 

na restauração. Apenas na "Carta do Restauro" (1972), da Itália, se cita que se deve realizar 

algum tipo de análise no material original: 

“Artigo 8º - Qualquer intervenção na obra ou em seu entorno [...] deve 

ser realizada de tal modo e com tais técnicas e materiais que fique 

assegurado que, no futuro, não ficará inviabilizada outra eventual 

intervenção para salvaguarda ou restauração. [...] Serão documentadas 

ainda todas as eventuais investigações e análises realizadas com o 

auxílio da física, da química, da microbiologia e de outras ciências.” 

(“Carta do Restauro”, 1972). 

Apesar de tratar esses ensaios como “eventuais”, já é possível notar-se uma crescente 

importância no que se refere aos estudos dos materiais. Mas a utilização de uma investigação 

sistemática das argamassas históricas em si é ainda mais recente.  

A ausência de estudos sobre as características e propriedades dos materiais originais, 

juntamente com o incentivo a uso dos recursos das técnicas modernas trouxeram ao 

patrimônio construído consequências desastrosas. Na segunda metade do século XX houve 

um aumento nos casos de edifícios restaurados que voltavam a apresentar danos pouco tempo 

após as obras de reparo. Essas patologias foram geradas pela utilização de novos materiais, 

principalmente nas argamassas, como é o caso do cimento portland. Viu-se então a 

necessidade de se conhecer melhor sobre as argamassas e os materiais de construção presentes 

em construções antigas, e em resposta a isso, unidades de pesquisa começaram a desenvolver 

técnicas de investigação mais detalhadas das argamassas, como por exemplo o RILEM TC 

“Characterization of old mortars with respect to their repair” – TC 167-COM, em 1996 

(THOMSON et al., 1999). 

A primeira publicação que apresentava uma metodologia de investigação para preservação do 

patrimônio foi apresentada em 1981, pelo ICCROM (International Centre of Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property) (PALOMO et al., 2002). As técnicas 
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científicas utilizadas para a investigação começaram a ser usadas principalmente em pinturas 

e esculturas, e apenas recentemente passaram a ser utilizadas em estudo de argamassas 

(NASCIMENTO, 2002). A autora apresenta uma relação dos primeiros trabalhos publicados 

que apresentaram ensaios tecnológicos realizados com argamassas históricas visando a 

restauração. Os ensaios realizados na pasta endurecida da argamassa incluíam: 

 Avaliação visual 

 Análise química  

 Analise térmica 

 Espectroscopia de infravermelho 

 Granulometria laser do aglomerante 

 Microscopia Eletronica de Varredura com EDS 

 Espectometria de absorção atômica 

 Eflorescência de raios-X 

 Lupa estereoscópica 

 Difratometria de raios-X 

 Determinação de sais solúveis em água 

 Cromatografia iônica (determinação de sais) 

 Petrografia 

 Porosidade 

 Permeabilidade 

 Resistência à compressão 

 Resistência ao arrancamento 

 Densidade aparente 

 Composição mineralógica do agregado 

 Tamanho médio das partículas do agregado 

 Distribuição granulométrica do agregado 

Mas a escolha do método mais adequado depende dos objetivos da caracterização, que pode 

ser de manutenção, consolidação, reparação ou substituição (SILVA, 2002). O importante na 

caracterização de argamassa é realizar ensaios cujos resultados forneçam dados que se 

complementem. Análises químicas fornecem dados sobre a composição, bem como as 

análises térmicas e difração de raios-X e microscopia. As análises ao microscópio óptico e 

microscópio eletrônico são importantes para se obter informações sobre a microestrutura e 



14 

 

sobre a forma como as diferentes fases estão presentes, além de identificar a presença de 

materiais secundários. Ensaios de porosimetria, permeabilidade, resistência à compressão, 

resistência ao arrancamento determinam características importantes das propriedades e 

desempenho das argamassas. No caso de estudos para substituição ou reparo, é importante a 

realização de ensaios também com a argamassa que será utilizada na obra, para que se tenha 

uma comparação das propriedades dos diferentes materiais, e evitar que possíveis danos sejam 

causados por incompatibilidade. 

Adriano et al. (2009) usaram a microscopia óptica de seções delgadas para identificar 

argamassas de diferentes composições presentes da Catedral de Évora, em Portugal. Foram 

realizados ainda ensaios no MEV, análises termogravimétricas (ATG-ATD), análises 

químicas e por DRX. O resultado indicou o uso de dois tipos de aglomerante (cal dolomítica e 

calcítica), utilizadas em diferentes períodos da construção da catedral. Apesar dos diferentes 

tipos de pasta endurecida encontrados, o agregado presente nas amostras é semelhante, 

composto por rocha moída. 

Ensaios de análises petrográficas também foram utilizados por Blauer & Kueng (2007). Eles 

analisaram as amostras de diversos tipos de argamassa utilizando duas técnicas de 

microscopia óptica: a mais comum, analisando seções delgadas das amostras de argamassa; e 

a partir da dispersão em óleo de pequenas partículas da pasta endurecida sobre uma lâmina de 

vidro. A vantagem desta segunda técnica é a rápida preparação das amostras para análise, 

além de não necessitar água durante o preparo, permitindo a observação de amostras com 

gipsita sem o risco de perda do material. Entretanto, não é possível analisar a distribuição e 

forma dos poros. Outra técnica de microscopia foi utilizada por Elsen et al. (2004) para 

estudar amostras de argamassa da Catedral de Tournai, na Bélgica. Os autores impregnaram 

as amostras de argamassa com resina fluorescente quando exposta à luz ultra-violeta, e então 

foram confeccionadas seções delgadas para análise ao microscópio de fluorescência com luz 

polarizada. Além desse ensaio, os autores realizaram também análises químicas e ao MEV. 

Os resultados indicaram presença torrões de cal em todas as amostras, que foi interpretado 

como indício de queima insuficiente da matéria prima durante a calcinação.  

Em estudo realizado por Labiadh et al. (2009) foram utilizadas análises por DRX e MEV, 

para identificar composição mineralógica e morfologia, além de  análises químicas e testes 

físicos de porosidade total e porosidade em amostras de argamassa da cobertura do aqueduto 

Otomano de Ghar El Melh, na Tunísia. Os resultados indicam utilização de cal aérea com 
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agregados pozolânicos (terracota e escória de metal) bastante finos, e consequentemente 

reativos. 

Na Turquia, outros monumentos otomanos foram estudados por Binici et al. (2010) e Boke et 

al. (2006). Nas duas pesquisas foi realizada a caracterização físico-química e microscópcia da 

amostra, realizando análises químicas, DRX, MEV e ensaios físicos e mecânicos de densidade 

e resistência à compressão em amostras de edifícios distintos em Erzurum (BINICI et al., 

2010), e de banhos públicos em Edirne e Bursa (BOKE et al., 2006). Nos dois casos foi 

identificada a presença de fragmentos de tijolo moído como material pozolânico, o que 

garantiu a durabilidade dos monumentos, inclusive sob ação contínua de água, como é o caso 

dos banhos públicos. 

Marinowitz et al. (2010) afirmam que a principal fonte de informações sobre a história das 

argamassas são os monumentos em si, mas os dados obtidos são referentes, principalmente, 

ao tipo de agregado e de pasta utilizados, bem como a relação pasta/agregado do traço. Mas 

outros fatores interferem nas propriedades das argamassas, como a relação água/aglomerante, 

a dimensão das partículas do material aglomerante, e até mesmo os equipamentos utilizados 

em sua confecção, ou a maneira como é dada a cura do material. Tendo isso em vista, os 

autores fizeram uma pesquisa sobre a documentação escrita ou pictórica que indicassem quais 

as técnicas utilizadas. 

Mas a importância da obtenção de informações em documentos sobre as antigas técnicas 

construtivas ainda pode ir além. Zeng et al. (2008) utilizaram dados presentes em 

documentação histórica sobre técnica de produção de argamassa a base de cal com adição de 

arroz para confeccionar amostras a partir desses materiais. As amostras foram comparadas 

com argamassas históricas de um monumento na vila de Fanpu, em Shaoxin, Zhejiang, na 

China, sendo submetidas aos mesmos ensaios de caracterização. Os resultados indicaram que 

as amostras originais possuem arroz e cal em sua composição, o que é condizente com os 

registros históricos. A comparação entre as amostras originais e as amostras preparadas 

forneceu informações importantes sobre a ação da matéria orgânica na cristalização da calcita, 

e a variação da morfologia das amostras, que se altera conforme o teor de arroz empregado. 

A caracterização de argamassas é, portanto, uma ferramenta importante na preservação do 

patrimônio construído. É a partir da caracterização das argamassas que se obtêm dados sobre 

a composição e sobre as propriedades dos materiais utilizados em sua produção, e com base 
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nesses resultados é possível escolher os materiais mais adequados em trabalhos de 

recuperação. Dessa forma será possível manter a preservação do patrimônio da cultura e da 

história por gerações futuras. 

1.4 Caracterização de argamassas no Brasil 

As argamassas têm sido relativamente pouco estudadas no Brasil. Até a década de 1990, as 

investigações técnico-científicas dos materiais de restauro tiveram pouca atuação no Brasil e a 

falta de revistas científicas nacionais dificultou a divulgação dos poucos trabalhos realizados 

até então (NASCIMENTO, 2002). Entretanto, na última década houve um aumento do 

interesse por essa área de pesquisa, e eventos como o Congresso Internacional na 

Recuperação Manutenção e Restauração dos edifícios, que teve sua terceira edição em 2010, 

no Rio de Janeiro, e o Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas (SBTA), em sua 

nona edição em 2011, tornaram possível a divulgação de estudos realizados nessa área aqui no 

Brasil. Como exemplo, pode-se citar alguns trabalhos:  

Motta et al. (2005), que apresentam a caracterização de argamassas extraídas de dez 

edificações construídas no século XVIII no Estado de Santa Catarina. Os autores utilizaram 

técnicas de difratometria de raios-X, análises térmicas, espectrometria no infravermelho, 

espectrometria de absorção atômica, microscopia eletrônica de varredura e dissolução em 

HCL quente para determinar a relação aglomerante/agregado. Os resultados indicaram que o 

principal aglomerante utilizado nesses edifícios foi a cal obtida a partir de conchas marinhas, 

tendo óleo de baleia como aditivo plastificante. 

Gonçalves et al. (2005) realizaram estudos de determinação das patologias da argamassa de 

revestimento da Catedral de São Francisco de Paula, em Pelotas. A catedral possui 

revestimento de cimento penteado, e apresentava diversas patologias decorrentes da umidade 

na parede, gerada por infiltrações na cobertura, tais como escurecimento da superfície, trincas, 

descolamento e ação biológica de vegetação e fungos. Os autores propõem a utilização de 

argamassa composta por cimento de pega lenta, areia média e micas do tipo biotita e 

muscovita para o restauro do revestimento, mas que um estudo especifico precisa ser 

realizado para a melhor escolha do material.  

Peres et al. (2005), apresentam a comparação de dois métodos (Teutonico e CIENTEC) de 

reconstituição de traço de argamassas históricas utilizados no estudo de argamassas da 

Bibliotheca Pública Pelotense, em Pelotas, RS. As técnicas utilizadas, entretanto, permitem 
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determinar apenas a proporção entre aglomerante e agregado, (CIENTEC) ou entre ligante, 

finos e agregado (Teutonico), não sendo possível determinar o tipo de ligante utilizado, sendo 

necessária a realização de ensaios complementares para tal.  

Outra técnica de reconstituição de traço foi abordada por Quarcioni et al. (1997; 1999), que 

estudaram a aplicação em argamassa do Método IPT para reconstituição de traço de concreto. 

Esta pesquisa levou à atualização do Método IPT para a reconstituição de traço de argamassa, 

apresentado por Quarcioni (1998a, 1998b), em sua dissertação de mestrado. Embora este 

método tenha sido desenvolvido para estudar argamassas atuais do mercado, ele se aplica a 

argamassas simples (de cimento portland) e mistas (cimento portland e cal hidratada), e 

portanto pode ser utilizado no estudo do patrimônio construído mais recente, não sendo 

aplicável a argamassas de cimento pozolânico, materiais argilosos ou com agregado de 

composição carbonática. 

Diversos outros trabalhos acadêmicos também foram realizados para enriquecer os 

conhecimentos sobre as argamassas brasileiras. Motta (2004) caracterizou amostras de 

argamassas de diversos edifícios de Santa Catarina, e identificou argamassas tipicamente de 

cal e de cal com variados teores de aglomerantes hidráulicos, principalmente material 

cerâmico pulverizado. O agregado das amostras analisadas apresenta características de areia 

fluvial. Em todas as amostras foram identificados fragmentos de concha, indicando que a 

principal matéria prima para produção de cal nessa região era calcário marinho. 

Igrejas de Olinda, em Pernambuco, foram estudadas por Ferreira (2009), que fez uma análise 

do estado de conservação dos revestimentos externos das igrejas, buscando identificar 

fachadas que não tivessem sido substituídas por argamassas de cimento portland e que ainda 

mantivessem argamassa original. A autora estudou documentação referente a sete igrejas, e 

em cinco delas havia referências a remoção parcial ou total do revestimento da fachada. 

