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Resumo 

 

A fissuração tem constituído uma patologia comum, quer por erros de execução, de projeto ou 

acidentes, e consequentemente contribuído para desencadear ou amplificar o efeito dos agentes 

agressores externos, que por sua vez leva ao aparecimento de outras anomalias graves. A bio-

cimentação é uma técnica de reparação inovadora mais amiga do ambiente que se baseia na 

utilização de bactérias não patogénicas cuja atividade consiste na precipitação de carbonato de 

cálcio (bio-cimento), constituinte principal do cimento. Nesta investigação foi usada a 

Sporosarcina pasteurii, que possui uma enzima (Urease), que permite que a reacção de bio-

cimento ocorra por hidrólise de ureia. 

A presente dissertação pretende investigar a viabilidade de usar a bio-cimentação na reparação 

de fissuras em diferentes materiais de construção. Após a aplicação de dois tipos de tratamento, 

com a bactéria viva ou apenas a enzima, directamente em fissuras, analisa-se o potencial 

regenerador desta técnica pelo estudo da espessura de bio-cimento depositado, tempo de 

propagação de ultrassons antes e depois de tratamento e de um registo fotográfico microscópico. 

As fissuras estudadas são de dois tipos: artificiais, executadas em amostras cerâmicas, de betão 

e de pedra e naturais, formadas numa viga de betão sujeita a flexão. Para ambos os tipos existem 

vários tamanhos de fissuras, tanto em profundidade como em largura de abertura.  

Os resultados obtidos destes ensaios são bastante promissores pois registaram-se valores 

elevados no preenchimento das fissuras, no tempo de propagação das ondas ultrassónicas e 

observam-se diferenças nos resultados obtidos por tipo de substrato e de tratamento usado.  

Palavras-chave: Bio-cimentação, reparação, fissuras, bactéria, enzima, materiais de construção 
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Abstract 

The phenomenon of cracking has been a common pathology, originated from execution mistakes, 

design flaws or accidents, and consequently contributed to the beginning or amplification of the 

effect of external aggressive agents, which in term leads to the appearance of other serious 

anomalies. Biocementation is an innovative and greener repairing technique that is based on the 

usage of non-pathogenic bacteria whose activity consists in the precipitation of calcium carbonate 

(biocement), main constituent of cement. In this investigation, the bacteria used was Sporosarcina 

pasteurii, which has an enzyme (Urease) that has the ability to accelerate the reaction of calcium 

carbonate precipitation (biocement) by hydrolysis of urea. 

The present dissertation intends to study the effects of biocementation in the repairing of cracks 

on different construction materials. After the application of two types of treatment, using the live 

bacteria or just the enzyme, directly into the cracks, the regenerating potential of this repairing 

technique is analyzed, by measuring the thickness of biocement deposition, ultrasound speed 

before and after treatment and a microscopic register. There are two kinds of cracks studied: 

artificial ones, on samples of concrete, ceramic and stone and natural ones, formed on a concrete 

beam that was subjected to bending moments. For both types there are multiple sizes of cracks, 

varying in depth and width of opening.  

The obtained results are very promising as there were high values of crack filling, increase of the 

speed of the ultrasound waves and, also, different results depending on the treatment used and 

type of material treated. 

 

Keywords: Biocimentation, repairing, cracks, bacteria, enzyme, construction materials. 
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1. Introdução  

1.1. Considerações gerais 

 

A fissuração é uma das patologias/anomalias mais comuns nas construções. Apesar de, por 

exemplo, as estruturas em betão, mesmo sujeitas a condições adversas, poderem atingir mais 

de 50 anos de vida útil (Emmons & Sordyl, 2006), muitas vezes é imperativo proceder ao 

tratamento desta patologia para que o processo de degradação não acelere.  

Apesar de existirem várias soluções eficazes no mercado para reparação de fissuras, todas elas 

com vantagens diferentes, as chamadas “técnicas tradicionais” ainda apresentam algumas 

desvantagens a nível de durabilidade, sustentabilidade e até de custo. É nesse sentido que se 

pretende estudar uma técnica alternativa, a bio-cimentação, com o intuito de encontrar uma nova 

solução viável que seja mais “amiga do ambiente” e, se possível, mais económica e com 

durabilidade próxima do material a reparar. 

A bio-cimentação poderá ser uma alternativa viável de reparação de fissuras, não só em 

materiais cimentícios, mas também em rochas porosas, como calcário, e em pedras ornamentais, 

como o mármore. Esta técnica baseia-se na precipitação de carbonato de cálcio, principal 

constituinte do cimento comum, induzida microbiologicamente através do uso de bactérias não 

patogénicas. A bactéria utilizada nesta investigação é a Sporosarcina pasteurii, que possui uma 

enzima chamada Urease, que catalisa a reacção de precipitação de carbonato de cálcio, 

geralmente denominada por Calcite por hidrólise de ureia. Designa-se por bio-cimento por este 

cimento ter origem biológica. 

O trabalho realizado no âmbito desta dissertação é pioneiro no Instituto Superior Técnico no 

estudo da aplicação desta técnica em fissuras de três materiais de construção diferentes. Como 

tal foi preciso definir e adaptar alguns procedimentos de laboratório às necessidades que foram 

surgindo.  

Tendo em conta uma possível utilização futura desta técnica em obra, foi importante explorar 

vários factores, previamente ao início do seu estudo prático em laboratório, com o intuito de 

facilitar essa utilização. Foram considerados três tipos de tratamento a usar, aplicados em forma 

de fluido: bactéria viva, enzima Urease e solução de alimento. A última é designada como 

controlo da experiência, visto que os reagentes nela presentes podem por si só formar carbonato 

de cálcio. Além disso também se considerou a conservação e armazenamento dos vários fluidos 

de tratamento (para o espaço temporal entre a preparação no laboratório de biologia e a 

aplicação nos materiais), o próprio método de aplicação e a quantidade de tratamento necessária 

para ter resultados mensuráveis.  
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Este estudo aborda a bio-cimentação exclusivamente na vertente de preenchimento de fissuras, 

cujas dimensões variam, dentro de um intervalo definido. Foram reparadas fissuras artificiais 

executadas para esse efeito em superfícies porosas de natureza cerâmica, cimentícia e pedra 

natural (calcária), e fissuras presentes em vigas de betão armado após o seu ensaio à flexão até 

à rotura. 

  

1.2. Objetivos  

Este trabalho experimental tem como principal objetivo investigar a potencialidade da bio-

cimentação como técnica de reparação de fissuras em materiais de construção.  

Na primeira parte do trabalho é estudada a aplicação da técnica em amostras de três materiais 

diferentes: betão, cerâmicos e pedra calcária. Neste estudo pretende-se perceber quais os 

factores que influenciam a eficácia desta técnica, nomeadamente qual o material que poderá ser 

mais compatível com este tratamento e qual a geometria das fissuras que permite obter melhores 

resultados. Na segunda parte do trabalho aplica-se a técnica a vigas para simular situações mais 

realistas. Em ambas as partes do trabalho adoptam-se técnicas não destrutivas adaptadas a 

cada caso para caracterizar o efeito do tratamento.  

O trabalho realizado permitiu compreender quais as diferenças entre o uso directo da bactéria 

ou da enzima urease, que é o agente biológico relevante para a bio-cimentação e, portanto, de 

maior interesse para a aplicação em construções. Ou seja, confirmar se, usando a enzima existe 

uma produção maior e mais rápida de bio-cimento e verificar as diferentes características do 

mesmo.  

No que toca ao tratamento, sendo esta uma técnica sobre a qual ainda não existe informação 

suficientemente pormenorizada, definiu-se o procedimento a adoptar após algumas tentativas 

que se descrevem resumidamente.  

Por último, pretende-se, após se terem processado os resultados desta investigação, enquadrar 

esta técnica com outras já existentes e mais tradicionais e discutir alguns aspectos relacionados 

com a sua aplicação em obra. 

 

1.3. Organização  

A presente dissertação divide-se em seis capítulos sendo que o primeiro é a Introdução.  

No capítulo 2 apresenta-se o estado da arte do tema da bio-cimentação, explicando o seu 

funcionamento e como se enquadra na temática da fissuração nas construções. Para tal 



3 
 

descrevem-se resumidamente algumas das técnicas mais usadas para tratar essa patologia. De 

seguida apresentam-se fundamentos sobre a técnica da bio-cimentação. É dada toda a 

informação sobre o tipo de microrganismos usado e é descrito o processo de formação do 

carbonato de cálcio. Além disso onde e como tem sido aplicada esta técnica em meios porosos 

quais as suas vantagens. 

No capítulo 3 descrevem-se cuidadosamente as metodologias utilizadas no trabalho 

experimental realizado nos laboratórios de Biologia, de Construção e de Geotecnia do DECivill, 

todos no IST.  Aqui são abordados os procedimentos relacionados com o crescimento da bactéria 

e extracção da enzima em estudo, com a preparação das amostras e das vigas e aplicação do 

tratamento nas mesmas e com os ensaios de inspecção de resultados.  

No capítulo 4 e 5 apresentam-se e comentam-se os resultados obtidos nos ensaios de laboratório 

realizados para as amostras e vigas, respectivamente. Os ensinamentos do capítulo 5 permitiram 

ainda uma breve reflexão sobre aspectos práticos de aplicação desta técnica em obra, incluindo 

alguns dos cuidados a ter. 

O capítulo 6 apresenta-se a conclusão, com uma breve reflexão sobre a aplicação prática desta 

técnica e a comparação com as técnicas tradicionais de reparação de fissuras. Propõem-se ainda 

utilizações futuras da técnica de bio-cimentação. 

Posterior às conclusões apresenta-se o capítulo das referências onde está listada toda a 

literatura consultada para a realização desta dissertação. 

Por fim, seguidamente às referências encontra-se o capítulo os anexos, onde se pode consultar 

informação adicional acerca das bactérias usadas e dos materiais constituintes das amostras. 

Apresentam-se ainda todos os dados registados não só no processo de crescimento da bactéria, 

extracção da enzima e produção do meio de alimento como também de todos os dados relativos 

às fissuras artificiais das amostras, todos os dados dos ensaios de inspecção de resultados tanto 

das amostras como das vigas. 
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2. A fissuração e a bio-cimentação 

No presente capítulo descreve-se a importância da fissuração em materiais de construção, 

nomeadamente em elementos de betão, cerâmicos e pedra. É necessário saber projetar e 

executar as construções tendo em vista a sua minimização, mas também é igualmente 

importante saber proceder à sua reparação. Assim sendo segue-se uma análise de algumas 

técnicas mais usadas para o efeito e respectivas vantagens e desvantagens, seguida da 

exposição dos principais métodos usados para avaliar a eficácia das mesmas. 

Será precisamente ao abordar desvantagens das técnicas mais comuns para reparação de 

fendas, nomeadamente em relação à pegada de carbono, que se faz o enquadramento da bio-

cimentação para esta aplicação em particular. Assim, faz-se também a apresentação mais 

detalhada da técnica em si, descrevendo-se alguns exemplos onde foi aplicada e enunciando-se 

as principais vantagens que esta oferece.  

 

2.1. Fissuração na construção 

A fissuração pode ser definida como o fenómeno que se revela sob a forma de descontinuidades 

físicas nas construções. Esta anomalia é originada quando as tensões a que um elemento está 

sujeito são superiores à sua capacidade resistente e constituem, portanto, um sinal de que existe 

uma falha no seu comportamento (Bonshor, et al., 1996) e (Paiva, et al., 2006).  

A fissuração condiciona a capacidade de impermeabilização do revestimento, ao permitir a 

infiltração da água através das fissuras, afecta o conforto termo higrométrico e acústico, a 

estética e a durabilidade dos paramentos. 

Apesar de ser uma anomalia, o aparecimento de fissuras pode ser considerado, muitas vezes, 

como inevitável, como é o caso de estruturas de betão (Bone, 1989). Nestes casos a fissuração 

é inclusivamente tida em conta no dimensionamento da estrutura, com determinados valores que 

não deverão ser ultrapassados. Tentar evitar que surjam quaisquer fissuras seria bastante mais 

oneroso, senão mesmo impossível.  

A fissuração pode ser considerada como um efeito secundário de outras anomalias, porém pode 

também ela própria constituir-se como causa de outras patologias que podem comprometer a 

durabilidade das construções. Por vezes, as fissuras surgem como sinal de aviso para o início 

de um processo de desencadeamento de uma outra anomalia de maior gravidade, como por 

exemplo a perda de estanquidade das fachadas, que resulta na entrada de ar e água e que por 

sua vez levam à corrosão das armaduras (Bonshor, et al., 1996), (Bone, 1989) e (Veiga, 1998). 

Apurar se a fissuração é causa ou efeito de outra anomalia pode até ser bastante complicado.  
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No entanto não é apenas ao nível da estrutura e de elementos de betão que a fissuração ocorre. 

Também os elementos secundários, tais com paredes de alvenaria, cantarias e revestimentos, 

podem ser afetados. Normalmente, verifica-se uma sequência de elementos afectados: a 

estrutura influencia as paredes de alvenaria, cujos materiais são frágeis e possuem baixa 

resistência a esforços de flexão, corte ou tração, e estas, por sua vez, influenciam os 

revestimentos. 

2.2. Caracterização de fissuras 

As fissuras podem ser caracterizadas de acordo com vários parâmetros a observar (Bonshor, et 

al., 1996) e (Bone, 1989). Entre eles:  

- Dimensão (extensão da fissura); 

- Abertura (largura); 

- Profundidade; 

- Localização; 

- Orientação; 

Tendo em conta a abertura, as fissuras podem ter diferentes classificações (Tabela 2.1). De 

acordo com diversos autores, esta classificação pode ser baseada numa análise macro-

estrutural dos efeitos da fissuração (CIB, 1993 e BRE, 2001) ou tendo em conta a perda de 

durabilidade da fachada, nomeadamente a perda de estanqueidade dos revestimentos a partir 

de fissuras com 0,2 mm (Veiga, 1998 e Shohet, 2004) e (Gaspar, et al., 2006). 

Tabela 2.1 - Classificação da fissuração em função da respetiva abertura (Gaspar, et al., 2006) 

 

0 0,1 0,25 25,0

Shohet Nível 1 Nível 2

CIB

BRE

Bidwell

Kaminetzky

Gaspar, 

Flores-Colen 

e Brito

Microfissuras Fissuras Fendas

Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

Fio de cabelo
Limiar da 

visibilidade

Visível, localizada. 

Não visível em 

fotografias 

(excepto em 

detalhes de 

pormenor)

Bem definida. 

Tenuamente visível 

em fotografia a 3m 

da fachada. Pode 

estar 

acompanhada de 

mais anomalias.

Efeitos estruturais. Facilmente visível 

em fotografia 

---

3,0

Ligeiras Moderadas Pronunciadas

Nível 2

1,5

Finas Médias (até 10 mm) Largas

0,5

Finas

5,0

Moderada Largas

Capilar Nível 1

15,0

Nível 3 Nível 4

Fendas / fracturas

Abertura da fissura em mm 

Fiss. Capilar Nível 3 Nível 4

Desprezável

1,0

CSTB/Veiga

0,2

Microfissuras 

/microfendas

2,0

Fissuras /fendas médias
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Para esta dissertação o objectivo será estudar o tratamento de fissuras de nível 3 e 4 da 

classificação de (Gaspar, et al., 2006), designadas por fendas de agora em diante. A escolha 

destas em detrimento de outras prende-se com a maior seriedade dos efeitos que têm nas 

construções.  

 

2.3. Técnicas de inspecção de fissuras  

É necessário existirem técnicas para medir a eficiência das técnicas de reparação de fissuras de 

forma a verificar se a anomalia ficou bem reparada. Pode dar-se o caso em que apenas assim o 

aparenta e, na verdade, é necessário algum tratamento complementar ou uma reaplicação do 

primeiro. 

A inspeção visual é sempre a primeira técnica ser usada no diagnóstico de tratamentos de 

fissuras, pois é a mais simples, feita a olho nu ou com recurso a dispositivos óticos, como lupas 

(Abreu, 2013) ou medidor óptico (figura 2.1 a), aparelho que permite observar a fissura ampliada 

através de um sistema de zoom graduado. É ainda complementada com alguns equipamentos 

auxiliares, como máquina fotográfica, fita métrica, escala, entre outros. Tem, no entanto, a 

desvantagem de requerer profissionais com experiência, prática, perspicácia e conhecimento, 

pois os resultados não deixam de ser subjetivos. Além destes, recorrem-se, também, a outras 

técnicas de diagnóstico como o comparador de fissuras e o fissurómetro, que são fáceis de 

utilizar e económicos, (Machado, 2014). Estas permitem estimar a abertura de fissuras e medir 

os movimentos relativos que se verificam num ponto de uma fissura, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – a) Medidor óptico; b) Método de propagação de ultrassons  

Outro método não destrutivo, usado com alguma frequência, é o método de avaliação de 

propagação de ondas ultrassónicas (Galvão, 2009). Este consiste em medir eletronicamente o 

tempo de percurso para que uma onda atravesse o elemento a ser avaliado, através de 

emissores e receptores de ondas, como representado na figura 2.1 b). A distância percorrida 

pela onda, dividida pelo tempo de percurso, fornece a velocidade de propagação da onda. Para 

um mesmo material, a velocidade dos ultrassons é influenciada, entre outros, por existência de 

a)      b)



8 
 

descontinuidades. A informação obtida através do método dos ultrassons pode ser utilizada 

então para detectar e medir fissuras e juntas (Sampaio, 2010). Este ensaio tem a vantagem de 

ser simples e de o equipamento ser portátil e de fácil utilização. Por outro lado, os resultados 

podem ser influenciados por grande número de fatores, e por esse facto torna-se pouco 

conclusivo em elementos muito heterogéneos. 

A avaliação da integridade de elementos estruturais também pode ser feita pelo método do 

impacto-eco, representado na figura 2.2 a), que é igualmente um ensaio não destrutivo, que se 

realiza in-situ. O método consiste em emitir um impacto mecânico sobre a superfície e impulsos 

são projectados ao longo do material (Rocha, 2006). As ondas reflectidas por uma falha interna 

são captadas por um recetor posicionado na mesma superfície do impacto. O impacto-eco é 

usado para determinar e localizar se ainda existem fissuras ou vazios, especialmente em 

estruturas de betão. As vantagens deste método são o facto de apenas se necessitar o acesso 

a uma das superfícies do elemento a ensaiar, ser capaz de localizar uma grande variedade de 

defeitos e não necessitar de materiais de acoplamento. No entanto, é necessário um operador 

com experiência. 

Um outro ensaio não destrutivo que pode ser usado é o ensaio do tubo de Karsten, realizado in-

situ, como se observa na figura 2.2 b), ou em laboratório, em que é medida a absorção de água 

a baixa pressão, num elemento não fissurado, num determinado intervalo de tempo. É 

usualmente utilizado em rebocos (Duarte, 2009). Serve para avaliar a capacidade de resistência 

do material à penetração da água líquida e prever o seu grau e sensibilidade de deterioração em 

serviço, tanto antes como após reparação. É um ensaio de custo reduzido, simples e expedito, 

mas existe necessidade de homogeneidade do revestimento e dependência das condições 

atmosféricas. 

 

 

 

Figura 2.2 – a) Medição impacto-eco; b) Método do tubo de Karsten;  

Por último, uma técnica muito utilizada é a extração de testemunhos da estrutura reparada. É um 

ensaio destrutivo in-situ, que se realiza em elementos estruturais (Cóias, 2006). A grande 

vantagem desta técnica é permitir, não só, uma avaliação das propriedades mecânicas e das 

características de resistência do elemento reparado, mas também uma inspeção visual das 

fissuras. Por outro lado, além de ter um custo elevado, está limitado a número de amostras a 

retirar para não comprometer a componente estrutural do edifício e cria a necessidade de 

reparação posterior. 

a)                       b)      
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2.4. Técnicas tradicionais de reparação de 

fissuração 

A escolha da técnica de reparação de fissuras, ou conjugação de técnicas de reparação, 

depende principalmente do movimento da fissura, isto é, do seu grau de estabilização. Quando 

se especifica uma determinada técnica para a reparação, é fundamental aferir se a fissura se 

encontra estabilizada ou activa (não estabilizada). Na Tabela 2.2 é possível observar um resumo 

do tipo de intervenção mais usual para ambos os casos e para casos de fissuração que envolvam 

esmagamentos ou desagregações. 

Tabela 2.2 – Técnicas de reparação para diferentes anomalias relacionadas com fissuras 
(Branco, 2012) 

Anomalia Tipo de Intervenção 

Fissurações estabilizadas ou não 
estabilizadas 

Colmatação com mástique de poliuretano, argamassas de 
reparação ou tintas sintéticas 

Injecção de fissuras 

Reparação com varões metálicos, gatos ou grampos 

Consolidação dos terrenos de fundação 

Reforço das fundações 

Fissuração, esmagamentos e 
desagregações 

Substituição dos materiais defeituosos 

Consolidação das 
alvenarias 

Injecção de massas ligantes 

Argamassa / betão projectado 

Consolidação por impregnação de 
consolidantes inorgânicos e orgânicos 

 

Existem outros aspectos relativos às fissuras que são relevantes para o tipo de reparação a 

efectuar, designadamente se é localizada ou dispersa na parede, se atravessa toda a espessura 

do revestimento, a sua configuração, abertura, profundidade e desfasamento entre as duas 

faces. No que se refere à reparação, é importante ter em conta a necessidade de compatibilidade 

física e química entre os produtos de reparação e o tipo de material a reparar. 

Assim sendo e de acordo com as intervenções que se destacam na Tabela 2.2 a reparação de 

fissuras pode ser executada principalmente através de:  

 

• Colmatação com mastique, argamassas ou tintas sintéticas para fissuras de maior 

abertura; 

• Injecção de resina epóxida ou acrílica para fissuras de menor abertura ou com pequena 

amplitude de movimentos pequena (mais flexível quando maiores os movimentos) e 

grouts cimentícios para fissuras de maior abertura; 

• Reparação com ligação mecânica com armadura em “ponte” ou a introdução de 

elementos metálicos (varões metálicos, grampos e gatos) 
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Para a colmatação pode usar-se então mastique de poliuretano, como se observa na figura 2.3, 

argamassa de ligantes hidráulicos, resinas sintéticas, sílica de fumo ou tintas sintéticas. As 

grandes vantagens deste tipo de intervenção são nomeadamente, impedirem a penetração da 

água, absorverem eventuais movimentos das fissuras (mastique) e não necessitarem de mão de 

obra especializada. Apesar de serem soluções geralmente económicas, são também elas menos 

duradouras devido à baixa resistência a temperaturas elevadas e raios UV, (Branco, 2012).  

 
Figura 2.3 – Aplicação de mastique em fissura (Martins, 2006) 

A técnica de injecção de caldas ligantes, consiste numa calda capaz de preencher as fendas e 

vazios, substituindo e/ou integrando a argamassa original, podendo ser executada com pressões 

variáveis mediante o tipo de intervenção necessária. Estas injecções podem então ser feitas por 

pressão ou por gravidade, fazendo-se criteriosamente alguns furos, onde se introduz a calda. 

As resinas epóxidas, representadas na figura 2.4, são geralmente as mais usadas para tratar 

fissuras inactivas de pequena/média abertura. Estas oferecem, entre outras, vantagens como 

boa trabalhabilidade e cura rápida, nenhuma retracção, estabilidade física, resistência aos 

agentes químicos, impermeabilidade, boa resistência à tracção e por último boa aderência às 

superfícies de betão (Correia, 2011). 

No entanto, são susceptíveis de amarelecer e enfraquecer por acção dos raios UV e de alguns 

agentes atmosféricos; a sua utilização é aconselhada para tratamento de zonas em 

profundidade, utilizando-se posteriormente resinas acrílicas para o acabamento superficial. Além 

disso apresentam baixa resistência a temperaturas elevadas e não aderem a superfícies 

húmidas (Correia, 2011).  

 
Figura 2.4 – Aplicação de resina epóxida (Correia, 2011) 
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Por fim, outra técnica muita muito usada para reparação de fissuras é a introdução de elementos 

metálicos que pode ser usada com várias finalidades, como por exemplo, restabelecer as 

resistências estruturais iniciais. Para tal recorre-se a armadura (metálica, de plástico ou de fibra 

de vidro) em “ponte” sobre a fissura ou à introdução de elementos metálicos como varões 

metálicos, gatos ou grampos, (Branco, 2012). 

Na Tabela 2.3 encontram-se resumidos os principais materiais de preenchimento de fissuras 

enquadrados por tipo e dimensões de fissura. 

Tabela 2.3– Principais materiais de preenchimento de fissuras (Estrela, 2008) 

Injecção de produtos à base de ligantes orgânicos Tipo de fissura Dimensões 

Resinas epoxidas Estabilizadas 
Ab. [0,2 a 5] mm 

Pf. > 25 mm 

Resinas acrílicas Não estabilizadas  

Injecção de produtos à base de cal Tipo de fissura Dimensões 

Cal hidráulica Estabilizadas 
Ab. [0,5 a 5] mm 

Pf. [15 a 100]mm 

Argamassa de preenchimento Tipo de fissura Dimensões 

Argamassa de cimento com fibras sintéticas Estabilizadas 
Ab. > 5 mm 

Pf. > 5 mm 

Argamassa de cimento modificada com polímeros Estabilizadas  

Argamassa isenta de cimento com fibras sintéticas Estabilizadas 
Ab. > 20 mm 

Pf. > 20 mm 

Selagem com mástique e preenchimento com 

argamassa armada 
Tipo de fissura Dimensões 

Mastique acrílico e argamassa armada Estabilizadas 
Ab. [5 a 20] mm 

Pf. > 5-10 mm 

Mastique de poliuretano e argamassa armada Estabilizadas 
Ab. [5 a 25] mm 

Pf. > 5-10 mm 

Selagem flexível Tipo de fissura Dimensões 

Criação de juntas de movimentação de fissuras – mástique 

de poliuretano ou mástique de polímeros especiais 
Não estabilizadas 

Ab. [5 a 25] mm 

Pf. > 5-10 mm 

Dessolidarização local do revestimento Não estabilizadas  

Banda elástica e impermeável Não estabilizadas 
Ab. > 5 mm 

Pf. > qualquer 

Revestimentos Tipo de fissura Dimensões 

Revestimento de impermeabilização à base de ligantes 

sintéticos não armado 

Estabilizadas ou 

com pequenos 

movimentos 

Ab. < 1 mm 

Pf. < 1 mm 

Revestimento de impermeabilização à base de ligantes 

sintéticos armado com redes ou fibras resistentes à acção 

dos álcalis 

Não estabilizadas 
Ab. < 1 mm 

Pf. < 1 mm 

Revestimento de impermeabilização à base de ligantes 

mistos (hidráulicos e sintéticos), não armado 
Estabilizadas 

Ab. < 1 mm 

Pf. < 1 mm 

Revestimento de impermeabilização à base de ligantes 

sintéticos mistos (hidráulicos e sintéticos) armado com redes 

ou fibras resistentes à acção dos álcalis 

Não estabilizadas 
Ab. < 1 mm 

Pf. < 1 mm 

Revestimento de ocultação da fissura, constituído por 

elementos descontínuos, com fixação independente do 

suporte 

Estabilizadas e não 

estabilizadas 

Ab. qualquer 

Pf. qualquer 

Revestimento delgado armado sobre isolante térmico 
Estabilizadas e não 

estabilizadas 

Ab. Qualquer * 

Pf. Qualquer * 

* Recomenda-se que fissuras de Ab. > 2 mm / Pf. > 2 mm sejam previamente tratadas. 
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2.5. Bio-cimentação 

2.5.1. Processo Químico  

Bio-cimentação é um processo natural que consiste no uso de bactérias para produção de 

minerais cimentícios (bio-cimento) que precipitam nos poros e descontinuidades das superfícies 

onde as bactérias existem. O mineral mais comum é o carbonato de cálcio (CaCO3), que precipita 

após a hidrólise da ureia (CO(NH2)2) por parte de uma enzima chamada urease presente nos 

microrganismos (bactérias) existentes no meio de tratamento. Tal acontece porque a enzima tem 

um efeito catalizador da reacção, ou seja, provoca o abaixamento da energia de ativação 

necessária para que esta reacção de precipitação ocorra. 