Foram realizados ensaios de caracterização na argamassa da fachada das duas igrejas que 

possivelmente não sofreram alteração, e os resultados indicam argamassas a base de cal. 

Segundo a autora, se houve alguma intervenção na fachada, ela foi feita utilizando 

composição característica das argamassas antigas, sem utilização. de materiais modernos, 

como cimento portland.  

Teles (2010) descreve uma metodologia para conservação ou restauro de argamassas de 

fachadas históricas que se inicia com o estudo do edifício e a inspeção das fachadas para a 
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melhor escolha dos locais de coleta de amostra e os ensaios que devem ser realizados. Para 

isso, faz sua pesquisa em edifícios do estado do Rio de Janeiro. O autor aponta a importância 

do levantamento histórico do edifício antes da realização dos trabalhos, de modo a auxiliar 

nos trabalhos de campo, amostragem e na interpretação dos resultados. 

Na última década também foi crescente a divulgação de trabalhos brasileiros acerca da 

caracterização de argamassas em eventos e revistas internacionais. Gleize (2000) apresenta a 

caracterização de argamassa do Palácio Cruz e Souza, em Florianópolis, e identifica dois 

diferentes tipos de material: uma argamassa composta de cal e areia, e outra composta de cal e 

pozolana importada, do tipo Terra Romana. Esse mesmo autor fez a caracterização de nove 

edifícios do estado de Santa Catarina (GLEIZE et al., 2009), em que pôde determinar a 

utilização de conchas como matéria-prima para a produção da cal utilizada. As argamassas 

foram divididas em argamassa a base de cal hidratada; argamassa de cal hidráulica com 

baixos teores de compostos hidráulicos e argamassa de cal e tijolo moído. Foram identificados, 

também agregados de origem fluvial e, em uma das amostras, areia de praia. 

Também estudos com materiais de edifícios mais recentes são apresentados. Quarcioni et al. 

(2007) utilizam permeabilidade ao ar de argamassa como fator para auxiliar a escolha de 

argamassa de restauro em edifício da década de 1940, em São Paulo. Também em São Paulo, 

Souza et al. (2008) fazem a caracterização de argamassa de edifícios da primeira metade do 

século XX para determinar a origem de gipsita encontrada nas mesmas. 

No Brasil, algumas instituições de pesquisa merecem destaque pelo se trabalho na pesquisa e 

conservação do patrimônio construído. O Núcleo de Tecnologia da Preservação e da 

Restauração (NTPR), criado pelo professor Mário Mendonça de Oliveira a partir de um 

convênio entre o IPHAN e a Universidade Federal da Bahia, funciona no Departamento de 

Ciência e Tecnologia dos Materiais (DCTM), na Escola Politécnica da UFBA. É atualmente, 

o único laboratório na América do Sul voltado para a durabilidade do construído (Santiago, 

2007b). O NTPR realiza pesquisas em parcerias com diversos laboratórios de pesquisa e 

instituições no exterior com foco na pesquisa com materiais de construção tradicionais, mas 

também atua no estudo de durabilidade de edifícios recentes. 

Também a Universidade de São Paulo tem uma atuação importante no estudo para a 

preservação do patrimônio construído. A Professora Maria Alba Cincotto, do Departamento 

de Construção Civil da Escola Politécnica da USP, possui grande experiência no estudo de 
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aglomerantes de argamassa de concreto, tendo orientado inclusive os trabalhos de Quarcioni 

(1998a; 1998b). O Instituto de Geociências (IGc) possui projetos de pesquisa de aplicação da 

mineralogia ao estudo do patrimônio e da herança cultural, sob a coordenação da Professora 

Eliane Aparecida Del Lama. A Universidade de São Paulo possui, ainda, o Centro de 

Preservação Cultural (CPC), fundado em 2002. O CPC possui um programa de conservação e 

restauração de bens arquitetônicos e integrados, que realiza pesquisas, estudos e intervenções 

em edifícios da USP, como “Vila Penteado” – FAU Maranhão, Museu de Zoologia, 

Faculdade de Educação, “Casa de Dona Yaya”, atual sede do CPC. Um dos trabalhos do CPC 

é a publicação de uma revista semestral, a Revista CPC, dedicada à discussão de questões do 

patrimônio cultural. 

Outra instituição de pesquisa que merece destaque é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo (IPT). Este instituto formou a Rede de Apoio Tecnológico para a 

Restauração e Conservação do Patrimônio Histórico (RETECOP), que une os laboratórios de 

Construção Civil, Madeira, Papel, Metalurgia, Geologia e Química do IPT para dar apoio à 

comunidade de restauradores do país (Oliveira; Cavani, 2009). O IPT também realiza 

parcerias com instituições internacionais, como o LNEC, em Portugal, e a Universidad 

Iberoamericana de Santo Domingo, na República Dominicana (IPT, 2010; 2011).  

A realização de estudos de caracterização do patrimônio construído e a divulgação desses 

trabalhos no Brasil e no resto do mundo são de extrema importância para a preservação da 

cultura e da história brasileira. O trabalho dessas instituições deve servir de exemplo para que 

a herança cultural seja valorizada no país, e mais pesquisas acerca deste assunto sejam 

realizadas. 

1.5 Geologia Local 

Os edifícios estudados estão localizados na região costeira do estado de Pernambuco, 

chamado de Zona da Mata. A geologia desta região apresenta rochas do embasamento e 

possui, ainda, duas bacias sedimentares costeiras: A Bacia Sedimentar Pernambco-Paraíba, e 

a Bacia Vulcano Sedimentar do Cabo. O limite entre essas bacias é a zona de cisalhamento do 

Lineamento Pernambuco, na planície do Recife (CPRM, 2001), onde se encontra a cidade de 

Recife 

A Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba ocorre ao longo do litoral, com largura média de 20 

km na porção norte e, próximo ao Lineamento Pernambuco, se estreita abruptamente para 
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largura entre 6 e 10km. É composta por duas sub-bacias: Sub-Bacia Sul, e Sub-Bacia Norte. A 

Sub-Bacia Sul passa a sul do Lineamento Pernambuco, e sua formação teve início com a 

abertura do Atlântico, sendo também chamada de Rift do Cabo. Possui a Formação Cabo, a 

Formação Estiva e a Formação Ipojuca como unidades lito-estratigráficas. A Sub-Bacia Norte, 

mais recente, e se formou em uma época em que já existiria pelo menos um proto-oceano, 

sendo constituída por unidades transgressivas. Inclui as formações Beberibe, Gramame e 

Maria Farinha. A Formação Barreiras e os Sedimentos Recentes estão presentes em toda a 

bacia (OLIVEIRA, 1994). 

Na Região Metropolitana do Recife aflora o embasamento cristalino, sendo composto por 

granitos e granodioritos na região a sul do Lineamento Pernambuco, e por gnaises e 

migmatitos a norte (OLIVEIRA, 1994). A Figura 1.1 apresenta um mapa geológico do 

município de Recife. 

O município de Paudalho encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, 

sendo constituído pelos litotipos do Complexo Salgadinho, formado por ortognaisse tonalítico 

a granítico; do Complexo Vertentes, formado por paragnaisse, rochas metavulcanicas máficas 

e intermediárias e metavulcanoclásticas; da Formação Moura, composta por conglomerados 

de areia e cascalho; e dos Depósitos Aluvinares, de areia, cascalho e níveis de argila (CPRM, 

2005a). A Figura 1.2 apresenta o mapa geológico do município de Paudalho. 
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Figura 1.1. Mapa Geológico Recife (modificado de CPRM, 2001). 
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Figura 1.2. Mapa Geológio Paudalho (CPRM, 2005a). 
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Os municípios de Ipojuca e Sirinhaém são vizinhos, e apresentam geologia semelhante. O 

município de Sirinhaém encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, 

sendo constituído pelos litotipos do Complexo Cabrobó de xisto, gnaisse, leucognaisse, 

metarcóseo, metagrauvaca e quartzito; do Complexo Belém de São Francisco, composto por 

leuco-ortognaisse tonalítico-granodiorítico migmatizado com enclaves supracrustais;  das 

suítes Intrusiva Leucocrática Peraluminosa e Calcialcalina de Médio a Alto Potássio 

Itaporanga; do Grupo Pernambuco, composto por conglomerado desorganizado de calcário e 

argilito e conglomerado com seixos de rocha vulcânica e arcóseo, característicos de leque 

aluvial e lacustre, transicional a marinho; e dos Depósitos Flúvio-marinhos de pântanos e 

mangues; e depósitos Aluvionares de areia, cascalho e níveis de argila (CPRM, 2005b). A 

Figura 1.3 apresenta o mapa geológico do município de Sirinhaém. 

O município de Ipojuca apresenta, além das litologias encontradas em Sirinhaém, os litotipos 

do Complexo Salgadinho, das Vulcânicas Félsicas Itapororoca do Grupo Pernambuco, e da 

Formação Ipojuca, composta por traquitos, riolitos, basaltos e andesitos. (CPRM, 2005c), 

conforme apresentado no mapa da Figura 1.4. 
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Figura 1.3. Mapa Geológico Sirinhaém (CPRM, 2005b). 
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Figura 1.4. Mapa geológico Ipojuca (CPRM, 200c). 
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1.6 Objetos de estudo 

Neste trabalho foram estudadas as argamassas de assentamento de alguns conventos 

franciscanos do estado de Pernambuco, localizados nos municípios de Paudalho, Recife, 

Ipojuca e Sirinhaém, todos na Zona da Mata, a região costeira do estado (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5. Croqui de localização. 

Convento de Santo Antonio - Recife 

O Convento de Santo Antonio do Recife (Figura 1.6 e Figura 1.7) foi fundado em 1606, em 

um bairro então chamado Ilha de Antônio Vaz, na confluência do Rio Capibaribe com o Rio 

Beberibe. Segundo (BAZIN, 1983), o estilo das partes mais antigas indica que a construção 

não pode ser anterior à segunda metade do século XVII, enquanto o claustro pertence ao 

século XVIII, construído durante ampliações do convento, realizadas em 1750. O edifício 

entrou para a lista dos bens tombados do IPHAN em 1938. No período de realização deste 

trabalho, estava sendo feita a restauração dos azulejos do claustro, e a retirada dos mesmos 

tornou aparente estruturas referentes às obras de ampliação do convento, como arcos, nichos e 

janelas preenchidos para a construção das paredes atuais.  
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Mosteirinho da Irmandade de São Francisco - Paudalho 

Registros afirmam que o convento de Paudalho (Figura 1.8) foi fundado em 1635, durante as 

invasões holandesas, para abrigar os religiosos franciscanos que fugiam de Olinda, Recife e 

outros conventos de Pernambuco. Apesar de ter sido um convento franciscano, é chamado 

Mosteirinho da Irmandade de São Francisco, nomenclatura utilizada para outras ordens, como 

a dos beneditinos, por exemplo. Essa confusão deve ter se originado, pois na época de sua 

fundação existia nas proximidades um engenho da Ordem beneditina. O prédio atual 

apresenta paredes com tijolo cozido, que começou a ser utilizado em Pernambuco em 1680, 

mas não se sabe precisamente de quando foi construído (BAZIN, 1983). O edifício entrou na 

lista de bens tombados do IPHAN em 1966, quando teve inicio à recuperação de sua 

cobertura, mas o seguimento do trabalho foi abandonado (Figura 1.9). Embora atualmente não 

pertença à Ordem dos Franciscanos, foi incluído no projeto para se ter maior conhecimento 

sobre o mesmo.  

 
(Fotografia: Ricardo André Frantz, disponível em 

<http://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/a/ac/CISAR02.jpg>) 

Figura 1.6. Igreja de Santo Antonio, do Convento de 

Santo Antonio do Recife  

 
(Fotografia: Ricardo André Frantz, disponível em  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/CISAR03.jpg) 

Figura 1.7. Claustro do Convento de Santo Antonio 

do Recife, com os azulejos. 

Convento de Santo Cristo - Ipojuca 

O Convento de Santo Cristo de Ipojuca (Figura 1.10 e Figura 1.11) foi fundado em 1606. Esta 

é a data presente na inscrição do frontispício da igreja Entretanto, a edificação atual é 

posterior a esta. Segundo Bazin (1983), todo o prédio do convento e a igreja pertencem ao 

século XVII, e o estilo de fachada do claustro corresponde à data de 1660. Em 1935, um 
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incêndio destruiu a igreja, mas o prédio do convento permaneceu intacto. Logo após esse 

evento, entrou para a lista dos bens tombados do IPHAN em 1937 

 

  
Figura 1.8. Mosteirinho da Ordem de São Francisco, 

Paudalho. 

 

Figura 1.9. Obras abandonadas de 

restauração da cobertura na igreja do 

Mosteirinho de Paudalho. 

. 

 
Figura 1.10. Convento de Santo Cristo de 

Ipojuca, fundado em 1606. 

 
Figura 1.11. Claustro do Convento de Santo Cristo de 

Ipojuca. 

Convento de São Francisco - Sirinhaém 

O Convento de São Francisco de Sirinhaém (Figura 1.12) foi fundado em 1630, mas 

abandonado logo em seguida devido às invasões holandesas. O edifício tal como é conhecido 

atualmente só foi construído após o retorno dos frades para o convento, em 1654, porém o 

claustro é do século XVIII. No século XIX o frontispício da igreja desabou, ficando intactos 
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apenas os perfis das molduras da porta da igreja (BAZIN, 1983). O edifício entrou para a lista 

dos bens tombados do IPHAN em 1940. Durante a execução deste trabalho, os azulejos do 

claustro haviam sido retirados para restauração, deixando aparente a argamassa de 

assentamento e revestimento de onde foram coletadas as amostras (Figura 1.13). 