A equação para esta reacção química é dada pela Equação (2.1) (Siddique & Chahal, 2011):  
 

CO(NH2)2 + 2H2O  2NH4
+ + CO3

2-     (1) 

 

O amónio (NH4
+) libertado neste processo resulta num aumento de pH, passando este a ser 

alcalino, o que contribui para o estabelecimento de condições mais favoráveis à actividade das 

bactérias e promove a precipitação de carbonato de cálcio (CaCO3), também designado por 

calcite. Esta é originada pela combinação de iões de carbonato provenientes de (1) com os iões 

de cálcio (Ca2+) fornecidos na solução de alimento (2):  

Ca2+ + CO3
2-   CaCO3     (2) 

 

A precipitação de carbonato de cálcio pode ocorrer, no entanto, sem recurso à bactéria, mas sim, 

apenas por precipitação química. Esta reacção é um pouco mais lenta devido à ausência da 

urease que catalisa a reacção.  

De forma a acelerar este processo pode usar-se apenas a enzima, sem necessidade de incluir 

toda a bactéria. Para tal é extraída a enzima da bactéria, técnica explicada mais à frente no 

capítulo 3.2. Esta traz grandes vantagens no contexto de Engenharia civil, pois não só torna todo 

o processo mais célere como ainda mais prática a sua aplicação in-situ, porque dispensa a 

instalação de reactores para a produção de grandes volumes de bactérias, na obra, e da 

presença de técnicos especializados. 

Resumindo, existem então três alternativas à produção de bio-cimento (com bactéria, apenas 

com enzima e sem nenhuma das anteriores), sendo que todas elas foram utilizadas neste 

trabalho como forma de tratamento de fendas, em superfícies de diferentes materiais. 
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2.5.2. Bactéria usada e factores de influência 

Existem muitas bactérias que podem ser usadas para esta finalidade. Por exemplo tanto em 

elementos de betão como em pedra se pode usar a Bacillus cereus (Le Metayer-Levrel et al., 

1999), Myxococcus xanthus (Rodriguez-Navarro et al., 2003), Bacillus sphaericus (Dick et al., 

2006) e Mytilus californianus (Tiano, 1995) e (Tiano et al., 2006). Neste trabalho optou-se por 

usar as bactérias Sporosarcina pasteurii, também conhecidas por Bacillus pasteurii, já usadas 

em trabalhos anteriores no IST e cuja ficha técnica se encontra no anexo A.  

A Sporosarcina pasteurii é uma bactéria, não patogénica, que produz uma enzima chamada 

Urease e apenas produz eficientemente calcite (na realidade produz vaterite, uma forma instável 

da calcite, mas que com o tempo se torna em calcite), se o ambiente onde vivem lhes garantir 

determinadas condições, apresentadas mais à frente no capítulo 3.2. Esta espécie de  bactéria 

tem vindo a ser estudada para utilização em construção como técnica verde, no entanto ainda 

são muito poucos os casos in-situ, dos quais se destacam a reparação de fissuras de uma laje 

(Wiktor et al., 2015) e a redução da permeabilidade de elementos rochosos fracturados (Cuthbert 

et al., 2013).  

Na figura 2.5 pode observar-se esquematizada uma simulação da Sporosarcina pasteurii durante 

o processo da bio-cimentação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – A célula em contacto com meio de alimento produz bio-cimento em seu redor (C) 

até ficar completamente isolada e entrar em latência (Verstraete, 2002) 

Como foi referido as Sporosarcina pasteurii necessitam de condições ambiente muito específicas 

para conseguirem produzir o bio-cimento. Segundo (Stocks-Fischer, 2009), o pH óptimo para se 

atingir a máxima actividade da bactéria é pH=9, enquanto que se a enzima urease estiver livre 

(após extracção das bactérias ou produzida artificialmente), este situa-se entre os 7.5 e os 8. No 

entanto com um pH de 9 há ainda actividade enzimática em enzimas, embora com níveis de 

rendimento inferiores.  

Além do pH é também importante ter em conta a temperatura. Este tipo de bactérias é capaz de 

viver a temperatura ambiente, no entanto é quando a temperatura chega aos 36°C que estes 

microrganismos atingem o pico da sua actividade. Já a enzima urease, alcança a sua actividade 
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máxima quando a temperatura se encontra perto dos 60°C (Jacobson, 2009). É evidente que 

este tipo de temperatura não é atingível in-situ.  

Outro factor a ter conta será o alimento, nomeadamente a ureia e o cloreto de cálcio, fornecidos 

na aplicação do tratamento. A quantidade do mesmo não é o único factor que importa, pois 

também interessa ter em consideração a frequência de aplicação do alimento. Como as bactérias 

têm que ser alimentadas pelo menos uma vez por dia, para que o tratamento seja o mais eficiente 

possível é necessário injectar fornecer com frequência. De acordo com (Pedreira, 2014) e (Al 

Qabany et al., 2013,) consegue-se uma maior e mais uniforme produção de calcite se se fornecer 

quantidades menos elevadas de meio de alimento, mas com mais frequência. 

Elevados níveis de salinidade, neste provocados pelo cloreto de cálcio, têm um efeito inibidor na 

actividade bacteriana e por consequente na produção de calcite. Assim sendo as soluções com 

níveis inferiores de ureia e de cloreto de cálcio contribuem para uma melhor e mais homogénea 

produção de calcite (Wei-Soon Ng et al., 2012). 

Existem diversos microrganismos que podem competir com as bactérias Sporosarcina pasteurii. 

No entanto, é importante garantir que estas últimas são aplicadas em quantidades suficientes 

para serem dominantes face aos primeiros. Caso contrário, os microrganismos nativos podem 

tornar-se eles dominantes e inibir as bactérias capazes de hidrolisar a ureia, não conseguindo 

assim exercer a sua função e produzir o bio-cimento desejado. 

 

2.6. Aplicações da bio-cimentação 

A bio-cimentação tem sido estudada por vários autores com diferentes propósitos. De seguida 

apresenta-se um resumo das principais finalidades para as quais a bio-cimentação tem sido 

testada. 

 

2.6.1. Bio-deposição 

As propriedades mecânicas dos solos são muitas vezes deficitárias, o que não é desejável para 

a construção de infraestruturas. Técnicas que estimulam processo químicos naturais no solo, 

alterando-lhe as características, como por exemplo o bio-grouting começam a ser aplicadas in-

situ. Neste caso, o fortalecimento do solo é conseguido usando bactérias para precipitação de 

carbonato de cálcio (Van Meurs et al., 2006; Whiffin et al., 2007; Ivanov and Chu, 2008). 

A bio-cimentação também já foi testada, com resultados muito promissores, em areias para a 

redução da porosidade e da permeabilidade, 50% e 90% respectivamente (Kantzas et al. 1992). 

Foram ainda usadas bactérias para melhorar a resistência de colunas de areia (Ferris and 

Stehmeier, 1992; De Jong et al., 2006; Whiffin et al., 2007).  
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2.6.2. Bio-cimentação 

A aplicação de bactérias para produção de calcite, usada para melhorar a resistência à 

compressão de argamassas e betão tem sido referida em vários estudos (Bang et al., 2001; 

Borges, 2015; Ghosh et al., 2005; De Muynck et al., 2008; Jonkers et al., 2010; Park et al., 2010; 

Achal et al., 2011). Estes autores reportaram ainda outras melhorias nos elementos tratados 

como a redução da permeabilidade em betão (Ramakrishnan et al., 1998) e em argamassa (De 

Muynck, et al., 2008) e a redução na absorção de água em cubos de argamassa (Achal et al. 

2011).  

 

Além disso, também sido empregue em betões com capacidade de autorreparação (Pacheco- 

Torgal and Labrincha 2013; Karkar, 2017; Ghosh et al., 2006; Siddique and Chahal 2011; Wang 

et al., 2012). Na figura 2.6 é possível observar uma representação de um elemento de betão cuja 

constituição inclui bactérias, capazes de produzir bio-cimento, e meio de alimento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Diferença entre fissuração num elemento de betão sem tratamento e num com 

bactérias na sua constituição, i.e. auto-regenerante (Karkar, 2017) 

Normalmente um elemento de betão passa pelas fases A (inicial), B (fissuração) e C (corrosão 

da armadura). No entanto já existem estudos teóricos acerca da inclusão de bactérias e meio de 

alimento, no próprio betão. Assim quando aparecem as primeiras fissuras (fase E), ao entrar 

oxigénio, as bactérias que até então estavam latentes, passam ao estado activo e iniciam a 

hidrólise de ureia produzindo assim bio-cimento que sela a fissura (F). Trata-se, pois, de uma 

técnica auto-regenerante ainda apenas teorizada (Jonkers, 2010).  

 

2.6.3. Uso da bio-cimentação para selagem de juntas e 
fissuras 

Para a reparação de fissuras em estruturas de betão, a bio-cimentação já provou ser eficaz em 

vários estudos (Gollapudi et al., 1995; Stocks-Fischer et al., 1999). A Sporosarcina pasteurii foi 

inclusivamente usada num destes estudos (Bang and Ramakrishnan, 2001). Além de ser bem-

sucedida para selar fissuras e fendas causadas pelo tempo e intempéries, já se conseguiram 
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obter bons resultados desta técnica na prevenção da corrosão do aço (Van Tittelboom, et al., 

2010).  

Além de elementos de betão também em rochas e pedra natural tem sido testada a bio-

cimentação, tanto para reparação de fissuras (Cuthbert et al., 2013), consolidação de pedras 

porosas (Jimenez-Lopez, et al., 2008; Tiano, et al., 2006), reparação da superfície de pedras 

estruturais (Fernandes, 2006; Webster and May 2006; Achal et al., 2011). No entanto ainda não 

há bibliografia sobre uso da bio-cimentação nas mesmas condições de aplicação para diferentes 

materiais e diferentes tipos de fissuras.  

 

2.6.4. Outros exemplos da aplicação da bio-cimentação 

Outros exemplos de estudo da aplicação esta técnica são, por exemplo, a produção de tijolos 

(Sarda et al., 2009; Dhami et al., 2012; Raut et al., 2014); construção de lagoas e canais (Chu et 

al., 2012b, 2013a; Stabnikov et al., 2011) e suavização da liquefação dos solos devido a 

terramotos (DeJong et al., 2006, 2013; Chu et al., 2009; Weil et al., 2012; Montoya et al., 2012). 

Além das melhorias físicas observadas anteriormente, como o aumento da resistência à 

compressão, redução da porosidade e permeabilidade, há ainda que considerar as grandes 

vantagens ao nível do ambiente. Nomeadamente requerer muito menos CO2 e energia para ser 

produzido que o cimento normal.  

Por outro lado, também têm sido apontadas muitas desvantagens, nomeadamente a 

complexidade visto que depende de muitos factores ambientais (temperatura, pH, concentração 

de nutrientes, etc). Outra grande desvantagem que se destaca é o seu custo elevado, o que pode 

por inviabilizar o sucesso da sua comercialização. 

 

2.6.5. Exemplo de aplicação in-situ  

Apesar de ser muito escassa a informação disponível sobre aplicações da bio-cimentação in-

situ, encontrou-se um exemplo na de literatura em que tal é reportado e que serviu de base para 

esta dissertação. É o caso da selagem de juntas de uma laje de betão num parque de 

estacionamento na Holanda.  

Numa garagem de dois andares, devido a ciclos gelo/degelo, o pavimento de betão sofreu alguns 

danos, entre os quais fissuração, como é possível observar na figura 2.7 e consequentemente 

infiltrações entre andares. 
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Figura 2.7 –Fissuração no pavimento de betão do parque de estacionamento (Wiktor et al., 
2015) 

O sistema reparador à base de bactérias foi aplicado em spray na superfície de 3 fissuras e numa 

parte do pavimento. A eficácia do tratamento foi medida após dois meses, entre outros, através 

de extracção de carotes e com um teste à permeabilidade da água.  

Os carotes, seis na totalidade, foram extraídos de duas localizações diferentes, três da área 

tratada e três da não-tratada. Os provetes foram testados à resistência gelo/degelo em 

laboratório. 