 
Figura 1.12. Convento de São Francisco de 

Sirinhaém. 

 
Figura 1.13. Claustro do Convento de São Francisco 

de Sirinhaém. Os azulejos das paredes foram 

retirados para restauração, deixando expostas as 

argamassas. 

Os conventos estudados foram construídos na segunda metade do século XVII, mas passaram 

por reformas posteriores, e é possível notar uma semelhança entre eles quanto à sua 

organização espacial. A organização espacial dos edifícios dos conventos é sempre muito 

semelhante nos conventos franciscanos do Nordeste: Olinda, João Pessoa, Sirinhaém, Recife, 

Igarassu, Ipojuca etc. (Figura 1.14).  

 

BAZIN (1983), vol 1 pg 142 
Figura 1.14. Planta aproximada do convento de Olinda, 

comum à maioria dos conventos Franciscanos. (a) Igreja 

conventual; (b) capela dos terceiros, (c) campanário, (d) 

coro, (e) sacristia dos terceiros (f) claustro, (g) portaria, (h) 

bloco contando as celas no pavimento superior , (i) sala 

capitular, (j) refeitório, (k) cisterna coberta por um terraço, 

(l) relógio de sol, (m) poços (BAZIN, 1983). 
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O prédio do convento forma um quadrilátero em torno de um claustro, e de um dos lados fica 

a igreja. Em Sirinhaém a igreja fica à esquerda, e em Ipojuca à direita, e em Recife o claustro 

fica à esquerda, mas há um segundo claustro, à direita da igreja. No andar térreo, em torno do 

claustro, ficam diversas salas: sala de leitura, refeitório, sala capitular, e no piso superior 

ficam os dormitórios. O Mosteirinho de Paudalho não possui essas mesmas características. 

Seu edifício é formado pela Igreja e dois corredores laterais, abertos para a parte externa, onde 

havia um segundo pavimento (Figura 1.15). 

 

BAZIN (1983), vol 1 pg 131 
Figura 1.15. Planta aproximada do 

Mosteirinho de Paudalho (a) capela, (b) 

nave, (c) pórtico (d) sacristia (BAZIN, 

1983). 

 

Quanto ao tipo de material utilizado em sua construção, segundo Katinsky (1976), no período 

colonial, os edifícios públicos, igrejas e residências urbanas do litoral utilizavam alvenaria de 

pedra e revestimento de argamassa à base de areia e cal. Segundo esse autor, casas urbanas e 

engenhos do nordeste eram construídos utilizando tijolo desde o século XVI, mas de acordo 

com Bazin (1983) os tijolos cozidos começaram a ser utilizados no século XVII. Na parede da 

igreja do Mosteirinho de Paudalho foram encontradas paredes com alvenaria de pedra, mas 

nos demaiss conventos estudados foi possível observar que as paredes do claustro foram 

confeccionadas com tijolos cozidos. 
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2 Capítulo 2 
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2.1 Materiais 

2.1.1 Argamassa 

Para a realização dessa pesquisa foram coletadas amostras de argamassa dos objetos 

de estudo, buscando abranger os diferentes tipos de argamassa de assentamento encontrados 

nos edifícios. O trabalho de coleta foi realizado juntamente com equipe de arquitetas, 

arqueólogo e técnico de restauração, que indicaram os pontos mais representativos para 

retirada de material. Foram tomados os devidos cuidados para evitar que as amostras 

coletadas estivessem contaminadas por vegetação ou demais materiais que pudessem 

interferir nos resultados. 

A coleta foi realizada com auxílio de talhadeira e marreta (Figura 2.1), e armazenada em 

recipientes plásticos devidamente identificados (Figura 2.2). Primeiramente foi retirada uma 

parte das argamassas de revestimento, que embora não fossem o foco do presente estudo, 

foram devidamente identificadas e armazenadas para possíveis trabalhos futuros. 

 

Figura 2.1. Coleta de amostra com auxílio de 

marreta e talhadeira. 

 

Figura 2.2. Identificação das amostras com etiquetas. 

Ao todo foram coletadas 14 amostras de argamassa de assentamento, sendo três (03) em 

Recife, denominadas REC02, REC03 e REC05; três (03) em Paudalho, denominadas PD02, 

PD03 e PD06; três (03) em Ipojuca, denominadas IP02, IP04 e IP09; e cinco (05) em 

Sirinhaém, denominadas SR01, SR03, SR06, SR07, e SR10, conforme apresentado no 

Quadro 2.1 Um melhor detalhamento das amostras estudadas encontra-se no apêndice A. 
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Quadro 2.1. Identificação das amostras de argamassa. 

Identificação Edifício Ponto de coleta Descrição sucinta 

Amostra: REC 02 
Convento de Santo 
Antonio do Recife 

Corredor de entrada 
no lado esquerdo do 
claustro, primeiro 
nicho 

Material de 
entaipamento do 
nicho 

Amostra: REC 03 
Convento de Santo 
Antonio do Recife 

Corredor de entrada 
no lado esquerdo do 
claustro, entre dois 
nichos 

Argamassa de 
assentamento 

Amostra: REC 05 
Convento de Santo 
Antonio do Recife 

Parede externa à 
Capela do Rosário 

Argamassa de 
assentamento 

Amostra: PD 02 
Mosteirinho de São 
Francisco de 
Paudalho 

Lado direito da igreja 
a partir da entrada. 

Argamassa de 
assentamento de 
pedra 

Amostra: PD 03 
Mosteirinho de São 
Francisco de 
Paudalho 

Arco cruzeiro, do 
lado direito 

Argamassa de 
assentamento de 
tijolo 

Amostra: PD 06 
Mosteirinho de São 
Francisco de 
Paudalho 

Arco do corredor 
externo direito 

Argamassa de 
assentamento 
desagregada 

Amostra: IP 02 
Convento de Santo 
Antonio de Ipojuca 

Escada em frente ao 
refeitório. Parte 
inferior da parede do 
corrimão 

Argamassa de 
assentamento de 
tijolo. 

Amostra: IP 04 
Convento de Santo 
Antonio de Ipojuca 

Parede da dispensa, 
voltada para o 
corredor 

Argamassa 
assentamento de 
tijolo 

Amostra: IP 09 
Convento de Santo 
Antonio de Ipojuca 

Arrimo atrás da 
igreja. 

Argamassa de 
assentamento do 
arrimo. 

Amostra: SR 01 
Convento de São 
Francisco de 
Sirinhaém 

Lado esquerdo do 
claustro, primeiro 
arco. 

Argamassa de 
assentamento 

Amostra: SR 03 
Convento de São 
Francisco de 
Sirinhaém. 

Lado esquerdo do 
claustro, segundo 
arco  

Argamassa de 
entaipamento 

Amostra: SR 06 
Convento de São 
Francisco de 
Sirinhaém. 

Lado direito do 
claustro, antiga 
janela, próximo da 
atual porta 

Argamassa de 
entaipamento 
 

Amostra: SR 07. 
Convento de São 
Francisco de 
Sirinhaém. 

Lado direito do 
claustro, ao lado da 
antiga janela, atual 
porta. 
 

Argamassa de 
assentamento 

Amostra: SR 10 
Igreja de São 
Francisco de 
Sirinhaém 

Porção interna do 
arco da nave na 
Igreja, lado direito 

Argamassa de 
asssentamento de 
tijolo. 
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Durante o período de coleta de amostras, os azulejos do claustro do convento de Recife e 

Sirinhaém haviam sido retirados para restauração. Estavam aparentes, portanto, as argamassas 

de assentamento das paredes voltadas para o claustro, sendo possível observar 

descontinuidades na parede, que indicam entaipamento de arcos, nichos e janelas. Segundo 

Neto (2011), esses preenchimentos indicam que o claustro já foi a parte interna do convento, 

daí a necessidade de janelas, e apenas após a construção do resto do edifício passou a ter 

característica de claustro. No convento de Recife, foram coletadas amostras do material de 

entaipamento dos nichos (REC02) e amostras de argamassa de assentamento das paredes 

(REC 03 e REC 05). 

No Mosteirinho de Paudalho foram coletadas amostras de assentamento de duas paredes da 

igreja, uma de pedra em blocos irregulares (PD02) e outra de tijolos (PD03). Uma terceira 

amostra foi coletada do arco do corredor ao lado da igreja (PD06), composto por parede de 

blocos regulares de pedra. 

No convento de Ipojuca, a argamassa de assentamento não estava aparente como nos demais 

conventos. Buscando causar menos danos quanto possível, as amostras foram coletadas de 

pontos de pouco acesso, mas que preservassem características originais do edifício, sem ter 

passado por reformas. As amostras foram coletadas da parede da escada e da dispensa (IP02 e 

IP04) e do muro de arrimo, atrás da igreja (IP09). 

O claustro do convento de Sirinhaém também passava por reformas de restauro dos azulejos, 

que como no convento de Recife, haviam sido retirados. Esta situação permitiu a coleta de 

amostras de material de entaipamento de arco (SR03) e da janela (SR06), além da coleta de 

amostras de assentamento de arco e de parede do claustro (SR01 e SR07) e da parede da 

igreja (SR10). 

O Quadro 2.2 apresenta os ensaios a que foram submetidas cada uma das amostras de 

argamassa. 

2.1.2 Areia 

Para esse estudo foram coletadas amostras de areia em pontos próximos aos objetos de estudo. 

As amostras foram coletadas às margens dos rios, em pontos onde há extração de areia por 

barcos areeiros (Figura 2.3).  Ao todo foram coletadas seis mostras, sendo duas (02) de 

Paudalho e duas (02) de Ipojuca, duas (02) de Sirinhaém.  
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Quadro 2.2 Relação das amostras de argamassa e análises realizadas. 

Local Amostra 

Análise realizada 

DG AP 
ATD/ 
ATG 

AQ DRX MO MEV 

R
e

c
if
e
 REC 02        

REC 03        

REC 05        

P
a

u
d

a
lh

o
 

PD 02        

PD 03        

PD 06        

Ip
o
ju

c
a
 IP 02        

IP 04        

IP 09        

S
ir
ih

a
é

m
 

SR 01        

SR 03        

SR 06        

SR 07        

SR 10        

DG – Distribuição granulométrica; AP – Apreciação petrográfica; ATD – Análise termodiferencial; ATG – Análise 
termogravimétrica; AQ – Análise química; DRX – Difratometria de raios-X; MO – Microscopia óptica;  MEV – Microscopia 
eletrônica de varredura. 

 

  
Figura 2.3. Coleta de amostra de areia em Paudalho (A); Ipojuca (B) e Sirinhaém (C). 

A 

C B 
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As amostras de areia foram submetidas aos ensaios de granulometria e classificação 

petreográfica dos grãos, utilizando a mesma metodologia utilizada para as amostras de 

argamassa desagregada. Foram realizadas ainda análises complementares de microscopia 

óptica. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Preparação das amostras 

As amostras coletadas foram submetidas aos ensaios de granulometria, apreciação 

petrográfica dos grãos por estereomicroscopia, espectroscopia por fluorescência de raios-X, 

difratometria de raios-X, análises térmicas, microscopia óptica e microscopia eletrônica de 

varredura, conforme apresentado no Quadro 2.2. Como se pode notar, as amostras não foram 

todas submetidas à mesma sequência de ensaios, pois, para preservar a originalidade dos 

edifícios, apenas uma pequena quantidade de material foi coletada. 

As amostras foram observadas primeiramente a olho nu para descrição das mesmas quanto à 

cor, de acordo com a tabela de cores de Munsell (1975), textura, estrutura, tamanho do 

agregado, e para ilustração fotográfica.  

A partir das amostras foram confeccionadas seções delgadas que foram analisadas ao 

microscópio óptico para observação dos aspectos da argamassa, tais como mineralogia, 

estrutura, tamanho dos grãos, além da forma e tamanho dos vazios. 

As amostras foram desagregadas com auxílio de almofariz de ágata e pistilo de borracha 

(Figura 2.4), para então passar pela seqüência de peneiras para separar o material nas frações 

de 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15; 0,075 mm (Figura 2.5). Optou-se por não realizar ataque químico 

nas amostras nem análise química por via úmida, uma vez que os fragmentos de concha 

identificados nas amostras também seriam dissolvidos pelo ataque, como lembrado por Veiga 

et al. (2004).  Cada uma das frações foi analisada quanto à composição petrográfica sob lupa 

binocular. A fração passante na peneira de 0,075mm, que contém a fração predominante de 

pasta endurecida de argamassa foi submetida à análise por espectroscopia por fluorescência 

de raios-X, para determinação da composição química, difração de raios-X para determinação 

mineralógica, e análises termogravimétricas para determinar o teor de cal.  
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Figura 2.4. Material utilizado para preparação das 

amostras. 

 
Figura 2.5. Sequência de peneiras utilizadas. 