A eficácia da técnica foi ainda testada através de um ensaio de permeabilidade de água, 

executado in-situ em três fissuras tratadas e três não tratadas. O objectivo deste ensaio era ter 

uma avaliação rápida e prática da selagem das fissuras. Para tal, foram colocadas molduras 

rectangulares (1 m × 0.5 m) de madeira em cima do betão fissurado de forma a que a fissura 

estivesse totalmente contida nessa moldura, como se observa na figura 2.8. Estas molduras 

foram então, colocadas para as três fissuras tratadas e para as três não-tratadas e seladas com 

silicone, no contacto com a laje de betão, antes de se começarem a encher com cinco litros de 

água. Como as fissuras atravessavam toda a espessura da laje de betão, a eficácia da técnica 

era avaliada pela monitorização visual, o piso de baixo, da quantidade de água que ainda vertia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Ensaio de permeabilidade numa superfície tratada com bio-cimento (Wiktor et al., 
2015) 
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Os resultados deste teste são muito promissores, já que apenas as fissuras não tratadas 

continuaram a verter fortemente (figura 2.9 a-c), enquanto que, entre as fissuras tratadas, duas 

apenas apresentavam algumas gotas de água vertidas (figura 2.9 d-e) e a outra não apresentava 

qualquer vestígio de água. A juntar isso, foi registado ainda um aumento na resistência do betão 

tratado ao gelo/degelo medido nas carotes em ensaios de laboratório.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.9 – Monitorização do ensaio de permeabilidade em fissuras controlo (a-c) e tratadas 
com bio-cimento (d-e) (Wiktor et al., 2015) 

 

2.7. Síntese do capítulo 

 

A fissuração é uma anomalia recorrente nas construções e deve ser reparada. As soluções mais 

usadas hoje em dia, como a aplicação de mástiques ou resinas epóxidas, apesar de 

apresentarem resultados satisfatórios ainda apresentam alguns pontos fracos, nomeadamente 

na sua duração e na sustentabilidade. A bio-cimentação distingue-se pelo facto de ser não só 

uma solução mais verde e amiga do ambiente como por ter o potencial de ser mais durável. 

Porém esta técnica ainda carece de alguma pesquisa para averiguar as suas limitações. 

Tendo o exemplo descrito na sub-secção 2.6.5 em conta, e sabendo que a bio-cimentação 

também pode ser uma alternativa viável para a reparação de monumentos e de outras 

construções históricas, visto poder ser um tratamento localizado e não intrusivo, decidiu-se 

avaliar o desempenho da bio-cimentação como técnica de reabilitação de fissuras. Esta 

dissertação apresenta, portanto, os resultados de um estudo experimental realizado para esse 

fim. O efeito de selagem das fissuras foi então avaliado com recurso a técnicas não destrutivas 

tais como o uso do penetrómetro para avaliação da espessura de bio-cimento precipitado, a 

medição de tempo de propagação de ondas ultrassónicas e a análise microscópica do bio-

cimento. 
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3. Procedimento experimental 

3.1. Considerações iniciais 

 
Neste capítulo descrevem-se os procedimentos adotados nos laboratórios de Geotecnia, de 

Construção e de Biologia do IST para tratamento de fendas executadas em substratos de pedra 

natural, cerâmicos e de betão, e fendas numa viga de betão armado que estava fendilhada 

porque tinha sido sujeita anteriormente a um ensaio de flexão. São descritas sumariamente as 

técnicas utilizadas no crescimento e alimentação das bactérias utilizadas e extração da sua 

enzima, ambas soluções usadas no tratamento das fendas. Posteriormente, no Anexo B são 

apresentadas com mais detalhe alguns pormenores de dosagens e preparação destas soluções 

de tratamento. 

São também descritas as técnicas de aplicação do tratamento nos substratos e na viga, bem 

como todos os respetivos testes diagnóstico, realizados com o propósito de registar quantitativa 

e qualitativamente os efeitos do mesmo em cada caso. 

Para os substratos realizaram-se 3 campanhas experimentais distintas, uma por cada tipo de 

tratamento usado. Estas tiveram durações iguais, apenas diferindo entre si na quantidade de 

meio de alimento usado e no número de amostras tratadas como se pode observar 

resumidamente na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Resumo das campanhas experimentais realizadas em substratos com fendas. 

Tratamento 
Nº de 
ciclos  

Duração/ciclo 
(dias) 

Quantidade de meio de 
alimento total (litros) 

Tipo de 
amostra 

Nº de 
amostras 

Meio de 
Alimento 

3 3 3,0 

Betão 3 

Cerâmico 2 

Pedra 2 

Enzima com 
meio de 
alimento 

3 3 1,2 

Betão 3 

Cerâmico 3 

Pedra 3 

Bactéria 
com meio 

de alimento 
3 3 0,9 

Betão 4 

Cerâmico 3 

Pedra 4 

 

Para as vigas, pode observar-se na Tabela 3.2 um resumo dos tratamentos realizados, sendo 

os valores iguais ao observado na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.2 – Resumo das campanhas experimentais realizadas nas vigas fendilhadas 

Tratamento 
Nº de 
ciclos  

Duração/ciclo 
(dias) 

Quantidade de meio de alimento 
total (litros) 

Enzima com meio de 

alimento 
3 3 1,2 

Bactéria com meio 

de alimento 
3 3 0,9 

 

3.2. Produção biológica 

Os passos desta atividade experimental são idênticos aos realizados por Borges (2015). Foram 

preparadas duas culturas idênticas: uma para tratamento com bactéria e a outra para 

tratamento com enzima extraída por sonicação. 

 

3.2.1. Produção e crescimento de bactérias 

De modo a realizar um crescimento bacteriano, é necessário criar uma solução favorável para 

esse crescimento. Esta solução é constituída por extrato de levedura, sulfato de amónio 

(NH4SO4), Tris ((𝐻𝑂𝐶𝐻2)3𝐶𝑁𝐻2) e água destilada e é designada no âmbito desta dissertação por 

meio de crescimento. Esta preparação é um processo relativamente moroso.  

Inicialmente, cada um dos reagentes, referidos anteriormente, é adicionado separadamente a 

500 mL de água destilada e misturado com recurso a um agitador magnético, em gobelé de 

plástico com 1 litro de capacidade. É importante que o pH final da solução seja de 9, pelo que se 

escreveu em 2.5.2.  

Finalmente, cada uma das misturas é colocada num frasco de vidro de 1 litro de capacidade que 

irá a esterilizar em autoclave sob pressão a 121ºC durante 20 minutos, juntamente com outro 

frasco de vidro de 1 litro de capacidade com água destilada.  

O crescimento bacteriano, realizado em condições aeróbias, passa por três fases, descritas em 

maior detalhe no Anexo B, que no total duram cinco dias, durante as quais se vai aumentando o 

volume total, envolvendo o uso de recipientes sucessivamente maiores. O crescimento 

bacteriano ocorre ao longo da semana, na mesa agitadora (figura 3.1 a) orbital a 30ºC e a 100 

r.p.m. sendo controlado por várias leituras da DO (densidade óptica) no espectrofotómetro (figura 

3.1 b). 
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Figura 3.1 – a) Mesa agitadora; b) Espectrofotómetro usado para medir as densidades 
ópticas; c) Centrifugadora 

Ao final dos cinco dias, quando se verificar uma densidade celular de 109 células/mL (DO600nm de 

1), o meio de crescimento é levado a centrifugar (figura 3.1 c) a 6000 r.p.m., durante 15 minutos 

e a 20ºC, onde no final se obtém o depósito das bactérias no fundo do recipiente e o meio líquido 

denominado de sobrenadante.  

Depois de recolhidas as bactérias com uma pipeta, estas são resuspensas em solução 

sobrenadante, mas em menor quantidade de forma a se obter uma concentração 10 vezes 

superior à inicial.  

 

3.2.2. Extracção e conservação da enzima extraída das 
bactérias 

Obteve-se a Urease presente na bactéria Sporosarcina pasteurii através de um processo de 

sonicação e centrifugação. 

Neste primeiro processo, utilizou-se um aparelho chamado sonicador (figura 3.2) que, 

resumidamente, aplica ondas sónicas a uma solução contendo bactérias, cuja frequência permite 

romper a membrana plasmática das células. Esta membrana é a estrutura que delimita todas as 

células vivas, deste modo se se levar à rotura é possível extrair o interior das células e assim a 

enzima nela contida. 

 

 

Figura 3.2 – Sonicador utilizado na campanha experimental 

           b)       c) 
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De seguida, procedeu-se à centrifugação a 4ºC e 1800 gs durante 10 minutos. Retirou-se e 

guardou-se o sobrenadante no qual estão contidas as enzimas com o auxílio de uma pipeta. 

Visto que as enzimas perderiam as propriedades se não fossem usadas no próprio dia, fizeram-

se bancos de enzima com glicerol que se congelaram para uso posterior, sendo o restante 

adicionado a 100 ml de meio de alimento e usado nas amostras no próprio dia. 

 

3.2.3. Meio de alimento 

O meio de alimento é constituído por extrato de levedura, sulfato de amónio ((NH4)SO4), ureia, 

cloreto de cálcio (CaCl2), cloreto de Amónio (NH4Cl) e bicarbonato de sódio (NaHCO2) nas 

quantidades que se apresentam na Tabela 3.3 (por litro de água destilada):  

Tabela 3.3 – Reagentes constituintes do meio de alimento. 

Reagente Massa (g) 

  

extrato de levedura 2.00 

(NH4)SO4 1.00 

Ureia 30.04 

CaCl2 73.50 

NH4Cl 10.00 

NaHCO2 2.12 

 

Os reagentes, nas quantidades referidas na Tabela 3.3, são colocados num gobelé de 1 ou 2 

litros de capacidade, junta-se a água destilada e mistura-se com recurso a um agitador 

magnético. Por fim é colocada a mistura num frasco de vidro com capacidade para 2 litros e 

levado a autoclavar a 121ºC durante 20 minutos. 

 

3.3. Preparação das amostras 

Tal como foi referido no capítulo 1 os materiais escolhidos para serem usados foram o betão, 

pedra e cerâmica. Foi necessário fazer uma recolha dos mesmos e armazená-los no laboratório 

a fim de serem usados mais tarde. As peças de betão consistiam em lajetas de pavimento, com 

densidade aparente de 2.17 g/cm3, provenientes de uma obra e cada uma tinha um tamanho 

diferente por se tratarem de resíduos. Eram peças bastante irregulares com dimensões 

diferentes entre si, no entanto nenhuma foi dividida. No caso das peças recolhidas de pedra (2,57 

g/cm3) e cerâmicas (1.73 g/cm3), eram peças maiores e foi necessário dividi-las em amostras, 

de tamanhos semelhantes (cerca de 20x40 cm) entre si. Para tal, recorreu-se a uma serra disco, 
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com 20 cm de diâmetro e 2 mm de espessura, cuja fotografia se mostra na figura 3.3. No anexo 

C encontram-se as fichas técnicas dos três materiais utilizados. 

  

Figura 3.3 – Corte de uma peça cerâmica (a) e de pedra (b) em duas de tamanho inferior  

Após catalogar todas as amostras de betão (B1 a B8), cerâmicas (C1 a C8) e de pedra (P1 a P9) 

foram então executadas as fendas. Por cada amostra de material diferente foram feitas 2 fendas 

de tamanhos diferente para, tal como enunciado nos objectivos da dissertação, se poder estudar 

a influência da abertura da fenda na eficácia do tratamento. Para tal recorreu-se também à serra 

circular e a água para garantir um corte o mais regular possível. No entanto tal não foi possível 

obter em todas as fendas especialmente nas amostras de pedra. A figura 3.4 ajuda a perceber o 

contraste entre as fendas mais e menos regulares (A e B respectivamente).  

  

Figura 3.4 – Fenda regular (a) e irregular (b) executada numa amostra de pedra  

Como o tamanho mais pequeno da serra circular era justamente a serra de 2 mm, usada para 

dividir as amostras cerâmicas e de pedra, as aberturas das fendas executas variam então entre 

2 a 4mm, sendo que também as profundidades variam (entre 1 a 5 mm). Todas estas medidas 

foram obtidas com recurso a um paquímetro. 

De seguida, procedeu-se à catalogação de todas as fendas e procedeu-se à divisão das 

amostras por tipo de tratamento, divisão essa que se encontra sumarizada na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Resumo da divisão das peças estudadas por tipo de tratamento aplicado 

Material Abertura (mm) Profundidade (mm) Bactéria Enzima Meio alimento 

Betão  2.95 ±1.00 3.76 ±1.18 B3; B4; B7; B8 B1; B5; B6 B2; B9 
Cerâmico  3.01 ±1.05 1.77 ±0.64 C1; C4; C7 C2; C3; C8 C5; C6 

Pedra  2.88 ±0.79 2.57 ±1.05 P4; P5; P8; P9 P1; P3; P6 P2; P7 

 

a) b) 

a) b) 
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3.4. Aplicação do tratamento nos substratos 

Antes de iniciar qualquer tratamento foram registadas as condições ambiente a que as amostras 

se encontravam expostas no laboratório de Geotecnia e cujas características são 42% de 

humidade relativa e 21 ºC de temperatura, que se assumem como invariáveis ao longo deste 

trabalho. 

 

3.4.1. Definição de estratégias de aplicação 

Este processo teve várias etapas de forma a definir a maneira mais eficaz de proceder ao 

tratamento. Este consiste na aplicação das bactérias ou da enzima e a sua alimentação posterior. 