2.2.2 Classificação petrográfica dos grãos 

A classificação petrográfica dos grãos foi realizada com o auxílio de uma lupa binocular 

Lieder, com aumento entre 7,5X e 34X (Figura 2.6). As amostras foram colocadas em placa 

de Petri com papel milimetrado ao fundo. Com o auxílio de um contador de células, foi feita a 

contagem de pelo menos 200 grãos para cada uma das frações granulométricas, e observada 

sua natureza, forma cor, grau de arredondamento e esfericidade conforme Powers, 1953 (apud 

SCHOLLE, 1979) (Figura 2.7). 

 
Figura 2.6. Lupa binocular. 

 
Figura 2.7. Análise de grãos de agregado sob lupa binocular. 

2.2.3 Microscopia óptica 

A análise por microscopia óptica consiste na análise de lâminas delgadas das amostras, com 

espessura de 30 µm, em microscópio petrográfico de luz transmitida, com aumento de 40X a 

400X. 
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Nos microscópios de luz transmitida, a luz atravessa o material estudado antes de atingir a 

lente objetiva. O microscópio petrográfico de luz transmitida difere de microscópios ópticos 

comuns pois possui dois polarizadores, um entre a fonte de luz e a amostra analisada e outro 

entre a amostra e a lente objetiva. Essa organização do microscópio permite não apenas um 

aumento da imagem, mas principalmente uma análise das propriedades ópticas de refração, 

características de cada mineral.  

Para a confecção das seções delgadas (Figura 2.8), algumas amostras de argamassa foram 

impregnadas em resina com corante azul para facilitar a observação da forma e tamanho de 

poros e microfissuras. As amostras também foram analisadas quando à mineralogia, forma e 

tamanho dos grãos e presença de minerais secundários. 

As análises foram realizadas utilizando microscópio Leica, modelo Leiz Laborlux 11pol, com 

aumentos de 40X a 400X, do laboratório de microscopia na Faculdade de Geologia do CTG-

UFPE (Figura 2.9). 

 
Figura 2.8. Seções delgadas das amostras para 

serem analisadas ao microscópio óptico. 

 
Figura 2.9. Microscópio petrográfico. 

2.2.4 Microscopia Eletrônica de varredura 

A microscopia eletrônica de varredura consiste na irradiação de um feixe de elétrons sobre a 

amostra em estudo. A interação do feixe de elétrons com a superfície da amostra produz 

elétrons e fótons que emitem sinais coletados por detectores e convertidos em sinal de vídeo, 

permitindo a observação. Diferentes sinais podem ser emitidos pela interação da amostra com 

o feixe de elétrons, e diferentes imagens podem ser obtidas por cada um deles. Os mais 

utilizados são os originários dos elétrons secundários e dos elétrons retroespalhados. A 

imagem gerada pelos elétrons secundários apresenta um contraste de relevo e de textura, 

sendo possível analisar as características da superfície da amostra. As imagens geradas pelos 

elétrons retroespalhados apresentam um contraste tanto de relevo (imagem topográfica) como 
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também um contraste em função do número atômico dos elementos presentes na amostra 

(imagem de composição). A amostra bombardeada pelo feixe de elétrons emite espectros de 

raios-X característicos, que podem ser utilizados para identificar o elemento que está emitindo 

a radiação. Existem dois tipos de detectores que captam os raios-X: por disperção de energia 

(EDS), e por disperção em comprimento de onda (WDS), sendo o EDS mais comum. 

(DEDAVID, 2007).  

As amostras são preparadas com recobrimento por deposição de íons metálicos de ouro (Au), 

platina (Pt), entre outros. Isso faz com que as amostras se tornem condutoras. Assim, quando 

recebem a incidência do feixe de elétrons, alguns elétrons são absorvidos pela amostra, e 

podem ser conduzidos para o fio terra. Além disso, as amostras preparadas com o 

recobrimento apresentam melhores imagens, uma vez que as camadas depositadas emitem 

mais elétrons que o material da amostra, melhorando o nível de emissão de elétrons. 

(DEDAVID, 2007). 

As amostras analisadas para esse estudo foram capeadas com ouro (Figura 2.10) e os ensaios 

de microscopia eletrônica de raios-X foram conduzidos no laboratório de Microscopia do 

Departamento de Física da UFPE (Figura 2.11). Devido a avarias no equipamento não foi 

possível realizar microanálise química por EDS. 

 
Figura 2.10. Amostras capeadas com ouro para serem 

analisadas ao MEV. 

 
Figura 2.11. Microscópio eletrônico de varredura 

 

2.2.5 Difratometria de raios-X 

A difratometria por raios-X é utilizada na identificação das fases cristalinas presentes. Os 

minerais possuem planos cristalinos característicos, separados por distâncias da mesma ordem 

de grandeza dos comprimentos de onda dos raios-X. Durante a análise, o mineral recebe um 
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feixe de raios-X, que sofre difração ao atingir a amostra. O ângulo de refração está 

relacionado com a distância entre os planos cristalinos conforme a lei de Bragg, apresentada 

na equação 4. 

2d senθ = nλ (4) 

d = distância interplanar 

θ = ângulo de difração 

n = número inteiro de comprimento de onda 

λ =  comprimento de onda da radiação incidente (ALBERS et al., 2002).  

No ensaio realizado, a amostra em forma de pó é colocada sobre um porta amostras plano, 

que gira em torno de um eixo, enquanto o feixe de raios-X incide sobre ela (VEIGA et al., 

2004). O resultado da análise é um difratograma, que apresenta a intensidade relativa de raios-

X difratado para cada valor de 2θ (MOTA, 2004). A identificação das fases presentes é 

baseada na comparação do difratograma obtido com uma base de dados de um conjunto de 

difração padrão coletado e mantido pelo JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards) (PICOLLI et al., 2006). 

As análises foram realizadas no difratômetro Shimadzu modelo XRD-7000 do Laboratório de 

Materiais Avançados (LMA) do Departamento de Física da UFPE, utilizando a Kα do cobre 

(Cu) produzida por um tubo de raios-X, com as condições de ensaio seguintes: varrimento 

entre 5° e 70° 2θ, velocidade de varrimento de 0,05° 1θ/s; tensão e corrente de filamento, 

respectivamente, de 40KV e 30mA (Figura 2.12 e Figura 2.13 ). 

 
Figura 2.12. Difratômetro de raios-X. 

 
Figura 2.13. Detalhe do difratômetro de raios-X. 

2.2.6 Análise química 

No presente trabalho se optou não utilizar análise química por via úmida. Como alternativa, 

foi realizado ensaio por espectroscopia por fluorescência de raios-X, método que permite a 

análise qualitativa e quantitativa da composição química das amostras.  
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Para a realização do ensaio, o material peneirado com dimensão menor que 0,075mm foi seco  

em estufa a 110ºC  e então foram confeccionadas pastilhas utilizando prensa hidráulica a 25 

ton de força.  A análise química foi realizada utilizando espectrômetro de fluorescência de 

raios-X Rigaku modelo RIX 3000, equipado com tubo de Rh do Núcleo de Estudos 

Geoquímicos e Laboratório de Isótopos Estáveis (NEG-LABISE) do Departamento de 

Geologia do CTG – UFPE 

2.2.7 Análises termogravimétricas 

As análises térmicas são técnicas analíticas que permitem medir variações em propriedades 

físicas do material estudado em função da temperatura, que varia de acordo com um programa 

controlado (IONASHIRO, 2004) A análise termogravimétrica (ATG) detecta mudanças de 

massa de um material com o aumento da temperatura. A partir da primeira derivada do 

gráfico obtido (curva ATG) se traça a curva DTG, em que é possível identificar as 

temperaturas em que ocorreram as reações que leveram às mudanças de massa. A análise 

térmica diferencial (ATD) mede a diferença de temperatura entre o material estudado e um 

material de referência, submetidos a uma mesma variação de temperatura. Essa técnica 

permite a identificação de reações exotérmicas ou endotérmicas, mesmo quando não há 

variação de massa. 

Os ensaios foram realizados no laboratório do GTM-DEMINAS, do CTG, UFPE, utilizando 

equipamento de Sistema de Análise Térmica Modelo RB-3000-20, fabricado pela BP 

engenharia (Figura 2.14).  
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Figura 2.14. Sistema de análise térmica. 

A unidade para análise térmica diferencial (ATD) é constituída por um bloco de análises, 

confeccionado em níquel com três câmaras de ensaio, sendo duas preenchidas com alumina 

calcinada (material inerte de referência) e a terceira é preenchida com a amostra a ser 

analisada. O fluxo de calor é detectado por sensores encapsulados em contato com a amostra.  

A unidade para análise termogravimétrica (ATG) é constituída essencialmente por uma 

balança eletrônica, que possui tara automática e sensibilidade de 0,01g. A amostra, cerca de 

5,00g, é condicionada em um cadinho de níquel suspenso por uma haste de alumina.  

Tanto para a ATG como para ATD, foi utilizada uma taxa de aquecimento de 10ºC/min, com 

intervalo de aquecimento de 25 a 1000ºC. 
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3 Capítulo 3 
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3.1 Resultados obtidos 

A seguir serão discutidos os principais aspectos dos resultados obtidos nas análises das 

amostras de cada um dos conventos. Os resultados completos das análises são apresentados 

nos apêndices. 

3.1.1 Recife 

As amostras do convento de Santo Antonio de Recife REC03 e REC05 apresentaram 

distribuição granulométrica bastante semelhante. Entretanto, a amostra REC02 possui menor 

teor de material com fração granulométrica entre 1,2 e 2,4 mm, em relação às outras amostras, 

apresentando predominância de grãos entre 0,6 mm e 0,3 mm de diâmetro (Figura 3.1). Essa 

mesma amostra se diferenciou das demais por apresentar grãos com grau de arredondamento 

sub-angulares, enquanto as demais possuem grãos arredondados a sub-arredondados. A 

composição das três amostras é bastante semelhante, predominantemente quartzo e feldspato. 

Nos três casos notou-se a presença de fragmentos de concha, provavelmente provenientes da 

calcinação incompleta durante a produção da cal utilizada. 

 

Figura 3.1. Gráfico de distribuição granulométrica das amostras de Recife. 

A análise química da pasta endurecida das amostras de Recife (Tabela 3.1) apresentaram 

elevados teores de CaO e SiO2, sendo que este último componente é provavelmente devido ao 

quartzo do agregado. A amostra REC03 apresentou teor de SO3 maior que as demais. Esse 

fato foi coerente com as observações ao microscópio petrográfico, em que foram identificados 
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cristais de gipsita em poros. (Figura 3.2) e com os resultados das análises ao difratômetro de 

raios-X, em que foi identificada presença de gipsita (Figura 3.3).  

 
Figura 3.2. Amostra REC03 presença de gipsita em poros. 

V: vazios; P: pasta endurecida; G: gipsita. Aumento de 

100X, nicóis paralelos 

Ao microscópio óptico, as amostras de Recife apresentaram pasta endurecida completamente 

carbonatada e foram identificados restos de concha. A amostra REC02 difere das amostras 

REC03 e REC05, pois não apresenta vazios irregulares interligados na pasta endurecida. 

Além disso, a análise difratométrica da amostra REC02 indicou presença de magnesita, que 

não foi identificada na pasta endurecida das demais amostras de Recife (Figura 3.3). 

Tabela 3.1. Resultado da análise química das amostras de Recife. 

 
REC 03 REC 05   REC 03 REC 05 

CaO 71,20 49,10  CuO 0,06 0,07 

Al2O3 7,35 15,60  ZnO 0,03 0,04 

Fe2O3T 2,53 4,23  Ga2O3 nd 0,01 

MgO 1,69 1,87  Br 0,01 0,01 

SiO2 12,50 24,50  Rb2O nd 0,03 

Na2O 0,18 0,13  SrO 0,41 0,19 

K2O 1,35 2,92  ZrO2 0,12 0,11 

TiO2 0,65 0,75  Nb2O5 nd nd 

P2O5 0,09 0,07  BaO nd nd 

MnO 0,05 0,06  PbO nd 0,02 

SO3 1,67 0,32  Y2O3 nd nd 

Cr2O3 0,03 nd  As2O3 nd nd 

NiO 0,06 0,03  ThO2 nd nd 

   
 Total 99,98 100,05 

V 

P G 

V 
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Figura 3.3. Resultados das análises difratométricas das amostras de Recife. 

A Figura 3.4. Resultado das análises térmicas da amostra REC 05.Figura 3.4 apresenta o 

resultado da analise termogravimétrica da amostra REC05. Na amostra ocorrem quatro 

eventos térmicos principais. O primeiro deles, a aproximadamente 120ºC corresponde à perda 

de água higroscópica (MOTTA, 2004). Já o pico endotérmico próximo a 550ºC é resultado da 

desidroxilação da caulinita presente na amostra. O terceiro e o quarto eventos ocorrem entre 

850º e 900ºC. O primeiro, endotérmico, corresponde à descarbonatação da calcita e logo em 

seguida, num evento exotérmico, ocorre a cristalização da mulita a partir da caulinita 

REC 03 
C – Calcita (CaCO3) 
Q – Quartzo (SiO2) 
K – Caulinita (Al2SiO5(OH)4) 
G – Gipsita (CaSO4.2H2O) 

REC 02 
C – Calcita (CaCO3) 
Q – Quartzo (SiO2) 
Mg – Magnesita (MgCO3) 

REC 05 
C – Calcita (CaCO3) 
Q – Quartzo (SiO2) 
K – Caulinita (Al2SiO5(OH)4) 
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(ZATTA, 2010). A perda de massa menor que 32% a temperaturas acima de 600 ºC, 

juntamente com a perda maior que 3% no intervalo entre 200 e 600 ºC indicam que a pasta 

endurecida é composta por argamassa bastarda, ou seja, o material ligante é composto por 

mistura de cal e barro. Um aspecto geral da microestrutura da pasta endurecida desta amostra 

pode ser observado na Figura 3.5, em que é possível observar cristais romboétricos de calcita 

e cristais foliados de caulinita. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5. Aspecto geral da pasta endurecida da amostra 

REC 05 ao MEV, com cristais de habito foliado de 

caulinita no lado esquerdo e cristais de caulinita com 

hábito romboédrico ao centro. 

 

 

Intervalo de 
temperatura 

(ºC) 

Variação 
de massa 

(%) 

 

<120 -4,54  

120-200 -6,54  

200-400 -4,58  

400-600 -6,09  

200-600 -17,21  

>600 -11,01  

25-1000 -32,76  

Figura 3.4. Resultado das análises térmicas da amostra REC 05. 
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3.1.2 Paudalho 

As três amostras de argamassa de Paudalho apresentaram curvas de distribuição 

granulométrica muito semelhantes (Figura 3.6). Por outro lado, as amostras de areia se 

apresentaram muito diferentes: a amostra PD AR 01 possui menor teor grãos com diâmetro 

menor que 0,3mm do que as demais, com predominância de grãos com dimensão maior que 

0,6 mm. Já a amostra PD AR 02 possui maior quantidade de material fino. Isso indica que, 

apesar das duas amostras de areia terem sido coletadas do mesmo ponto de extração de areia, 

os dois tipos de areia foram retirados do fundo do rio em momentos diferentes, sendo a areia 

referente à amostra PD AR 02 retirada em época de cheia do rio, em que a quantidade de 

material fino sedimentado é maior. 

 

Figura 3.6. Distribuição granulométrica as amostras de Paudalho. 

A apreciação petrográfica dos agregados das amostras apresentou grãos com grau de 

esfericidade alta e grau de arredondamento variando de arredondado a subangular. A 

composição das três amostras é bastante semelhante. A presença de fragmentos de tijolo nas 

amostras PD03 e PD06 se deve provavelmente a contaminação do material da parede. Na 

amostra PD03, por ser de assentamento de pedra, não foram identificados fragmentos de tijolo. 

As amostras de areia apresentaram composições bastante distintas: a amostra PD AR 01 

possui conchas, que não foram identificadas na amostra PD AR 02. 

A análise da seção delgada das amostras de Paudalho ao microscópio petrográfico identificou 

um material composto por biotita, muscovita e argilominerais de textura grossa na amostra 

PD03, enquanto nas amostras PD02 e PD06 a matriz apresentou textura fina. As análises 

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2,4 1,2 0,6 0,3 0,15 0,075 < 0,075 

%
 r

e
ti

d
a 

ac
u

m
u

la
d

a
 

Abertura da peneira (mm) 

Paudalho 

PD 02 

PD 03 

PD 06 

PD AR 01 

PD AR 02 



49 

 

químicas das amostras de Paudalho (Tabela 3.2Tabela 3.1) apresentaram baixo teor de CaO, 

uma vez que o ligante utilizado não é composto por carbonato, como pode ser concluído 

através da petrografia. A análise ao DRX das amostras identificou quartzo, caulinita, 

feldspatos e micas nas amostras (Figura 3.7).  

 

 

 
Figura 3.7. Resultados das análises difratométricas das amostras de Paudalho 

 

A análise térmica da amostra PD 06 identificou quatro eventos térmicos (Figura 3.8). O 

primeiro, a 120ºC corresponde à perda de água higroscópica. Já o pico endotérmico próximo a 

525ºC é resultado da desidroxilação da caulinita presente na amostra. O terceiro evento, na 

PD 03 
Q – Quartzo (SiO2) 
K – Caulinita (Al2SiO5(OH)4) 
Mic – Microclínio (KAlSi3O8) 
Ms – Muscovita (H2KAl3 ( SiO4 )3) 

PD 06 
C – Calcita (CaCO3) 
Q – Quartzo (SiO2) 
K – Caulinita (Al2SiO5(OH)4) 
Ab – Albita (NaAlSi3O8) 
B – Biotita (KFeMg2 ( AlSi3O10 ) ( OH )2) 

PD 02 
Q – Quartzo (SiO2) 
K – Caulinita (Al2SiO5(OH)4) 
An – Anortita CaAl2Si2O8 
B – Biotita (KFeMg2 ( AlSi3O10 ) ( OH )2) 
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faixa de 825ºC, pouco acentuado, corresponde à descarbonatação da calcita, presente em 

pouca quantidade como indicado pela análise química. Por fim, a 900ºC ocorre à cristalização 

da mulita a partir da caulinita, representado pelo pico exotérmico na curva do gráfico de ATD. 

A Figura 3.9 apresenta um aspecto geral da morfologia da argamassa da amostra PD02, em 

que é possível observat cristais de caulinita com hábito foliado, em detalhe na Figura 3.10. 

Tabela 3.2. Resultado da análise química das amostras de Paudalho. 

 
PD 02 PD 03 PD 06   PD 02 PD 03 PD 06 

CaO 6,47 5,52 12,30  CuO 0,09 0,09 0,05 

Al2O3 20,90 21,80 21,40  ZnO 0,10 0,08 0,06 

Fe2O3T 17,90 18,80 19,40  Ga2O3 0,01 nd 0,01 

MgO 1,03 0,99 1,06  Br 0,01 nd nd 

SiO2 43,00 42,30 38,00  Rb2O 0,16 0,05 0,04 

Na2O 0,27 0,21 0,07  SrO 0,08 0,08 0,06 

K2O 6,22 5,89 3,97  ZrO2 0,18 0,19 0,16 

TiO2 1,83 2,04 2,29  Nb2O5 0,01 nd nd 

P2O5 0,24 0,34 0,50  BaO 0,26 0,23 0,22 

MnO 0,41 0,21 0,13  PbO 0,02 0,02 nd 

SO3 0,74 1,06 0,18  Y2O3 nd 0,03 0,03 

Cr2O3 0,04 0,06 0,02  As2O3 nd nd nd 

NiO 0,04 0,03 0,02  ThO2 nd nd nd 

  
 

 
 Total 99,97 100,02 99,98 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo de 
temperatura 

(ºC) 

Variação 
de massa 

(%) 

 

<120 -3,03  

120-200 -1,45  

200-400 -2,00  

400-600 -5,52  

200-600 -8,97  

>600 -3,90  

25-1000 -15,90  

Figura 3.8. Resultado das análises térmicas da amostra PD 06. 



51 

 

 
Figura 3.9. Imagem da amostra PD 02 ao MEV. Hábito 

foliado da caulinita. 

 
Figura 3.10. Detalhe de cristal de caulinita com hábito 

foliado da amostra PD02. 

3.1.3 Ipojuca 

As amostras de argamassa de Ipojuca apresentaram distribuições granulométricas muito 

semelhantes entre si e também entre as amostras de areia (Figura 3.11). A apreciação 

petrográfica indicou grãos com grau de esfericidade de médio a alto, e grau de 

arredondamento entre subarredondado e arredondado para as amostras IP02 e IP04, e 

subangular a angular para a amostra IP09. A composição predominante das amostras IP02 e 

IP04 é de quartzo e feldspato. Já amostra IP 09 apresentou, ainda fragmentos de rocha 

alterado, mica e fragmentos de concha. A análise petrográfica da amostra IP 09 indicou matriz 

fina composta por argilominerais, mas apresentou também porções com carbonato de cálcio 

como resquício da má calcinação, indicando presença de carbonato na pasta endurecida.  

 

Figura 3.11. Distribuição granulométrica das amostras de Ipojuca. 
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Como se pode observar Tabela 3.3, a análise química da amostra IP 09 identificou teor de 

CaO menor que nas amostras IP02 e IP04, resultado condizente com o observado pela análise 

microscópica da seção delgada. Também a análise por difração de raios-X indicou que a 

amostra IP09 é diferente das demais, uma vez que apresentou picos de caulinita mais intensos 

que na amostra IP04, indicando maior quantidade deste composto (Figura 3.12). 

 

Tabela 3.3. Resultado da análise química das amostras de Ipojuca. 

 
IP 02 IP 04 IP 09   IP 02 IP 04 IP 09 

CaO 84,10 73,00 27,00  CuO 0,16 0,05 0,09 

Al2O3 3,36 7,27 24,40  ZnO 0,08 0,05 0,07 

Fe2O3T 1,98 4,72 15,10  Ga2O3 nd nd 0,02 

MgO 1,27 0,94 0,66  Br 0,01 0,01 0,01 

SiO2 6,59 11,00 28,80  Rb2O nd nd 0,01 

Na2O 0,12 0,24 0,05  SrO 0,42 0,31 0,34 

K2O 0,60 0,78 0,70  ZrO2 nd 0,04 0,06 

TiO2 0,42 0,91 1,99  Nb2O5 nd nd 0,01 

P2O5 0,27 0,16 0,33  BaO nd nd nd 

MnO 0,07 0,08 0,04  PbO nd nd nd 

SO3 0,53 0,42 0,22  Y2O3 nd nd tr 

Cr2O3 nd nd nd  As2O3 nd 0,01 0,02 

NiO 0,03 0,02 0,02  ThO2 nd nd nd 

  
 

 
 Total 99,99 99,99 99,91 
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Figura 3.12. Resultados das análises difratométricas das amostras de Ipojuca. 

 

 

 

IP 02 
C – Calcita (CaCO3) 
Q – Quartzo (SiO2) 

IP 04 
C – Calcita (CaCO3) 
Q – Quartzo (SiO2) 
K – Caulinita (Al2SiO5(OH)4) 

IP 09 
C – Calcita (CaCO3) 
Q – Quartzo (SiO2) 
K – Caulinita (Al2SiO5(OH)4) 
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A imagem feita pelo MEV (Figura 3.13) apresenta material orgânico devido à ação biológica 

sobre a argamassa, na amostra IP02. A Figura 3.14 apresenta cristais foliados de caulinita da 

pasta endurecida da amostra IP09. 

 
Figura 3.13. Imagem da amostra IP02 ao MEV. Fibras 

de ação biológica. 

 
Figura 3.14. Imagem da amostra IP09 ao MEV, com 

cristais foliados de caulinita. 

3.1.4 Sirinhaém 

A distribuição granulométrica das amostras de Sirinhaém foi bastante variada. Entretanto, 

existe grande semelhança entre as amostras SR01 e SR10 (Figura 3.15).  

 

Figura 3.15. Distribuição granulométrica das amostras de Sirinhaém 

Pela apreciação petrográfica, foram identificados grãos com grau de esfericidade médio a alto 

em todas as amostras, com exceção da amostra SR03. O resultado da análise química dessa 

amostra, apresentado na Tabela 3.4, também se mostrou diferente, com teores de CaO 

bastante reduzidos em relação às demais amostras (7,48%). A amostra SR 06 também se 

mostrou diferente pela análise química, com teor intermediário de CaO em relação às outras 
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amostras (50,3%). As amostras SR01 SR07 e SR10 apresentaram composição química muito 

semelhante.  

Tabela 3.4. Resultado da análise química das amostras de Sirinhaém. 

 
SR 01 SR 03 SR 06 SR 07 SR 10   SR 01 SR 03 SR 06 SR 07 SR 10 

CaO 87,60 7,48 50,30 81,20 71,50  CuO 0,02 0,04 0,06 0,05 0,03 

Al2O3 2,43 27,10 14,00 4,20 7,55  ZnO 0,02 0,05 0,05 0,03 0,02 

Fe2O3T 2,63 24,60 8,14 3,08 5,67  Ga2O3 nd 0,02 nd nd nd 

MgO 0,92 0,69 1,02 0,69 1,25  Br nd 0,03 nd nd 0,01 

SiO2 4,44 33,90 21,20 7,92 10,20  Rb2O nd 0,01 0,05 0,01 0,00 

Na2O nd 0,82 nd 0,06 0,16  SrO 0,79 nd 0,80 0,81 1,27 

K2O 0,30 0,94 2,47 0,53 0,57  ZrO2 nd 0,41 0,07 0,07 0,05 

TiO2 0,33 2,65 1,18 0,55 0,76  Nb2O5 nd 0,03 0,01 nd 0,01 

P2O5 0,12 0,49 0,23 0,19 0,18  BaO nd nd nd nd nd 

MnO 0,07 0,13 0,10 0,12 0,05  PbO nd 0,01 0,02 nd nd 

SO3 0,28 0,32 0,30 0,43 0,60  Y2O3 nd 0,01 nd nd nd 

Cr2O3 nd nd nd nd nd  As2O3 nd nd nd nd 0,01 

NiO 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02  ThO2 nd 0,01 nd nd nd 

  
   

 
 Total 99,99 99,76 100,02 99,96 99,89 

Foram identificados fragmentos de concha nas amostras SR01, SR06, SR07 e SR10, tanto 

pela apreciação petrográfica como pela microscopia, indicando calcinação incompleta na 

produção de cal. A Figura 3.16 apresenta um aspecto geral da pasta endurecida da amostra 

SR07, com cristais de calcita. Pela análise difratométrica, não foi detectada a presença de 

calcita na amostra SR03, e na amostra SR06, foi identificada a presença de caulinita e 

muscovita, resultados coerentes com os obtidos na análise química. Nas demais amostras 

foram identificados apenas quartzo e caulinita (Figura 3.17).  