Foram tentadas três estratégias, que se explicam em seguida. 

i) Estratégia 1 

Previamente a aplicar qualquer tipo de tratamento tinha-se pensado em simplesmente aplicar o 

meio de alimento nas fendas e tentar que não evaporasse imediatamente. No entanto tal não foi 

o que se observou. Na verdade, poucos minutos, ou segundos até, e o meio evaporou-se ou foi 

absorvido. Tentou-se então colocar as amostras na câmara húmida do Laboratório de 

Construção mas o resultado foi igual. Por último, tentou-se aplicar o meio e tapar as fendas com 

vários tipos de películas (fita-cola normal, fita adesiva, película aderente). O objectivo seria tentar 

retardar a evaporação/absorção do meio, sem que isso afectasse a possível respiração das 

bactérias, que como já se viu no capítulo 2 são aeróbias. No entanto também este método não 

teve o sucesso esperado.  

ii) Estratégia 2 

Exploradas estas opções sem o resultado pretendido para retardar a evaporação/absorção, 

optou-se por fornecer meio de alimento sempre que este começasse a desaparecer. Foi então 

pensado um sistema de abastecimento contínuo, constituído por um reservatório (garrafa de 

plástico), equipado com uma válvula reguladora e tubos, cuja saída de água seria regulada 

consoante o necessário para garantir que na fenda se encontrava sempre meio de alimento. 

Assim sendo este sistema contínuo funcionaria como rega a conta-gotas. Um exemplo deste 

sistema em funcionamento pode ser observado na figura 3.5.  
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Figura 3.5 – Sistema contínuo de aplicação de meio de alimento  

Nos tubos, de ϕ8mm, foram executados dois orifícios com uma agulha por cima das fendas. 

Foram também acoplados na ponta dos tubos um T com as saídas fechadas, para garantir que 

o meio de alimento apenas saía pelos orifícios.   

Observou-se que era extremamente difícil regular o caudal de abastecimento das fendas, pois 

todas elas tinham necessidades de abastecimento diferentes umas das outras. Mesmo usando 

um reservatório independente por cada amostra mostrou-se difícil de controlar os caudais, 

registando-se muitas vezes que, após algum tempo, o caudal se tinha alterado passando a ficar 

demasiado lento conduzindo à secagem das fendas ou demasiado rápido, conduzindo ao 

excesso de tratamento que se espalhava para fora das fendas.  

O tratamento com meio de alimento foi então realizado três vezes. Nas primeiras duas vezes, 

recorreu-se ao método contínuo (como já observado na figura 3.5), que funcionou durante 3 dias 

seguidos, com alguns ajustes de dia para dia, devido aos problemas registados descritos 

anteriormente, tais como, regulação da válvula, alteração da elevação do reservatório e troca de 

posição do tubo. Exceção feita para as amostras de betão, em que se observou que as fendas 

demoravam muito tempo a absorver o meio de alimento. Assim sendo depois de cheias as fendas 

com o meio de alimento as válvulas dos reservatórios eram fechadas e apenas abertas quando 

de facto se registava alguma absorção.  

iii) Estratégia 3 

Na terceira aplicação do meio de alimento, recorreu-se a seringa com agulha e o fluido foi 

adicionado manualmente ao longo do dia durante três dias. Ou seja, à medida que o meio de 

alimento ia sendo absorvido ou evaporava era adicionado mais na fenda. Este método apesar 

de mais trabalhoso foi o mais eficaz para o que se pretendia fazer. Assim sendo decidiu-se usar 

a agulha como método de aplicação para os outros tratamentos: com enzima e com bactérias. 

Ficou assim definida a estratégia de aplicação do tratamento. 

No total das três aplicações foram usados cerca de 3 litros de meio alimento, sendo que na 

primeira aplicação foi gasto cerca de metade desse valor devido aos vários problemas 

encontrados, descritos anteriormente. Na segunda aplicação foi gasto cerca de 1 L e na última 
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aplicação cerca de 500mL. A diferença reside basicamente no maior controlo que havia com a 

aplicação com a seringa. Nunca havia fendas com excesso de tratamento pois apenas era 

aplicado mais quando de facto era necessário. 

 

3.4.2. Tratamento com enzima com meio de alimento 

Tal como para o tratamento apenas com meio de alimento, o tratamento com enzima e meio de 

alimento foi aplicado três vezes. Todas as três aplicações foram feitas com recurso a seringa e 

agulha como é visível na figura 3.6. Observou-se que a reacção da enzima ao ser adicionada ao 

meio de alimento era automática. À medida que a solução ia sendo absorvida ou evaporava ia 

sendo colocada mais. O espaçamento temporal entre aplicações foi de 1 mês. 

 

Figura 3.6 – Aplicação de enzima com meio de alimento numa amostra de betão 

Os três ciclos de tratamento foram iguais, isto é, todas duraram três dias em que no primeiro 

foram usadas enzimas acabas de extrair (100 mL) e nos dois dias seguintes foram usadas 

enzimas que tinham sido congeladas (150mL por dia), perfazendo um total de 400mL por ciclo 

de tratamento e 1200 mL no total dos três ciclos.  

Durante este tratamento observou-se algo já referido para o tratamento com meio de alimento, 

isto é, que nas fendas dos substratos de betão, o tratamento demorava muito mais tempo a ser 

absorvido ou evaporado como demonstra a figura 3.7.  

 

Figura 3.7 – Aplicação do tratamento de enzima com meio de alimento numa fenda de 
substrato de betão 
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3.4.3. Tratamento com bactérias com meio de alimento 

À semelhança do que foi feito com o tratamento com enzima, também as bactérias foram 

aplicadas com seringa e há medida que o meio de alimento ia sendo absorvido/evaporado ia 

sendo colocada mais.  

Os três ciclos de tratamento foram iguais em duração (três dias). Apenas foram aplicadas 

bactérias com meio de alimento no primeiro dia. Nos dois dias seguintes apenas foi aplicado 

meio de alimento pois, apesar de uma parte das bactérias não sobreviverem de um dia para o 

outro, há sempre muitas que ficam em estado latente e que voltam a produzir carbonato de cálcio 

na presença de meio. Assim sendo foram aplicados cerca de 100 mL de bactérias com 100 mL 

de meio de alimento no primeiro dia e cerca de 100 mL de meio de alimento por cada um dos 

dias seguintes.  

Na figura 3.8 é possível observar o processo de aplicação deste tratamento nos vários 

substratos, onde se verifica a mudança do liquido aplicado de amarelo e translúcido para branco 

leitoso e viscoso. Além disso mais uma vez sucedeu o mesmo que nos dois tratamentos 

anteriores, isto é, nas fendas dos substratos de betão o tratamento demorou muito mais tempo 

a desaparecer que nos outros substratos. 

 

Figura 3.8 – Aplicação do tratamento com bactérias e meio de alimento nos três substratos:  
 a) betão; b) cerâmico; c) pedra 

3.5. Ensaios para avaliação do tratamento nos 

diferentes substratos  

Foram executados diferentes ensaios de monitorização, que visavam obter parâmetros 

diferentes cuja análise permitiu avaliar os efeitos de cada tratamento. Assim sendo, para se poder 

ter uma base de comparação evolutiva ao longo das campanhas de aplicação de tratamento foi 

seguida a metodologia resumida na figura 3.9. 

a)      b)      c) 
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Figura 3.9 – Metodologia usada durante as campanhas experimentais 

Ou seja, previamente a qualquer aplicação de tratamento foi feito na ronda preliminar de ensaios, 

isto é, um levantamento de vários parâmetros das fendas através da realização de ensaios que 

se apresentam na Tabela 3.5, juntamente com o aparelho usado e a sua precisão.  

Tabela 3.5 – Resumo dos parâmetros analisados para as amostras e fendas estudadas 
 

Ronda 
preliminar de 

ensaios

Primeiro ciclo de 
tratamento

Primeira ronda 
de ensaios

Segundo ciclo de 
tratamento

Segunda ronda 
de ensaios

Terceiro ciclo de 
tratamento 

Terceira ronda 
de ensaios

Parâmetro 
Instrumentos/aparelhos 

usados  
Precisão 

Cor e forma do material depositado 
Câmara fotográfica 

Microscópio óptico 
- 

Profundidade da fenda 
Paquímetro 

Penetrómetro 

0,05 mm 

0,01 mm 

Tempo de propagação das ondas 

ultrassónicas  

Emissor e receptor de 

ultrassons 
0,1μs 

Tempo de absorção de água Cronómetro  1 s 

Variação ponderal da amostra Balança 0,1 g 
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Após cada aplicação de tratamento a primeira verificação a ser feita foi uma inspecção visual, 

visto que o bio-cimento produzido se trata de calcite, mineral esbranquiçado e visível a olho nu. 

Foi feito um registo fotográfico do material depositado nas fendas com câmara fotográfica e 

posteriormente com um microscópio óptico, com o intuito de ter um registo comparativo entre 

ciclos de tratamento e de se poder analisar as diferenças entre o bio-cimento produzido em cada 

um dos diferentes tratamentos. Esse microscópio ótico denominado “I-WOW Microscope”, que 

se pode observar na figura 3.10 a), possui câmara de 2.0 MP e sensor CMOS e resolução de 

640x480 pixels.  

Figura 3.10 – Material usado nos ensaios de inspecção: a) Microscópio ótico; b) Penetrómetro; 
c) Aparelho usado na medição da propagação das ondas ultrassónicas  

Seguidamente foi medida a massa da amostra, recorrendo a uma balança digital, e a 

profundidade de forma a perceber se se podia provar a existência de depósito de carbonato de 

cálcio. Foi usado o penetrómetro (instrumento Petrotest, segundo ASTM D5-06), representado 

na figura 3.10 b), baseado no princípio de que o deslocamento da agulha até atingir um substrato 

sólido ia reduzindo com a deposição de bio-cimento. A diferença entre os deslocamentos 

medidos antes e depois de cada ciclo de tratamento é o crescimento de espessura da camada 

de calcite precipitada. Foram executados entre 3 a 5 medições, consoante o comprimento da 

fenda, em vários pontos da mesma, de forma a obter um valor médio, devido à forma irregular 

como o carbonato de cálcio se depositava sobre o fundo da fenda obtendo-se assim tcalcite, com 

precisão de 0,01 mm. Estes valores foram depois confirmados recorrendo ao paquímetro 

(precisão de 0,05 mm). 

Estes valores de espessura de calcite permitiram a medição directa do efeito de selagem do 

tratamento, nomeadamente a percentagem de preenchimento da fenda, preenchimento%. Este 

foi quantificado através da relação entre a espessura da camada de calcite depositada, tcalcite, e 

a profundidade inicial da fenda, d0:  

𝑝𝑟𝑒𝑒𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜% =
𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑒

𝑑0
×100     (3) 

Por sua vez o estudo da velocidade das ondas ultrassónicas providenciou uma medida indirecta 

do preenchimento da fenda. Um impulso ultrassónico é gerado num ponto da amostra, através 

a)        b)         c) 
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de um transdutor emissor, que depois de atravessar a zona onde se encontra a fenda, é captado 

por um outro transdutor receptor, como exemplificado na figura 3.11. O tempo gasto no percurso 

é medido electronicamente na unidade de medida central sendo assim possível calcular a 

velocidade de propagação se se souber a distância entre transdutores. Neste trabalho o aparelho 

usado foi o equipamento Pundit, representado na figura 3.10 c) (ASTM C597) e os transdutores 

(cilindros metálicos de 7 cm de diâmetro) de 50 kHz (Flores-Colen, et al., 2016). 

Dada a extrema importância de haver um bom contacto entre os transdutores e a superfície das 

amostras, que deve o mais lisa possível, foi usada vaselina para melhorar esse contacto.  

O tempo gasto no percurso do sinal ultrassónico, vai sendo menor após cada ciclo de tratamento 

como se observa na sequência de imagens na figura 3.11. À medida que o carbonato de cálcio 

se vai depositando nas fendas, estas vão ficando mais preenchidas e consequentemente o sinal 

ultrassónico consegue percorrer um caminho mais curto do emissor ao recetor, chegando assim 

em menos tempo. O caminho percorrido pelas ondas ultrassónicas encontra-se representado a 

amarelo e a deposição de carbonato de cálcio a vermelho. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Propagação mecanismo de propagação das ondas ultrassónicas (1 - antes de 
qualquer tratamento; 2- após 1º tratamento; 3 – No final) 

Antes de qualquer medição foi sempre feita a calibração dos transdutores recorrendo a um 

cilindro de calibração.   

Os transdutores são posicionados de forma a terem a fenda entre eles e cerca de 9 a 10 cm 

entre os seus centros, dependendo da abertura da fenda.  

Usando esta distância e o tempo de propagação foi possível calcular a velocidade do ultrassom. 

A relação entre o tempo de propagação antes e depois de cada ciclo de tratamento (tantes e 
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tdepois respectivamente), que é idêntica à relação entre a velocidade de propagação se a 

distância entre transdutores se mantiver fixa, fornece então um indicador indirecto do 

preenchimento da fenda. Esse indicador designado por tempo% é calculado segundo (4), em 

que o tantes se refere ao tempo do ultrassom antes do tratamento ou antes de um dos ciclos, 

dependendo se se trata de uma análise total ou parcial, respectivamente. Pela mesma ordem de 

ideias o tdepois diz respeito ao tempo medido para o ultrassom, entre emissor e receptor, após 

todo o tratamento estar concluído ou após um dos ciclos de tratamento. 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜% =
𝑡𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠−𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
×100     (4) 

Importa ainda referir que neste ensaio são medidos 3 valores da velocidade de propagação das 

ondas ultrassónicas por cada fenda, em 3 pontos diferentes da mesma, de forma a garantir uma 

média mais ponderada, como é exemplificado na figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 – Colocação dos transdutores para medição das ondas ultrassónicas 

O tempo de absorção/evaporação da água na fenda foi outro dos ensaios executados. Depois 

de encher uma fenda com água, com o auxílio de seringa e agulha, mediu-se o tempo que a 

mesma demorava a desaparecer por absorção/evaporação. Usando um cronómetro, o tempo 

total de absorção seria contado até não haver vestígios de água na fenda. Este tempo medido 

apresenta alguma margem de erro pois depende da análise do observador sobre a existência ou 

não de água na fenda. As condições ambiente de realização do mesmo foram no entanto sempre 

iguais, pois as condições do laboratório mantiveram-se e entre cada ensaio a uma fenda, a 

amostra foi seca em estufa para garantir que a medição anterior não influenciava a seguinte.  

À semelhança do referido para o ensaio com ultrassons também este ensaio fornece um 

indicador indirecto acerca do preenchimento das fendas. Esse indicador, designado por abs%, é 

calculado da seguinte forma (5):  

𝑎𝑏𝑠% =
𝑎𝑏𝑠𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠−𝑎𝑏𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑎𝑏𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
×100     (5), 

em que absantes e absdepois dizem respeito ao tempo de absorção/evaporação de água numa 

fenda antes e depois do tratamento respectivamente. 

0,
0

1m
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Este ensaio foi efectuado após a segunda ronda de tratamento com meio de alimento e após a 

primeira ronda de tratamento com enzima e meio de alimento pois só nessa altura é que a 

experiência mostrou que este tempo dependia do substrato e do tipo de tratamento. Assim sendo 

os resultados obtidos neste parâmetro apenas permite comparar a evolução das fendas tratadas 

com meio de alimento e enzima com meio de alimento entre rondas de tratamento, não se 

podendo comparar com o tempo pré-tratamento. Para o ensaio com bactéria e meio de alimento 

já foi feita a absorção de água na fenda antes de iniciar qualquer ronda de tratamento.  

Apenas foram registados os valores deste ensaio para os substratos cerâmicos e de pedra, 

porque o tempo para os de betão era demasiado extenso (superior a 24h), devido à sua baixa 

porosidade, o que comprometeria a precisão.  

No anexo D pode-se analisar uma Tabela resumo com os dados dos ensaios realizados na fase 

preliminar, ou seja, todos os dados quantitativos dos parâmetros descritos anteriormente.  

 

3.6. Caracterização e preparação da viga fendilhada 

Depois de terminados os ensaios com meio de alimento e enzima nas amostras anteriormente 

referidas, foi pensada uma nova maneira de estudar os resultados da aplicação da técnica de 

reparação de fendas com bio-cimento. Para tal decidiu recorrer-se a uma viga que tinha sido 

usada num ensaio de flexão e que se apresentava bastante fendilhada como se pode observar 

pelas figuras 3.13. As fendas observadas iam desde as décimas de milímetro (microfissuras) até 

vários milímetros (fendas). A viga foi cortada em dois troços de tamanho semelhante para que 

pudesse ser estudado, num o efeito das bactérias e no outro o efeito das enzimas.  

 

 

Figura 3.13 – Troços da viga 1 (a) e 2 (b e c) e respetivas fendas 

As vigas em questão são de secção rectangular 0,125x0,25 m2 com armadura longitudinal corrida 

nas faces superior e inferior respectivamente 26 e 28 e armadura transversal 6/0.065 como 

se pode ver na figura 3.14.  

a) b) c) 
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Figura 3.14 – Secção transversal da viga  

De forma a poder aplicar os tratamentos na viga, colocou-se um reservatório sobre a zona das 

fendas que se pretendiam estudar, usando um recipiente de plástico sem tampa e em que o 

fundo foi cortado e solidarizado com as vigas com silicone para ser estanque. Antes de iniciar 

qualquer ronda de tratamento as vigas foram pintadas com duas aplicações de uma tinta 

estirenoacrílica F-1016S de cor amarela, cujo propósito seria impermeabilizar as faces laterais 

da viga e assim assegurar que o fluido de tratamento circulava apenas no interior das fendas. 

Na figura 3.15 é possível perceber melhor a execução deste reservatório. 

 

  

Figura 3.15 – Reservatório na viga 1 (a) e viga 2 (b) 

Como é visível na figura 3.15, os reservatórios foram tapados com uma película aderente durante 

o tratamento e incluíram uma escala graduada para se poder monitorizar o nível do fluido no seu 

interior. Deste modo foi possível controlar a infiltração e a evaporação, e assim verificar e medir 

a infiltração e dos fluidos de tratamento e, posteriormente, fazer um ensaio de estanqueidade 

com medição dos caudais de infiltração de água (explicado em 3.8). 

 

 

 

 

a) b) 
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3.7. Aplicação do tratamento na viga 

Em ambas as vigas recorreu-se ao tratamento usando o método de injecção com seringa e 

agulha.  

 

3.7.1. Tratamento com enzima com meio de alimento 

Na viga 1 foi aplicado enzima com meio de alimento. À semelhança do que feito anteriormente 

com os substratos, os três ciclos de tratamento com enzima e meio de alimento foram iguais, isto 

é, todas duraram três dias em que no primeiro foram usadas enzimas acabas de extrair (100 mL) 

e nos dois dias seguintes foram usadas enzimas que tinham sido congeladas (150mL por dia), 

perfazendo um total de 400mL por ronda de tratamento e 1200 mL no total das três rondas. 

Em ambas as vigas a primeira ronda de tratamento foi ligeiramente diferente das outras duas, 

porque foi aproveitado o facto de existir o reservatório para encher a fenda com o tratamento 

para além da sua capacidade e assim estar a fornecer a solução de tratamento de forma 

contínua.  Consequentemente, a área à volta das fendas ficou submersa em solução de 

tratamento. Nas duas rondas seguintes o tratamento já foi sendo injectado directamente nas 

fendas. 

 

3.7.2. Tratamento com bactérias com meio de alimento 

Na viga 2 foram aplicadas bactérias com solução de alimento. Foi executado o mesmo processo 

que anteriormente nas amostras, ou seja, rondas de tratamento de três dias em que apenas 

foram aplicadas bactérias com meio de alimento no primeiro dia (100mL de bactérias com 100 

mL de meio de alimento) e cerca de 100 mL de meio de alimento por cada um dos dias seguintes. 

Resumindo, no somatório dos três ciclos de tratamento com bactéria viva foram aplicados cerca 

de 900 mL de meio de alimento e 300 mL de meio com bactérias.  

 

 

3.8. Ensaios para avaliação do tratamento nas vigas 

A primeira verificação a ser feita foi uma inspecção visual. Tal como já referido em 3.5 foi feito 

um registo fotográfico do material depositado nas fendas com câmara fotográfica e 

posteriormente com um microscópio óptico, com o intuito de ter um registo comparativo entre 

ciclos de tratamento e de se poder analisar as diferenças entre o bio-cimento produzido em cada 

um dos diferentes tratamentos. 
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De seguida optou-se por fazer dois testes diagnósticos. Em primeiro lugar e à semelhança do 

que foi feito com os substratos anteriormente, uma medição do tempo de propagação de uma 

onda ultrassónica em condições ambiente. A diminuição do tempo de propagação da onda 

ultrassónica entre emissor e receptor seria sinal de que está a ser depositado carbonato de cálcio 

e que este está a preencher as fendas.  

Devido à morfologia irregular das mesmas, decidiu-se escolher 3 localizações onde colocar os 

pundits para os registos ultrassónicos. Assim sendo foram definidos os lados A e B, que se 

encontravam perto da extremidade da viga, mas em lados opostos, como se pode observar na 

figura 3.16, e o centro da viga. 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 – a) Colocação dos pundits na viga – vista de topo; b) Execução do ensaio de 
ultrassons na Viga 2, sujeita ao tratamento com bactérias 

À semelhança do referido em 3.5 para o ensaio diagnóstico usando ultrassons, também neste 

ensaio usou tempo% da fórmula (4) para aferir indirectamente a eficácia da bio-cimentação como 

técnica de reparação de fendas. Foram igualmente medidos 3 valores do tempo de propagação 

de ultrassons, em 3 pontos diferentes da fenda, de forma a garantir uma média mais ponderada, 

como foi exemplificado na figura 3.12. 

No segundo teste diagnóstico, o reservatório foi cheio com água e o nível foi monitorizado ao 

longo de vários dias através da fita métrica colada no exterior. Trata-se de um ensaio de 

estanquidade das vigas e é semelhante a um ensaio de medição de permeabilidade de materiais 

fissurados. Este ensaio foi inspirado no caso estudo descrito no capítulo anterior, Depois de 

vários dias a monitorizar a altura de água, esses dados foram tratados em forma de gráfico de 

evolução e obtêm-se assim quatro rectas, das quais três dizem respeito a cada ciclo de 

tratamento e outra ao estado da viga prévio a qualquer tratamento. A partir do declive dessas 

rectas é possível inferir qual a evolução parcial, entre cada ciclo de tratamento, e a total, entre o 

final dos três ciclos de tratamento e a fase pré-tratamento. A partir de (6) é possível obter um 

indicador indirecto, declive%, do preenchimento das fendas nas vigas, em que decliveantes e 

declivedepois dizem respeito ao declive da recta de absorção/evaporação da água na viga antes e 

depois de tratamento. 

𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒% =
𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠−𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
×100    (6) 

      Lado A 

       Centro 

        Lado B 

 a) b) 
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O objectivo deste segundo ensaio seria concluir se, de facto, à medida que se vão executando 

as rondas de tratamento, o tempo de descida da água do reservatório aumenta mantendo as 

mesmas condições ambiente. Tal significa que o tratamento está a ter o efeito de selagem 

pretendido (as fendas estão a ficar preenchidas com bio-cimento).  

Estes ensaios, à semelhança da metodologia usada nas campanhas experimentais das 

amostras, foram feitos após cada ciclo de tratamento. Ao contrário do que foi feito nas amostras, 

nas vigas não foi medida a massa total das vigas por não haver balança para tal e porque, 

qualquer que fosse a massa de carbonato de cálcio que fosse ficando depositada nas fendas 

das mesmas seria insignificante face à massa total da viga. O mesmo sucede com a espessura 

e profundidade das fendas, que ao serem completamente irregulares, não haveria maneira de 

conhecer a quantidade de carbonato de cálcio precipitado.  

3.9. Síntese do capítulo  

Na Tabela 3.6 estão registados os números totais de medições realizadas no conjunto de todos 

os ensaios diagnósticos. É possível observar que a grande maioria destes ensaios foram 

executados para as peças tratadas com enzima ou com bactéria e que no total deste trabalho 

foram realizadas quase 1800 medições. 

Todos os dados das medições foram, posteriormente tratados de forma a poder materializar em 

números e/ou gráficos que transmitissem a realidade sobre a eficácia de cada um dos 

tratamentos. Esta análise encontra-se dividida em dois capítulos: o capítulo 4 que diz respeito 

aos resultados das fendas nas amostras e o capítulo 5 referente aos resultados nas vigas. 
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Tabela 3.6 – Resumo do número de medições realizadas para as amostras
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4. Resultados obtidos nos vários substratos e 
sua discussão 

4.1. Considerações iniciais 

Neste capítulo apresentam-se e comentam-se todos os resultados obtidos nos ensaios 

laboratoriais, sintetizados no capítulo 3. Através destes dados procura-se tirar uma conclusão 

geral do funcionamento da Bio-cimentação no tratamento das amostras dos vários materiais em 

estudo. 

Tal como foi referido no capítulo 3, a aplicação do meio de alimento foi usada não só para 

perceber qual o melhor método de aplicação de tratamento, mas também para servir como 

solução de controlo. Ou seja, saber se os resultados dos tratamentos com enzima e meio de 

alimento e com bactéria e meio de alimento seriam influência do meio de alimento ou das 

enzimas e bactérias respectivamente. 

4.2. Registos visuais  

A formação de calcite foi observada visualmente pela presença de um precipitado branco nas 

fendas. Alguns dos resultados podem ser observados na figura 4.1, que contém fotografias das 

fendas após os diferentes tratamentos e, também, um exemplo de fenda de cada substrato, antes 

de qualquer tratamento. No anexo E estão documentadas todas as fotografias recolhidas e que 

demonstram não apenas o resultado final dos tratamentos nos diferentes substratos, como 

mostram a evolução entre cada ciclo de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Registo visual com fotografia após os três ciclos de tratamento  
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Pela observação da figura 4.1 é facilmente concluído, que o tratamento apenas com meio de 

alimento é o que apresenta resultados menos satisfatórios, sendo que apenas é visível o 

precipitado de calcite nos substratos cerâmicos, devido ao contraste da cor. Já nos tratamentos 

com enzima e bactéria a presença de bio-cimento é muito mais notável. Também se observa que 

os minerais resultantes do tratamento usando a bactéria têm um aspecto mais granular que os 

resultantes do tratamento com enzima que parecem mais homogéneos.  

Analisando todas as etapas do tratamento das fendas a partir do anexo E é possível chegar a 

mais conclusões. Facilmente se identifica que a primeira ronda dos três tratamentos é a que 

parece menos eficaz, algo que pode ser explicado pelo facto de o bio-cimentação oferecer 

melhores resultados para superfícies rugosas. Assim sendo aquando da primeira ronda de 

tratamentos, as fendas ainda estavam muito lisas, e só começarem a apresentar mais rugosidade 

a partir da primeira camada de deposição de calcite.  

Além disso, no caso das fendas tratadas apenas com meio de alimento, houve alguma 

precipitação do carbonato de cálcio ainda no fluido no fundo do reservatório devido à estagnação 

do fluido. No entanto, na segunda ronda de tratamento com meio de alimento os reservatórios 

foram agitados regularmente para evitar a precipitação, o que também ajuda a justificar a maior 

eficácia dessa segunda ronda. Já na terceira aplicação de meio de alimento nota-se uma maior 

deposição, mas não tão significativa quanto a da segunda ronda. Isto não significa que o método 

com seringa e agulha seja menos eficaz, até porque, como já foi escrito no capítulo 3, foi usado 

muito menos quantidade de meio de alimento com este método.  