 
Figura 3.16. Imagem da amostra SR07 ao MEV, com 

cristais de calcita. 
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Figura 3.17. resultados das análises difratométricas das amostras de Sirinhaém

SR01 
C – Calcita (CaCO3) 
Q – Quartzo (SiO2) 

SR 03 
Q – Quartzo (SiO2) 
K – Caulinita (Al2SiO5(OH)4) 

SR 06 
C – Calcita (CaCO3) 
Q – Quartzo (SiO2) 
K – Caulinita (Al2SiO5(OH)4) 
M – Muscovita (H2KAl3 ( SiO4 )3) 

SR 07 
C – Calcita (CaCO3) 
Q – Quartzo (SiO2) 

SR 10 
C – Calcita (CaCO3) 
Q – Quartzo (SiO2) 
K – Caulinita (Al2SiO5(OH)4) 
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O resultado das análises térmicas das amostras SR01, SR03 e SR06 estão apresentados na 

Figura 3.18, Figura 3.19 e Figura 3.20, respectivamente. A amostra SR01 apresentou perda de 

massa superior a 32%, indicando que a pasta endurecida é composta por argamassa a base de 

cal. É possível notar a curva da ATD o pico endotérmico a 940ºC referente a descarbonatação 

da calcita, e a ausência dos picos de eventos térmicos característicos da caulinita. Esse 

resultado condiz com o obtido nos demais ensaios. 

 

 

 

 

 

 

Intervalo de 
temperatura 

(ºC) 

Variação 
de massa 

(%) 

 

<120 -5,46  

120-200 -8,67  

200-400 -7,64  

400-600 -7,46  

200-600 -23,77  

>600 -0,67  

25-1000 -29,9  

 

 

 

Intervalo de 
temperatura 

(ºC) 

Variação 
de massa 

(%) 

 

<120 -1,31  

120-200 -0,75  

200-400 -2,52  

400-600 -2,38  

200-600 -5,65  

>600 -31,58  

25-1000 -38,54  
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Figura 3.18. Resultado das análises térmicas da amostra SR 01 

Figura 3.19. Resultado das análises térmicas da amostra SR 03 
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Intervalo de 
temperatura 

(ºC) 

Variação 
de massa 

(%) 

 

<120 -2,14  

120-200 -1,66  

200-400 -2,98  

400-600 -4,74  

200-600 -9,38  

>600 -16,45  

25-1000 -27,97  

 

 

O gráfico da ATD da amostra SR03 apresenta três eventos térmicos. O primeiro, a 120 ºC, 

referente à perda de água higroscópica, o segundo, a 570 graus, referente à desidroxilação da 

caulinita e a última, exotérmica, a 900 ºC referentes à cristalização da mulita. A ausência do 

pico correspondente à descarbonatação da calcita é condizente com os resultados das demais 

análises, uma vez que não foi identificada calcita pela difratometria de raios X, e os teores de 

CaO detectados pela análise química foram baixos. 

A amostra SR06 apresentou 4 eventos térmicos. O primeiro, a 120 graus, referente à perda de 

água higroscópica. O segundo, a 560ºC corresponde à desidroxilação da caulinita. O terceiro, 

a 890 ºC é referente à descarbotação da calcita, e, logo em seguida, a 920 ºC ocorre um evento 

exotérmico, correspondente à cristalização da mulita a partir da caulinita. A perda de massa 

menor que 32% a temperaturas acima de 600 ºC, juntamente com a perda maior que 3% no 

intervalo entre 200 e 600 ºC indicam que a pasta endurecida da amostra SR06 é composta por 

argamassa bastarda. Essas observações são condizentes com os resultados dos demais ensaios 

realizados 
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Figura 3.20. Resultado das análises térmicas da amostra SR 06 
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4 Capítulo 4 
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4.1 Conclusões 

A partir da interpretação dos resultados das análises de distribuição granulométrica, 

apreciação petrográfica, microscopia, análise química, análise mineralógica por difratometria 

de raios-X e análises térmicas realizadas nas diferentes amostras coletadas em conventos 

franciscanos do estado de Pernambuco, foi  possível chegar às seguintes conclusões. 

 As amostras de Recife REC03 e REC05, ambas amostras de argamassa de 

assentamento retiradas das paredes do claustro do convento, apresentaram composição 

química e composição mineralógica da pasta endurecida e agregado semelhantes. A 

análise térmica indicou essas amostras como sendo de argamassa bastarda. A presença 

de restos de conchas nas amostras indica calcinação incompleta durante a produção da 

cal, provavelmente devido à falta de moagem da matéria prima, juntamente com 

tempo de queima insuficiente. A amostra REC02 difere das demais por apresentar 

magnesita na pasta endurecida, o que provavelmente indica material carbonático para 

produção de cal de origem distinta das demais. 

 

 As amostras de argamassa de Paudalho são compostas por barro, não tendo sido 

utilizada cal como aglomerante. As amostras de areia de rio possuem grande 

quantidade de fragmento de concha, e provavelmente esta não deve ter sido utilizada 

na construção do Mosteirinho de Paudalho, pois não foram detectados fragmentos de 

conchas nas amostras de argamassa.  

 

 As amostras IP02 e IP04, ambas retiradas das paredes do convento de Ipojuca 

apresentaram composição química e mineralógica semelhantes. Apesar de não ter sido 

realizada análise térmica nessas amostras, o elevado teor de carbonato indica 

argamassa rica em cal. A amostra IP04 apresentou caulinita na pasta endurecida, 

sendo, portanto, uma argamassa bastarda. A amostra IP09 difere das demais por 

possuir composição rica em caulinita e reduzido teor de CaO, indicando ser uma 

argamassa bastarda, pobre em cal. A semelhança entre as características do agregado 

das argamassas e das amostras de areia coletada indicam que a areia da região pode ter 

sido utilizada na construção do convento. 
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 As amostras de Sirinhaém são bastante heterogêneas. As amostras SR01, SR07 e 

SR10 possuem composição química e mineralógica semelhantes. As três amostras são 

argamassas de assentamento, sendo que as amostras SR01 e SR07 foram retiradas das 

paredes do claustro, e a amostra SR10 foi retirada da parede da Igreja. A semelhança 

entre elas indica que as paredes do claustro e da igreja podem ter sido erguidas em um 

mesmo momento. As amostras SR03 e SR07 são argamassas de entaipamento mas 

possuem composição muito diferente, e provavelmente foram produzidas em 

momentos diferentes. Isso pode indicar dois períodos de reforma do claustro. A 

amostra SR03 é composta por barro, sem adição de cal. Já a amostra SR07 é uma 

argamassa bastarda com presença de caulinita e carbonato. Análises térmicas nas 

amostras SR01 e SR06 indicam que a amostra SR01 é argamassa rica em cal, 

enquanto a amostra SR06 é uma amostra de argamassa bastarda. A presença de 

fragmentos de concha em todas as amostras, exceto na amostra SR03 indica 

calcinação incompleta na produção da cal. A distribuição ganulométrica das amostras 

de areia e das amostras de argamassa foi bastante variada, de modo que não se pode 

afirmar se foram utilizadas na construção do convento. 

 

 A presença de restos de conchas em todas as amostras a base de cal indicam que a cal 

utilizada na construção desses conventos, na região costeira do estado de Pernambuco, 

é proveniente da calcinação de calcário marinho, e não de rochas calcárias. 

Para estudos futuros, pode-se considerar: 

 Estudo da ação biológica nas argamassas 

 Estudo histórico da confecção de cal utilizada nesses edifícios 

 Desenvolvimento de argamassa de restauro compatível com as argamassas estudadas 

 Realização da caracterização das argamassas de revestimento desses conventos, de 

modo a identificar quais ainda apresentam sua composição original, e quais possuem 

interferência com aplicação de materiais modernos. 
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Apêndice A – Fichas de descrição das amostras 
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Amostra: REC 02 

     

Ponto de coleta: Convento de Santo Antonio 
do Recife. Corredor de entrada no lado 
esquerdo do claustro, primeiro nicho. 

Descrição: Material de preenchimento do nicho. Argamassa de camada única, coloração 
branca ligeiramente rosada (2,5Y 8/1 – light gray). Agregado com grãos predominantemente 
entre 1 e 2 mm, com alguns raros grãos maiores até 5 mm, de coloração rosada. Presença de 
conchas. Alguns pontos de coloração branca de até 1 cm. 
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Amostra: REC 03 

 

Origem: Convento de Santo Antonio do 
Recife. Corredor de entrada no lado esquerdo 
do claustro, entre dois nichos 

Descrição: Argamassa de assentamento de coloração bege acinzentada (10YR 7/2 – dull 
yellow orange), com fragmentos de tijolo. Predominância de agregados com dimensão de 0,1 
cm, com alguns grãos maiores que chegam a 1 cm. Grãos irregulares de material bege 
amarronzado de 2 cm 
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Amostra: REC 05 

 

Origem: Convento de Santo Antonio do 
Recife. Parede externa à Capela do Rosário 

Descrição: Argamassa de assentamento. Material homogêneo, bastante friável, de coloração 
bege (10YR 8\2 – light gray), agregado de grãos com dimensão predominante de até 0,1 mm, 
com alguns grãos que alcançam 0,2cm. 
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Amostra: PD 02 

 

Origem: Mosteirinho de São Francisco de 
Paudalho. Lado direito da igreja a partir da 
entrada. 
 

Descrição: Argamassa de assentamento de pedra. Argamassa única de coloração marrom 
amarelado escuro (10YR 4/6 brown). Agregados com dimensão entre 0,2 e 1,0 cm. 
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Amostra: PD 03 

 

Origem: Mosteirinho de São Francisco de 
Paudalho. Arco cruzeiro, do lado direito 
 

Descrição: Argamassa de assentamento de tijolo. Argamassa de assentamento com 
fragmentos de tijolos. Ação biológica intensa. Cor marrom amarelado escuro (10YR 4/6 – 
brown), bastante friável, grãos de dimensão predominante entre 0,2 e o,5 cm no agregado. 
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Amostra: PD 06 

  

Origem: Mosteirinho de São Francisco de 
Paudalho. Arco do corredor externo direito. 
 

Descrição: Argamassa de assentamento desagregada. Presença de fragmentos de rocha de 
até 2 cm de rocha granítica bastante alterada. Pasta endurecida de cor variando entre amarelo 
amarronzado (10YR 6/6 – bright brown) e marrom amarelado (10YR 5/6 – yellowish brown). 
Ação biológica intensa. Grãos do agregado com dimensão entre 0,1 e 0,3 cm. 
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Amostra: IP 02 

 

Origem: Convento de Santo Antonio de 
Ipojuca. Sob o corrimão da escada em frente 
ao refeitório, próximo ao degrau. 
 

Descrição: Argamassa de assentamento de tijolo. Material desagregado de cor branca (10YR 
8/2 – light gray). Agregados angulosos, com dimensão predominante de 0,1 cm, rico em 
quartzo. 
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Amostra: IP 04 

 

Origem: Convento de Santo Antonio de 
Ipojuca. Parede da dispensa, voltada para o 
corredor 

Descrição: Argamassa assentamento de tijolo. Material desagregado, cor 10YR 8/2 – light 
gray. Agregados irregulares com dimensão de até 0,5 cm, com predominância em 0,2 cm. 
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Amostra: IP 09 

 

Origem: Convento de Santo Antonio de 
Ipojuca. Arrimo atrás da igreja. 
 

Descrição: Material desagregado, de cor rosa claro (7,5YR 7/4 – dull orange). Torrões de cor 
branca e de cor avermelhada (tijolo). Agregados angulosos, com dimensão predominante de 
0,1 cm. 
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Amostra: SR 01 

  

Origem: Convento de São Francisco de 
Sirinhaém. Lado esquerdo do claustro, 
primeiro arco. 
 

Descrição: Argamassa de assentamento. Argamassa bastante porosa de cor 10YR 8/2 – light 
gray, com aglomerado de dimensão heterogênea  entre 0,1 e 0,5 cm, sendo os maiores 
próximos ao contato com o tijolo. Presença de grãos arredondados de cor branca e vestígios 
fibrosos de madeira. 
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Amostra: SR 03 

 

Origem: Convento de São Francisco de 
Sirinhaém. Lado esquerdo do claustro, 
argamassa de entaipamento do segundo arco. 
 

Descrição: Argamassa de entaipamento. Material heterogêneo, predominantemente marrom 
(10YR 4/6 – brown), mas com porções claras (10YR 8/3 – light yelow orange), de material 
mais coeso, e em menor quantidade material róseo (7,5YR 7/6 – orange), bastante friável. 
Apresenta agregado quartzoso, com grãos de até 0,3 cm. 
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Amostra: SR 06 

 

Origem: Convento de São Francisco de 
Sirinhaém. Lado direito do claustro, antiga 
janela, próximo da atual porta. 

Descrição: Argamassa de entaipamento. Material desagregado, muito friável, com grãos de 
agregado de 0,2 a 1,5 cm. Agregado rico em quartzo e feldspato angulares. Cor marrom muito 
claro (10YR 7/3 – marrom muito claro) 
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Amostra: SR 07 

 

Origem: Convento de São Francisco de 
Sirinhaém. Lado direito do claustro, ao lado da 
antiga janela, atual porta. 

Descrição: Argamassa de assentamento. Grãos arredondados, ricos em quartzo, com 
dimensão heterogênea, variando entre 0,3 e 1 cm, com predominância na faixa de 0,5 cm. 
Material bastante friável, de cor cinza claro (10YR 7/2 – dull yellow orange) 
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Amostra: SR 10 

 

Origem: Igreja de São Francisco de 
Sirinhaém. Porção interna do arco da nave na 
Igreja, lado direito. 
 

Descrição: Argamassa de cor marrom claro (10YR 8/4 – yellow orange), desagregado, 
bastante friável. Grãos com  dimensão predominante de 0,2 cm aproximadamente, mas alguns 
grãos alcançam 1 cm.  Agregado de grãos arredondados. 
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Apêndice B – Fichas de distribuição granulométrica 
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REC 02 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 1,65 

1,2 6,38 

0,6 52,38 

0,3 83,15 

0,15 87,87 

0,075 91,79 

<0,075 98,66 
 

REC 03 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 5,25 

1,2 14,60 

0,6 38,70 

0,3 65,02 

0,15 78,43 

0,075 88,78 

<0,075 99,93 
 

REC 05 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 7,44 

1,2 16,72 

0,6 45,77 

0,3 75,53 

0,15 83,39 

0,075 91,34 

<0,075 99,51 
 

   

PD 02 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 16,83 

1,2 29,88 

0,6 56,32 

0,3 73,72 

0,15 82,44 

0,075 92,14 

<0,075 99,22 
 

PD 03 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 9,84 

1,2 23,04 

0,6 56,97 

0,3 75,63 

0,15 83,65 

0,075 92,27 

<0,075 99,84 
 

PD 06 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 7,37 

1,2 21,23 

0,6 56,80 

0,3 79,02 

0,15 86,55 

0,075 93,71 

<0,075 99,60 
 

   

PD AR 01 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 11,09 

1,2 28,57 

0,6 70,67 

0,3 92,24 

0,15 96,43 

0,075 98,67 

<0,075 99,24 
 

PD AR 02 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 0,10 

1,2 0,22 

0,6 1,80 

0,3 28,78 

0,15 72,75 

0,075 97,50 

<0,075 99,85 
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IP 02 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 16,83 

1,2 29,88 

0,6 56,32 

0,3 73,72 

0,15 82,44 

0,075 92,14 

<0,075 99,22 
 

IP 04 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 9,84 

1,2 23,04 

0,6 56,97 

0,3 75,63 

0,15 83,65 

0,075 92,27 

<0,075 99,84 
 

IP 09 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 7,37 

1,2 21,23 

0,6 56,80 

0,3 79,02 

0,15 86,55 

0,075 93,71 

<0,075 99,60 
 

   

IP AR 01 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 11,09 

1,2 28,57 

0,6 70,67 

0,3 92,24 

0,15 96,43 

0,075 98,67 

<0,075 99,24 
 

IP AR 02 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 0,10 

1,2 0,22 

0,6 1,80 

0,3 28,78 

0,15 72,75 

0,075 97,50 

<0,075 99,85 
 

 

   

SR 01 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 7,66 

1,2 26,77 

0,6 52,57 

0,3 65,60 

0,15 72,11 

0,075 81,10 

<0,075 98,61 
 

SR 03 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 0,18 

1,2 1,21 

0,6 14,02 

0,3 40,91 

0,15 59,13 

0,075 80,78 

<0,075 99,26 
 

SR 06 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 24,26 

1,2 51,02 

0,6 75,35 

0,3 81,34 

0,15 85,24 

0,075 91,71 

<0,075 100,00 
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SR 07 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 38,16 

1,2 52,85 

0,6 65,25 

0,3 76,52 

0,15 82,99 

0,075 90,42 

<0,075 98,95 
 

SR 10 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 16,01 

1,2 31,89 

0,6 52,81 

0,3 66,46 

0,15 74,30 

0,075 93,85 

<0,075 99,62 
 

 

   

SR AR 01 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 0 

1,2 0,11 

0,6 2,23 

0,3 16,46 

0,15 64,56 

0,075 96,90 

<0,075 99,41 
 

SR AR 02 

Abertura da 
peneira 
(mm) 

% Retida 
acumulada 

2,4 0,47 

1,2 0,93 

0,6 4,66 

0,3 25,44 

0,15 62,93 

0,075 95,69 

<0,075 99,59 
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Apêndice C – Fichas apreciação petrográfica 
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Amostra REC 02 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Alta Alta Alta Alta Alta 

Grau de 
arredondamento 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado Subangular Subangular Subangular 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 5 12,5 155 64,6 203 93,1 194 97 200 100 

Fragmento de concha 11 27,5 54 22,5 15 6,9 6 3 
 

0 

Feldspato 
 

0 4 1,7 
 

0 
 

0 
 

0 

Feldspato alterado 7 17,5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Material argiloso 17 42,5 27 11,3   0   0   0 

Total 40 100 240 100 218 100 200 100 200 100 

           

           Amostra REC 03 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Alta Media Alta Alta Alta 

Grau de 
arredondamento Arredondado Arredondado Subangular 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 22 37,3 172 81,1 190 91,8 225 97,4 200 100 

Fragmento de concha 15 25,4 34 16 13 6,3 6 2,6 
 

0 

Feldspato 1 1,7 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Tijolo 3 5,1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Feldspato alterado 18 30,5 6 2,8 4 1,9   0   0 

Total 59 100 212 100 207 100 231 100 200 100 

           

           Amostra REC 05 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Alta Alta Alta Alta Alta 

Grau de 
arredondamento Arredondado Arredondado Arredondado 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 159 67,7 167 83,5 206 92,4 200 100 202 99,5 

Fragmento de concha 6 2,6 1 0,5 
 

0 
 

0 
 

0 

Feldspato 10 4,3 7 3,5 4 1,8 
 

0 
 

0 

Material argiloso 51 21,7 20 10 7 3,1 
 

0 1 0,5 

Feldspato alterado 9 3,8 5 2,5 6 2,7   0   0 

Total 235 100 200 100 223 100 200 100 203 100 

           

           

           

           

           



91 

 

Amostra PD02 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Alta Alta Alta Alta Alta 

Grau de 
arredondamento Arredondado 

Sub-
arredondado Subangular Subangular Subangular 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 81 49,7 118 53,9 104 51,7 153 72,9 148 74 

Feldspato 21 12,9 29 13,2 25 12,4 14 6,7 6 3 

Feldspato alterado 10 6,1 5 2,3 
 

0 
 

0 
 

0 

Fragmento rochoso 51 31,3 47 21,5 65 32,3 
 

0 
 

0 

Material argiloso 
 

0 20 9,1 6 3 28 13,3 
 

0 

Mica 
 

0 
 

0 
 

0 15 7,1 46 23 

Outros   0   0 1 0,5   0   0 

Total 163 100 219 100 201 100 210 100 200 100 

           

           Amostra PD03 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Alta Alta Alta Media Alta 

Grau de 
arredondamento Subangular Subangular Arredondado Subangular Subangular 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 58 60,4 140 65,4 141 68,8 149 74,1 156 76,8 

Feldspato 19 19,8 51 23,8 36 17,6 31 15,4 2 1 

Tijolo 4 4,2 6 2,8 9 4,4 6 3 
 

0 

Feldspato alterado 2 2,1 5 2,3 
 

0 
 

0 
 

0 

Fragmento rochoso 10 10,4 10 4,7 13 6,3 5 2,5 
 

0 

Material orgânico 3 3,1 1 0,5 5 2,4 1 0,5 10 4,9 

Mica 
 

0 
 

0 1 0,5 9 4,5 15 7,4 

Outros 
 

0 1 0,5 
 

0 
 

0 
 

0 

Material argiloso   0   0   0   0 20 9,9 

Total 96 100 214 100 205 100 201 100 203 100 

           

           Amostra PD06 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Alta Alta Alta Alta Alta 

Grau de 
arredondamento 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado Subangular Subangular 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 99 49,3 145 64,2 170 84,2 169 84,5 161 80,5 

Feldspato 35 17,4 38 16,8 20 9,9 13 6,5 14 7 

Tijolo 1 0,5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Fragmento rochoso 55 27,4 25 11,1 4 2 9 4,5 
 

0 

Material argiloso 11 5,5 18 8 8 4 
 

0 3 1,5 

Mica   0   0   0 9 4,5 22 11 

Total 201 100 226 100 202 100 200 100 200 100 
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Amostra PD AR 01 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Baixa Alta Media Alta Media 

Grau de 
arredondamento Arredondado Subangular Subangular Subangular Subangular 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 196 50 183 72,3 207 88,5 196 90,7 185 90,2 

Feldspato 73 18,6 27 10,7 12 5,1 12 5,6 3 1,5 

Concha 66 16,8 14 5,5 5 2,1 
 

0 
 

0 
Fragmento rochoso 
alterado 8 2 9 3,6 

 
0 

 
0 

 
0 

Material argiloso 42 10,7 20 7,9 9 3,8 8 3,7 12 5,9 

Mica 
 

0 
 

0 1 0,4 
 

0 3 1,5 

Materia organica 7 1,8   0   0   0 2 1 

Total 392 100 253 100 234 100 216 100 205 100 

           

           Amostra PD AR 02 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Alta Alta Alta Alta Alta 

Grau de 
arredondamento Arredondada Arredondada Subangular Subangular Subangular 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 
 

0 3 18,8 174 85,7 122 59,5 180 89,1 

Feldspato 1 20 3 18,8 23 11,3 10 4,9 14 6,9 
Fragmento rochoso 
alterado 2 40 

 
0 

 
0 72 35,1 

 
0 

Material argiloso 
 

0 10 62,5 
 

0 
 

0 
 

0 

Mica 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 7 3,5 

Materia organica 2 40   0 6 3 1 0,5 1 0,5 

Total 5 100 16 100 203 100 205 100 202 100 

           

           Amostra IP 02 

  
  

Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

  Grau de esfericidade Media Media/alta Alta Media 

  Grau de 
arredondamento 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado Angular 

  Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

  Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % 

  Quartzo 19 86,4 185 90,7 163 84 149 70,3 

  Feldspato 2 9,1 9 4,4 8 4,1 
 

0 

  Material argiloso 1 4,5 10 4,9 23 11,9 63 29,7 

  Total 22 100 204 100 194 100 212 100 
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Amostra IP 04 

  
  

Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

  Grau de esfericidade Media Media Media Media 

  Grau de 
arredondamento 

Sub-
arredondado Arredondado 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado 

  Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

  Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % 

  Quartzo 39 44,3 117 58,2 103 50,5 89 40,1 

  Feldspato alterado 7 8 16 8 8 3,9 
 

0 

  Tijolo 4 4,5 
 

0 1 0,5 
 

0 

  Argiloso 33 37,5 64 31,8 92 45,1 131 59 

  Opaco 5 5,7 4 2   0 2 0,9 

  Total 88 100 201 100 204 100 222 100 

  
           

           Amostra IP 09 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Média Alta Alta Média Alta 

Grau de 
arredondamento Subangular Subangular 

Sub-
arredondado Subangular Subangular 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 54 54,5 174 80,2 185 87,3 180 92,3 200 36,9 

Quarzo leitoso 27 27,3 17 7,8 6 2,8 
 

0 
 

0 

Tijolo 4 4 5 2,3 6 2,8 
 

0 38 7 

Feldspato alterado 4 4 21 9,7 15 7,1 8 4,1 
 

0 

Fragmento rochoso 1 1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Material argiloso 
 

0 
 

0 
 

0 6 3,1 293 54,1 

Mica 
 

0 
 

0 
 

0 1 0,5 11 2 

Concha 9 9,1   0   0   0   0 

Total 99 100 217 100 212 100 195 100 542 100 

           

           Amostra IP AR 01 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Alta Media Alta Alta Media 

Grau de 
arredondamento Subangular Subangular Subangular Angular Angular 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 36 54,5 165 79,7 185 89,8 199 94,8 237 97,9 

Feldspato 12 18,2 25 12,1 20 9,7 11 5,2 5 2,1 

Fragmento rochoso 5 7,6 4 1,9 1 0,5 
 

0 
 

0 

Material argiloso 13 19,7 11 5,3 
 

0 
 

0 
 

0 

Mica 
 

0 1 0,5 
 

0 
 

0 
 

0 

Organico   0 1 0,5   0   0   0 

Total 66 100 207 100 206 100 210 100 242 100 
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Amostra SR 01 
  

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

  Grau de esfericidade Media Media Media/alta Alta 
  Grau de 

arredondamento 
Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado Subangular 

Sub-
arredondado 

  Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 
  Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % 
  Quartzo 124 87,3 168 83,6 166 80,2 6 3 
  Feldspato 4 2,8 10 5 20 9,7 