O resultado final do tratamento com meio de alimento é muito semelhante ao verificado para o 

tratamento com enzima e meio de alimento, ou seja, uma camada pouco espessa de carbonato 

de cálcio, que apresenta uma coloração branca e uma textura semelhante a pó. Esse precipitado 

ainda foi submetido a um teste, que consistia em passar o dedo pelas fendas, para avaliar a 

adesão da calcite ao substrato. Verificou-se que a calcite era facilmente desagregável da fenda, 

como se comprova na figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Remoção de calcite com o dedo, numa fenda tratada com enzima e meio de 
alimento em substrato cerâmico  
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Como já foi referido anteriormente, verificaram-se problemas no tratamento das fendas em 

amostras de betão, pois este demorava muito tempo a ser absorvido ou a evaporar das mesmas. 

Assim sendo houve menor quantidade de tratamento usado nas amostras de betão do que nas 

amostras cerâmicas e de pedra e assim sendo os resultados foram menos satisfatórios, 

especialmente no tratamento com meio de alimento. Para este caso (meio de alimento) 

praticamente não se observam grandes diferenças entre os resultados das três rondas de 

tratamento. 

Ainda consultando as fotografias do Anexo E, regista-se que, ao contrário do que sucedeu com 

o tratamento exclusivamente com meio de alimento, foi visível calcite precipitada logo após a 

primeira ronda de tratamento com enzima e com bactéria. É notório o maior preenchimento das 

fendas com o passar das rondas e que, inclusive para o tratamento com enzima, tanto nas 

amostras cerâmicas como nas de pedra, após a última campanha de tratamento, as fendas se 

encontram praticamente preenchidas.  

É importante realçar ainda, que o material depositado nas fendas dos substratos tratados com 

bactéria e meio de alimento, apresenta características diferentes das observadas aquando do 

tratamento com meio de alimento e com enzimas. Não só, como já referido aquando da análise 

à figura 4.1, no que toca à textura (mais granular), mas também no que toca ao tamanho, textura 

cristalina e cor. De facto, as partículas de calcite resultantes deste tratamento aparentam ter 

maiores dimensões, serem muito mais cristalinas e de mais difícil desagregação. Quanto à cor, 

apesar de nas amostras cerâmicas e de pedra a cor ser semelhante à observada nas amostras 

tratadas com meio de alimento e com enzima e meio de alimento, ou seja, branco, nas amostras 

de betão foi observada uma coloração amarela no material depositado. Este fenómeno estará 

certamente relacionado com a cor do meio onde se encontram as bactérias antes da sua 

aplicação, que apresenta a mesma cor.   

Não foi usado o microscópio óptico nas amostras sujeitas a tratamento com meio de alimento 

devido aos resultados menos satisfatórios já referidos. 

Na figura 4.3 encontram-se representados registos visuais obtidos com o microscópio óptico em 

fendas submetidas a tratamento com enzima e bactéria, nos diferentes substratos. No anexo F 

encontram-se os registos obtidos, das fendas, com o microscópio. 
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de alimento 

 
 
 

   

 
 

Bactéria e meio 
de alimento 

 
 
 

   

 Betão Cerâmico Pedra 
 

Figura 4.3 – Registo visual com microscópio óptico das fendas após tratamento com enzima e 
bactéria 

Analisando tanto a figura 4.3 como os registos do anexo F, é possível notar que os minerais, 

resultantes do mesmo tratamento, aparentam ser diferentes consoante o substrato. O seu 

tamanho e forma pode ser explicado pela presença de bactérias, porque cada uma funciona 

como um centro de nucleação, formando bio-cimento à sua volta (Al Qabany, 2012). No entanto, 

a quantidade de fluido disponível durante a formação de cristais de calcite também afecta o 

tamanho dos minerais e esta quantidade depende da natureza do fluido (viscosidade, 

densidade), ângulo de contacto, geometria da fenda e porosidade do substrato.  

Por outro lado, em termos de cor, os resultados para o tratamento com enzima e bactéria 

(exceptuando para o substrato de betão) parecem muito semelhantes entre si. Observa-se a 

deposição clara de uma camada homogénea de material de coloração branca que se assemelha 

muito a um pó granular e com aparente boa adesão a todas as paredes das fendas. É de realçar, 

porém, a existência de cristais nalgumas fendas de betão, que se julga serem formados devidos 

ao maior tempo de absorção do tratamento, o que resulta assim num processo mais lento de 

deposição de carbonato de cálcio e consequentemente na sua cristalização.  

No caso dos substratos de betão, tratados com bactéria e meio de alimento, é de realçar, além 

da cor amarelada já explicada anteriormente, a evidente estrutura cristalina das partículas 

depositadas bem como as várias pontes estabelecidas que unem os lados das fendas.   

 

4.3. Profundidade da fenda 

Como descrito no capítulo 3, a eficácia dos tratamentos em preencher as fendas foi avaliada 

através da medição da espessura de calcite depositada. As diferentes medições são 

apresentadas na figura 4.4.  
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Figura 4.4 – Comparação da espessura de calcite depositada nas fendas após tratamentos 
para substratos de: a) betão; b) cerâmico; c) pedra 

Cada barra corresponde, portanto, ao valor de espessura medido para uma fenda de cada 

substrato. Os valores médios e correspondentes desvios padrões são apresentados na Tabela 

4.1. 
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Tabela 4.1- Espessura da camada de calcite percentagem de preenchimento conseguida com 
o uso dos diferentes tratamentos (valores médios e desvio padrão)  

 

Alimento  Enzima Bactéria 

tcalcite (mm) 
preenchimento% 

(%) 
tcalcite (mm) 

preenchimento%  

(%) 
tcalcite (mm) 

preenchimento%  

(%) 

Betão - - 0.47 ± 0.14 13.86 ± 3.78 1.72 ± 0.51 41.01 ± 15.95 

Cerâmico 0.21 ± 0.04 13.86 ± 3.39 1.46 ± 0.52 78.27 ± 20.37 0.57 ± 0.18 34.42 ± 8.20 

Pedra 0.20 ± 0.03 13.46 ± 5.71 1.79 ± 0.64 79.18 ± 11.76 0.82 ± 0.29 25.13 ± 5.16 

A comparação dos valores da Tabela 4.1 permite caracterizar melhor a eficácia dos tratamentos, 

no entanto é necessário ter em conta a profundidade da própria fenda. Dessa maneira é 

importante analisar também a figura 4.5, onde é possível observar o preenchimento das fendas 

com calcite em percentagem, com base na equação (3) referida no capítulo 3 e cujos valores 

médios e desvio padrão também se encontram na Tabela 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Comparação do preenchimento das fendas após tratamentos para 
substratos de: a) betão; b) cerâmicos; c) pedra 
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Comparando os resultados apresentados na figura 4.4 com os apresentados na figura 4.5 

observam-se tendências muito semelhante, com o meio de alimento a ser claramente a técnica 

menos eficaz em qualquer um dos substratos. Também é bastante evidente que o tratamento 

com enzima é extremamente eficaz nos substratos cerâmicos e de pedra, registando mesmo 

uma taxa de preenchimento médio a rondar os 80% em ambos os casos. Apesar de não se ter 

mostrado tão eficaz nos substratos de betão, tal deve-se como já foi explicado anteriormente ao 

facto de ter estes substratos terem recebido muito menor quantidade de tratamento. Por último, 

pode concluir-se que o tratamento com bactérias foi o que apresentou resultados mais 

homogéneos em todos os substratos, mostrando ser claramente a técnica mais eficaz no betão, 

com preenchimentos médios a rondar os 41%. Este resultado pode estar relacionado com o 

tempo que o tratamento permanece nas fendas de substratos de betão, antes de secar, dando 

tempo para a actividade bacteriana ocorrer. No entanto são necessários mais estudos para 

averiguar se há mais alguma razão para as bactérias aderirem melhor ao betão do que aos outros 

substratos.  

Assumindo uma linearidade dos resultados obtidos na Tabela 4.1 para os valores de 

preenchimento%, pode admitir-se que seria necessário repetir as mesmas três rondas de 

tratamento n vezes, até as fendas ficarem totalmente seladas nos substratos. Sendo que n é 

dado por:  

𝑛 =
1

𝑝𝑟𝑒𝑒𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜%
     (7) 

Assim sendo apresenta-se na Tabela 4.2 um resumo dos valores de n para cada substrato e 

por cada tipo de tratamento, de onde se destaca os valores do tratamento com enzima para 

substratos cerâmicos e de pedra.  

Tabela 4.2 – Número de repetições necessárias das três rondas de tratamento para total 
preenchimento das fendas 

 Alimento Enzima Bactéria 

Betão - 10 2 

Cerâmico 13 1 2 

Pedra 14 1 3 

 

Por último apresenta-se ainda a relação entre a profundidade das fendas e o seu preenchimento 

na figura 4.6.  
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Figura 4.6 - Relação entre a profundidade das fendas e o seu preenchimento para substratos 
de: a) betão; b) cerâmicos; c) pedra 

De acordo com a figura 4.6, excepto para o meio de alimento, aparentemente não existe 

influência da profundidade das fendas no seu preenchimento. A única correlação que se observa, 

apenas para o caso do tratamento com meio de alimento, com o preenchimento% a decrescer 

com o incremento de profundidade, sugere que a camada de calcite é um filme com espessura 

fixa causado por precipitação química. Estes resultados vão de encontro aos de (Cardoso et al., 

2016). 

Mesmo não havendo correlação presente na figura 4.6 para os outros dois tratamentos, é notório, 

que para a mesma profundidade, o preenchimento das fendas após tratamento com bactéria ou 

enzima é sempre superior ao atingido pelo tratamento apenas com meio de alimento. Este 
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resultado confirma que, em todos os substratos, o tratamento é mais eficaz quando há presença 

de bactérias ou enzima no fluido aplicado nas fendas, o que está de acordo com o observado 

anteriormente para os registos visuais. 

Tanto na Tabela 4.1 como nas figuras 4.4 a 4.6, pode observar-se uma dispersão maior quando 

as bactérias e enzimas são usadas, provavelmente porque a actividade biológica é difícil de ser 

controlada nestas condições particulares de ambiente laboratorial. Esta dispersão é maior nos 

substratos de betão do que nos cerâmicos ou de pedra. 

À semelhança do que foi feito na figura 4.6, foi também analisada a influência da largura de 

abertura das fendas no seu preenchimento, no entanto não se obteve qualquer relação entre 

ambos. Porém trata-se de uma amostra relativamente pequena de resultados pelo que é difícil 

identificar padrões ou relações. É assim necessária mais investigação sobre este assunto para 

se poderem, possivelmente, obter outras conclusões. 

 

4.4. Velocidade de propagação das ondas 

ultrassónicas 

 

A eficácia destes tratamentos foi também avaliada através da variação na velocidade de 

propagação das ondas ultrassónicas. Nas figuras 4.8 e 4.9 são apresentados os resultados deste 

ensaio. Por cada substrato existem 2 conjuntos de barras de dados associadas, que dizem 

respeito a cada uma das fendas desse substrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.7 – Variação da velocidade de propagação das ondas ultrassónicas com as rondas de 
tratamento com meio de alimento 
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Figura 4.8 – Variação da velocidade de propagação das ondas ultrassónicas com as rondas de 
tratamento com a) enzima;b) bactéria 
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na velocidade dos ultrassons à medida que vão sendo sucessivamente aplicadas novas rondas 

de tratamento, salvo algumas excepções que serão explicadas mais à frente. Esta tendência de 
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Observa-se uma descida na velocidade após a terceira ronda de tratamento com enzima em 

algumas das amostras cerâmicas e de pedra, e após a primeira ronda de tratamento com 

bactérias, especialmente em substratos de betão e de pedra. Isto deve-se ao facto de se ter 

usado outro aparelho para as medições devido a avaria do que foi usado nas rondas anteriores. 

Apesar de o equipamento novo fornecer valores na ordem do esperado, veio contrariar a 

tendência que se observava com as leituras do aparelho antigo. Tal deve-se a dferenças de 

frequência e de método de interpretação dos resultados dos dois equipamentos.  

Em baixo, na Tabela 4.3, apresentam-se os valores médios de melhoria e respectivos desvios-

padrão por cada tipo de tratamento e por cada tipo de substrato. 

Tabela 4.3 – Aumento da velocidade dos ultrassons em percentagem com os diferentes 
tratamentos (valores médios e desvio-padrão) medidos usando o indicador tempo% 

 

 
Alimento  Enzima Bactéria 

Betão  4.84 ± 2.99 5.38± 3.70 16.67 ± 4.98 

Cerâmico 19.10 ± 4.36 19.58 ± 7.66 18.50 ± 8.96 

Pedra 16.92 ± 5.09 22.64 ± 10.95 18.16 ± 7.55 

Os resultados apresentados na Tabela 4.3 foram calculados a partir das medições obtidas nos 

ensaios e usando a equação (4) do capítulo 3, apresentada anteriormente. 

Tal como para os resultados analisados nos testes anteriores, observam-se algumas diferenças 

para os diferentes tratamentos. No entanto, a imprecisão em usar este método indirecto é 

superior de que quando se usam outros porque o desvio-padrão é muito grande (Tabela 4.3). 

Nas figuras 4.10 e 4.11 conseguem analisar-se mais facilmente os aumentos do tempo% dos 

ultrassons por fenda de cada substrato e por tipo de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Comparação percentual do aumento da velocidade dos ultrassons nas fendas 
após tratamento para substratos de betão 
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Figura 4.10 – Comparação percentual do aumento da velocidade dos ultrassons nas fendas 
após tratamento para substratos de: a) cerâmicos; b) pedra 

Observa-se, em geral, aumento nas velocidades dos ultrassons após tratamento com enzima e 

bactéria, sendo este aumento mais notável para os substratos cerâmicos e de pedra do que para 

os de betão. 