 
0 

  Concha mal calcinada 7 4,9 21 10,4 17 8,2 
 

0 
  Feldspato alterado 0 0 

 
0 3 1,4 

 
0 

  Fragmento rochoso 1 0,7 2 1 
 

0 
 

0 
  Material argiloso 6 4,2 

 
0 

 
0 

 
0 

  Mica 0 0 
 

0 1 0,5 2 1 
  Pasta 0 0   0   0 194 96 
  Total 142 100 201 100 207 100 202 100 
  

           

           Amostra SR 03 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Alta Alta Alta Alta Alta 

Grau de 
arredondamento 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 2 50 87 74,4 98 47,3 69 33,2 30 15 

Feldspato alterado 
 

0 7 6 5 2,4 4 1,9 9 4,5 

Material argiloso 2 50 17 14,5 104 50,2 127 61,1 159 79,5 

Mica 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Mat organico 
 

0 6 5,1 
 

0 8 3,8 2 1 

Total 4 100 117 100 207 100 208 100 200 100 

           

           Amostra SR 06 

  
  

Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

  Grau de esfericidade Alta Media-alta Media Media 

  Grau de 
arredondamento Subangular Subangular Subangular Subangular 

  Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

  Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % 

  Quartzo 179 80,3 168 82,8 194 79,8 127 63,5 

  Feldspato 30 13,5 22 10,8 19 7,8 26 13 

  Tijolo 
 

0 
 

0 14 5,8 
 

0 

  Concha mal calcinada 14 6,3 9 4,4 
 

0 4 2 

  Fragmento rochoso 
 

0 3 1,5 3 1,2 
 

0 

  Material argiloso 
 

0 
 

0 10 4,1 37 18,5 

  Mica 
 

0 1 0,5 3 1,2 6 3 

  Total 223 100 203 100 243 100 200 100 
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Amostra SR 07 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Alta Media Media Alta Alta 

Grau de 
arredondamento 

Sub-
arredondada Subangular Subangular Subangular Subangular 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 197 87,6 182 85,8 157 81,8 187 94 190 90,5 

Feldspato 10 4,4 11 5,2 12 6,3 3 1,5 6 2,9 

Concha 11 4,9 7 3,3 23 12 5 2,5 
 

0 

Feldspato alterado 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Fragmento rochoso 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Material argiloso 6 2,7 12 5,7 
 

0 
 

0 
 

0 

Mica 1 0,4 
 

0 
 

0 4 2 14 6,7 

Outros   0   0   0   0   0 

Pasta 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Total 225 100 212 100 192 100 199 100 210 100 

           Amostra SR 10 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Alta Media Alta Alta Alta 

Grau de 
arredondamento 

Sub-
arredondado Subangular Subangular Arredondada Arredondada 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 200 78,7 169 79 147 70,7 28 14,4 48 24,6 

Feldspato 19 7,5 15 7 12 5,8 
 

0 
 

0 

Fragmento de concha 12 4,7 5 2,3 4 1,9 
 

0 
 

0 

Feldspato alterado 4 1,6 15 7 
 

0 
 

0 
 

0 

Fragmento rochoso 7 2,8 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Material argiloso 12 4,7 10 4,7 42 20,2 162 83,5 128 65,6 

Mica 
 

0 
 

0 1 0,5 
 

0 8 4,1 

Organico   0   0 2 1 4 2,1 2 1 

Óxido 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 9 4,6 

Total 254 100 214 100 208 100 194 100 195 100 

           Amostra SR AR 01 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade   Alta Alta Alta Media 

Grau de 
arredondamento   Arredondado Subangular Subangular Angular 

Superfície dos grãos   Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 
 

  1 3,2 15 6,9 124 54,1 204 96,7 

Feldspato 
 

  
 

0 
 

0 
 

0 1 0,5 

Feldspato alterado 
 

  
 

0 
 

0 1 0,4 
 

0 

Fragmento rochoso 
 

  8 25,8 99 45,8 101 44,1 3 1,4 

Material argiloso 
 

  10 32,3 84 38,9 3 1,3 
 

0 

Mica 
 

  1 3,2 2 0,9 
 

0 2 0,9 

Mat organica 
 

  11 35,5 16 7,4 
 

0 1 0,5 

Total 0 0 31 100 216 100 229 100 211 100 
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Amostra SR AR 02 

  
Fração 
2,4mm 

Fração 
1,2mm 

Fração 
0,6mm 

Fração 
0,3mm 

Fração 
0,15mm 

Grau de esfericidade Baixa Alta Alta Alta Alta 

Grau de 
arredondamento Subangular 

Sub-
arredondado 

Sub-
arredondado Angular Angular 

Superfície dos grãos Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa Rugosa 

Mineralogia grãos % grãos % grãos % grãos % grãos % 

Quartzo 2 10 9 12,2 89 41,8 93 46,7 178 87,3 

Feldspato 
 

0 
 

0 
 

0 13 6,5 7 3,4 

Feldspato alterado 
 

0 
 

0 62 29,1 
 

0 
 

0 

Fragmento rochoso 4 20 11 14,9 59 27,7 82 41,2 6 2,9 

Material argiloso 4 20 35 47,3 
 

0 
 

0 
 

0 

Mica 
 

0 2 2,7 2 0,9 10 5 13 6,4 

Materia organica 10 50 17 23 1 0,5 1 0,5 
 

0 

Total 20 100 74 100 213 100 199 100 204 100 
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REC 02 

   

Pasta endurecida (65%) Agregado (30%) Vazios (5%) 

A pasta endurecida encontra-se 
completamente carbonatada, com distribuição 
homogênea de cor. 

Esfericidade alta, com grãos sub 
arredondados.  
Composição predominante: quartzo (80%), 
quartzo policristalino (10%), plagioclásio (2%) 
microclínio (2%), fragmento de rocha (2%) e 
torrão argiloso (1%).  

São comuns bolhas de ar aprisionado com 
0,2 a 0,4 mm; vazios no contato pasta-
agregado. 

 

  



99 

 

REC 03 

   

Pasta endurecida (60%) Agregado (30%) Vazios (10%) 

A pasta endurecida encontra-se 
completamente carbonatada, com distribuição 
homogênea de cor. Presença de restos de 
concha mal carbonatados. Há traços de 
gipsita em poros. 

Esfericidade alta, com grãos angulares. 
Granulometria hetertogênea, com dimensão 
dos grãos entre 10 divisões e  170 divisões. 
Composição predominante: quartzo (80%), 
quartzo policristalino (10%) fragmento de 
rocha (5%)m feldspato alterado (4%), torrão 
argiloso (1%). Os grãos de quartzo 
apresentam extinção ondulante.   

São comuns bolhas de ar aprisionado com 
0,2 a 0,4 mm. Presença de vazios 
intragranulares nos fragmentos de concha 
mal carbonatados, vazios irregulares 
interligados na pasta endurecida e vazios no 
contato pasta-agregado. 
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REC 05 

   

Pasta endurecida (50%) Agregado (40%) Vazios (10%) 

Pasta endurecida completamente 
carbonatada, de coloração homegênea. 
Resquícios de concha mal calcinada. 

Esfericidade média, grãos subarredondados. 
Composição: quartzo (80%), feldspato (10%) 
torrão argiloso (10%) 

São comuns vazios de ar aprisionado e no 
contato pasta-agregado. Há vazios irregulares 
interligados na pasta endurecida 
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PD 02 

   

Pasta endurecida (50%) Agregado (30%) Vazios (20%) 

Pasta endurecida composta por matriz de 
argilominerais de textura fina.  

Esfericidade média, com grãos 
subarredondados.  
Granulometria heterogênea, com a dimensão 
dos grãos entre 2,5mm e 1 cm. 
Composição: quartzo (40%) conchas (35%), 
fragmento de rocha (25%) 

São comuns poros de ar incorporado. 
Presença de vazios intragranulares, nas 
conchas e no contato pasta-agregado. 
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Amostra PD 03 

  

Pasta endurecida (20-25%) Agregado (75-80%) Vazios (<5%) 

Pasta endurecida composta por biotita, 
muscovita e argilominerais, de granulação 
grossa.  

Esfericidade média a alta, com grãos sub 
arredondados. Granulometria heterogênea, 
com a dimensão dos grãos entre 5 div e 80 
div, com predominância em torno de 25 div. 
Composição predominante: quartzo (75%), 
quartzo policristalino (13%), plagioclásio 
(5%) microclínio (5%), piroxênio (2%). 

São comuns vazios irregulares, com dimensão 
maior de até 1cm, e vazios provocados por 
grãos arrancados, de até 0,5cm. 
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PD 06 

  

Pasta endurecida (50%) Agregado (30%) Vazios (20%) 

Pasta endurecida composta por matriz fina, de 
argilominerais  

Esfericidade média a alta, com grãos 
subarredondados. 
Composição: Quartzo (80%), fragmento de 
rocha (10%) plagioclásio (5%), microclínio 
(5%) 
Os grãos de quartzo apresentam extinção 
ondulante 

São comuns vazios irregulares de ar 
aprisionado interligados com vazios de 
interface pasta-aglomerado. 
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PD AR 01 

  

 Sedimento composto por fragmentos de 
rocha com quartzo cristalino com extinção 
ondulante (50%) e fragmentos de concha 
(50%). 
Esfericidade baixa, grãos angulares, com 
dimensão de até 0,7 cm. 
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PD AR 02 

  

 Sedimento composto predominantemente 
por quartzo (95%), biotita (3%), feldspato 
alcalino (1) e minerais opacos (1%) Alguns 
grãos de quartzo apresentam extinção 
ondulante. 
Esfericidade média, grãos subangulares, 
com dimensão máxima de 20 div, sendo a 
dimensão predominante de 10 div. 
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IP 09 

  

Pasta endurecida (40%) Agregado (45%) Vazios (5%) 

Pasta endurecida composta por matriz fina de 
argilominerais, sendo encontradas porções 
com carbonato mal calcinado, indicando 
presença de carbonato na pasta endurecida, 
ocultado pelos argilominerais.  

Esfericidade média a alta, com grãos 
subarredodados. 
Composição: quartzo (35%), fragmento de 
rocha (35%), torrão de argila (20%), minerais 
opacos (5%) quartzo policristalino (5%). 

São comuns vazios irregulares de ar 
aprisionado e vazios no contato pasta-
agregado. 
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IP AR 01 

8   

 Sedimento composto predominantemente 
por quartzo. Apresenta alguns grãos de 
microclínio e piroxênio. 
Grãos com esfericidade média a alta, 
subangulares, com dimensão máxima de 
1,12cm, sendo a dimensão predominante de 
0,5cm.  

 

 

  



108 

 

 

IP AR 02 

  

 Sedimento composto predominantemente 
por quartzo com extinção ondulante, e 
alguns com quartzo policristalino. Apresenta 
alguns grãos de feldspato alterado com 
inclusão de quartzo. 
Grãos com esfericidade media, sub 
arredondados com dimensão máxima de 
3cm, sendo a dimensão predominante de 
1,25cm. 
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Amostra SR 01 

  

Pasta endurecida (60%) Agregado (30%) Vazios (10%) 

A pasta endurecida encontra-se 
completamente carbonatada, com distribuição 
homogênea de cor. Presença de restos de 
concha mal calcinada. 

Esfericidade média a baixa, com grãos sub 
angulosos. Granulometria heterogênea, com 
a dimensão dos grãos entre 0,5mm e 5mm, 
com predominância em torno de 1,2 mm. 
Composição predominante: quartzo (93%) e 
feldspato microclínio (5%). Apresenta 
fragmentos de concha (1%) e traços de 
biotita, muscovita e torrão argiloso. 

São comuns bolhas de ar aprisionado com 0,2 
a 0,4 mm; vazios intragranulares nos 
fragmentos de concha mal calcinada. 
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SR 06 

  

Pasta endurecida (70 %) Agregado (25%) Vazios (5%) 

Pasta endurecida composta por matriz de 
argilominerais. Em alguns pontos existe 
presença de carbonato,  

Esfericidade média a alta, com grãos 
arredondados.  
Composição predominante: quartzo (70%), 
quartzo microcristalino (5%), felfspato 
bastante alterado (25%) piroxênio (tr). 

São comuns vazios de ar aprisionado e de 
interface pasta-agregado. 
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SR 07 

  

Pasta endurecida (75%) Agregado (20%) Vazios (<5%) 

Pasta endurecida carbonatada, com 

distribuição homogênea de cor.  

Esfericidade média a alta, com grãos sub 

angulares.  

Composição predominante: quartzo (75%), 

feldspato alterado (20%) fragmentos de 

rocha (5%), minerais opacos (5%). 

São comuns vazios de ar incorporado, vazios 

de interface pasta-agregado e vazios de grãos 

arrancados.  
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SR AR 01 

  

 Sedimento composto predominantemente 
por quartzo (85%), com presença de biotita 
(3%), muscovita (3%) e plagiocásio (3 %). 
Ocorrência de mineral opaco (1%). 
Esfericidade alta, grãos subarredondados, 
dimensão predominante de 0,25mm. 
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SR AR 02 

  

 Sedimento composto predominantemente 
por quartzo (90%), com presença de biotita 
(3-5%), muscovita (3-5%). Ocorrência de 
mineral opaco (1-3%). 
Esfericidade media, grãos subangulares, 
dimensão predominante de 0,25mm. 

 

 

 