Usando este método de medição, o tratamento com bactéria aparenta ser mais eficaz do que o 

tratamento com enzima para as amostras de betão, enquanto que o último parece ganhar 

vantagem no tratamento tanto de amostras de pedra como as cerâmicas. Estes resultados estão 

de acordo com o já observado anteriormente para as medições da espessura de calcite 

precipitada. 

Conclui-se assim que, em termos de variações globais da velocidade de ultrassons, o tratamento 

com enzima parece oferecer melhores resultados para todos os substratos excepto os de betão. 

No entanto, o tratamento com bactéria é, mais uma vez, o que apresenta maior homogeneidade 

de resultados nos vários substratos. Além disso, não parece descabido por a hipótese de que, 

em igualdade de condições, isto é, usando sempre o mesmo aparelho para medir de ondas de 

ultrassons, o tratamento com bactérias possa ser o mais eficaz. 

 

b) 

a) 

0

10

20

30

40
Feeding

Enzyme

Bacteria

Alimento 

Enzima 

Bactéria 

Pedra 

 

T
e
m

p
o
%

 (
%

) 

 
0

10

20

30

40
Feeding

Enzyme

Bacteria

Alimento 

Enzima 

Bactéria 

 

T
e
m

p
o
%

 (
%

) 

 

Cerâmicos

 

40 

30 

20 

10 

0 



51 
 

4.5. Variação ponderal da massa 

Seria de esperar que não se registasse uma variação significativa da massa das amostras ao 

longo das campanhas experimentais, mas que essa variação apesar de pequena fosse positiva 

devido ao possível depósito de carbonato de cálcio.  

Após análise da Tabela 4.4 é possível verificar que foi justamente o que aconteceu.  

Tabela 4.4 – Variação percentual, parcial e global, da massa das amostras  

 Variação parcial da massa (%)  
Variação global 
da massa (%) 

 

Após 1º 
tratamento 

Após 2º 
tratamento 

Após 3º 
tratamento  

Betão 

M.A. 
0,4 -0,1 -0,2 

 
0,1 

 

Enz 0,0 0,1 0,2 
 

0,4  

Bac -0,5 -0,1 -0,2 
 

-0,8  

Cerâmico 

M.A. 
4,3 -0,3 -0,3  3,7 

Enz 1,3 0,4 1,2  3,0 

Bac -0,2 0,5 0,0  0,3 
 

Pedra 

M.A. 
1,2 -0,1 0,0  1,1 

Enz 0,4 0,1 0,2  0,7 

Bac 0,0 0,1 0,1  0,2 
 

M.A. – Tratamento com meio de alimento 

Enz – Tratamento com enzimas e meio de alimento 

Bac – Tratamento com bactérias e meio de alimento 

Este ensaio não é conclusivo porque as variações estão dentro do intervalo de erro da balança 

e a massa do bio-cimento é desprezável em comparação com a massa das amostras. As 

variações, tal como previsto, não são significativas e, com base na importância da massa de bio-

cimento em relação à da amostra, apenas indicam que as amostras não secaram ou molharam 

durante o processo, o que dá validade aos resultados obtidos no ensaio com ultrassons em 

4.2.3.  

 

4.6. Tempo de absorção/evaporação de água nas 

fendas 

Como já foi referido anteriormente, os resultados deste ensaio dependem do observador pois é 

este quem decide quando parar o cronómetro quando deixa de haver vestígios de água visíveis 

nas fendas. Os valores foram lidos ao minuto e não ao segundo, pois trata-se de um ensaio com 

menor precisão do que os anteriores. No entanto, fornece dados interessantes sobre a evolução 

do tratamento, que eventualmente pode ser usado para monitorização do processo em obra.  
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Foram medidos 3 valores por fissura, em dias separados e sempre após secagem em estufa, 

para não influenciar a saturação das mesmas, e foi calculada a média desses valores. Na figura 

4.9 e 4.10 podem observar-se a evolução desses tempos. Apenas são apresentados os valores 

para os substratos cerâmicos e de pedra, porque o tempo de absorção/evaporação para os 

substratos de betão era demasiado longo (superior a 24 horas), tal como já referido no capítulo 

3 e assim sendo a precisão perder-se-ia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Variação do tempo de absorção/evaporação de água ao longo das rondas de 
tratamento com: a) meio de alimento; b) enzima; c) bactéria 
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Como se pode observar houve um aumento significativo no tempo de absorção de água nas 

fendas, o que pode ser explicado por três hipóteses: 1) a calcite é menos porosa que os materiais 

dos substratos e impede a absorção da água; 2) o ângulo de contacto entre o meio de tratamento 

e o material da fenda, vai ser influenciado pela deposição de camadas de calcite o que por sua 

vez influencia o tempo de secagem da fenda; 3) o tratamento está a ser eficaz ao nível da 

colmatação dos poros superficiais da fenda e por isso estes vão absorvendo cada vez menos a 

solução. Das hipóteses anteriores a primeira está excluída pois a calcite aparenta ser mais 

porosa que os materiais dos substratos porque os poros são visíveis com o microscópio.  As 

hipóteses 2 e 3 podem verificar-se simultaneamente, pelo que seriam necessários mais estudos 

para conseguir afirmar qual delas será mais importante.  

Da análise à figura 4.12 nota-se que o tratamento com bactéria obteve resultados muito 

promissores neste ensaio. Também no tratamento com meio de alimento e com enzima se 

verifica que há aumento de tempo de secagem da fenda com as aplicações das sucessivas 

rondas de tratamento, com clara vantagem para a enzima, apesar de não haverem algumas 

medições, como já foi explicado no subcapítulo 3.5.  

De notar que à medida que as fendas vão estando mais preenchidas devido à deposição de 

calcite, menos fluido se pode introduzir na fenda sem transbordar pelo que estes resultados ainda 

serão mais promissores se tivesse sido sempre usado o mesmo volume de água.  

Apesar de ser um ensaio com margem de erro associada ao observador, os valores obtidos 

provam, sem dúvida que este tipo de tratamento proporciona resultados muito promissores a 

nível da melhoria das características de absorção dos materiais tratados.  

 

4.7. Conclusão do capítulo 

Em geral, observam-se resultados promissores no que toca à eficácia da bio-cimentação como 

técnica de reparação de fendas, comprovadas pelas observações visuais, pelos dados obtidos 

com o penetrómetro e para o aumento do tempo% dos ultrassons. Também na permeabilidade 

das fendas se obtiveram alguns indicadores positivos, mas que estão associados a uma margem 

de erro maior.  

Conclui-se que o tratamento apenas com meio de alimento é de todos o menos eficaz. O 

tratamento com enzima é particularmente eficaz nos substratos de pedra e cerâmicos e menos 

no de betão, ao passo que o tratamento com bactéria e meio de alimento apresenta resultados 

mais homogéneos entre os três substratos, mas destaca-se mais para os de betão. Conclui-se 

também que entre os substratos de pedra e cerâmicos apresentam resultados para os três 

tratamentos ao passo que os substratos de betão apenas mostram resultados semelhantes aos 

outros substratos (melhores neste caso) para o tratamento com bactéria.  

A aplicação destes tratamentos (enzima e bactéria) nas vigas fendilhadas serve então como 

confirmação do potencial dos mesmos.  



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

5. Resultados obtidos nas vigas e sua discussão 

5.1. Considerações iniciais  

Neste capítulo irão ser mostrados e analisados os resultados da segunda parte deste trabalho, 

ou seja, relativos ao tratamento de fendas de uma viga. 

Tal como foi referido no capítulo 3, apenas foram testados os tratamentos com enzima e bactéria.  

5.2. Registo Visual 

À semelhança do que foi referido em 4.2.1 para as fendas nos substratos de betão, a formação 

de calcite foi observada visualmente pela detecção de um precipitado sólido branco nas fendas 

das duas vigas. 

Nas figuras 5.1 e 5.2 encontram-se alguns exemplos recolhidos, com recurso a fotografia, após 

os três ciclos de tratamento com enzima e bactéria, respectivamente. No anexo G encontram-se 

mais algumas fotografias das fendas de ambas as vigas após os respectivos tratamentos.   
 

 

Figura 5.1 – Registos fotográficos finais da viga 1, sujeita a tratamento com enzima 

 

 

Figura 5.2 – Registos fotográficos finais da viga 2, sujeita a tratamento com bactéria 

É de notar que, ao aplicar o tratamento, este ao entrar em contacto com a armadura da viga 

provocou uma reacção química que fez com que a coloração do precipitado fosse alterada do 

natural branco para uma cor mais avermelhada, típica da oxidação do aço. Também se realça 

em quase todas as figuras o facto de haver depósito de carbonato de cálcio até perto da 

superfície da viga. Isto não significa que as fendas tenham ficado preenchidas por completo pois 

devido à sua morfologia irregular isso seria difícil.  

a)               b)      c) 

a)               b)      c) 
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O aspecto do material depositado no interior da fenda é semelhante ao observado nas fendas 

dos substratos de betão, tanto para o tratamento com enzima como com bactéria, em termos de 

coloração. A excepção é quando há influência da armadura. No entanto, em termos de textura, 

os cristais formados em ambos os tratamentos assemelham-se mais ao observado para o 

tratamento com bactérias e meio de alimento nas amostras. Isto é, têm um aspecto mais granular 

e cristalino, formando pontes que unem os dois lados da fissura. Tal pode ser observado na 

Figura 5.1 c), por exemplo.  

Por último, é interessante observar que a superfície das vigas se encontra coberta com um filme, 

ou uma película, de carbonato de cálcio. Isto deve-se ao facto de a primeira aplicação de 

tratamento ter sido aplicada no reservatório e não directamente na fenda. Ou seja, o reservatório 

foi cheio com o fluido de tratamento e simplesmente deixou-se o fluido actuar, enquanto que nas 

duas rondas seguintes o tratamento já foi aplicado directamente na fenda sem deixar que este 

transbordasse para fora. Esta deposição é mais visível na figura 5.2 a) e em algumas das fotos 

do Anexo G, enquanto que noutras a superfície não apresenta a coloração branca pois teve de 

ser limpa para a medição das ondas ultrassónicas. Este bio-cimento depositado nas superfícies 

das vigas é totalmente diferente. Enquanto que na viga tratada com enzima o precipitado é igual 

ao observado nas fendas dos substratos de betão tanto em coloração como em textura, apenas 

um pouco mais coeso e de difícil desagregação, na viga tratada com bactéria o filme de bio-

cimento é de mais difícil remoção, e muito mais cristalino e brilhante, como se nota na figura 5.2 

a). 

Além deste registo visual com recurso a fotografia, também foi usado um microscópio óptico de 

forma a se conseguir observar os minerais com mais detalhe e o resultado encontra-se 

representado nas figuras 5.3 e 5.4, para a viga tratada com enzima e bactéria, respectivamente. 

 

Figura 5.3 – Registos microscópicos finais da viga 1, tratada com enzima 

 

Figura 5.4 – Registos microscópicos finais da viga 2, tratada com bactéria 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Tal como foi observado para os substratos com fendas tratadas com enzima e meio de alimento, 

também para a viga 1 se nota que o depósito do carbonato de cálcio é feito ao longo de toda a 

fenda. O material depositado, ao contrário do que aparentava nas fotografias parece aqui mais 

levemente amarelado, provavelmente devido à influência da oxidação das armaduras. No 

entanto a textura continua granular. 

Por comparação com o observado para a viga 1, na viga 2 também se nota que o depósito do 

carbonato de cálcio é feito ao longo de todas as extremidades da fenda. Além disso o material 

depositado tem uma coloração também amarelada, mas aqui não só devido ao efeito da oxidação 

das armaduras, mas também devido ao meio onde se encontram as bactérias. Em termos de 

aspecto não se observam grandes diferenças, apenas se repara que o bio-cimento resultante do 

tratamento com bactéria aparenta ser ligeiramente mais denso e mais espesso do que o 

observado quando se utilizou a enzima.  

 

5.3. Tempo de propagação das ondas ultrassónicas  

Este ensaio foi aquele em que se conseguiu provar melhor a eficácia dos tratamentos.  

Como se pode observar nas figuras 5.5 e 5.6 houve tendência de crescimento na velocidade de 

propagação das ondas ultrassónicas o que é indicador de que houve material depositado ao 

longo do interior das fendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Variação da velocidade de propagação das ondas ultrassónicas na viga tratada 
com enzima 
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Figura 5.6 – Variação da velocidade de propagação das ondas ultrassónicas na viga tratada 

com bactéria 

Como se pode observar a velocidade de propagação das ondas ultrassónicas aumenta ao final 

de todas as rondas de tratamento. Importa realçar o crescimento observado no centro da viga 1 

e no lado B da viga 2.  

Com base na equação (4) definida anteriormente na secção 3.8, o indicador tempo% foi adaptado 

para velocidade% e foram calculados os resultados da variação de velocidade dos ultrassons 

em ambas as vigas, após tratamento. Em geral, o tratamento com enzima e meio de alimento foi 

muito mais eficaz do que o tratamento com bactéria, o que contraria o que foi registado 

anteriormente na Tabela 4.3, em que este último era cerca de três vezes superior ao primeiro em 

substratos de betão. De facto, como se observa na Tabela 5.1, os valores da variação da 

velocidade são em geral muito superiores para o tratamento com enzimas. No entanto esta 

discrepância pode não estar apenas relacionada com o tipo de tratamento em si, mas também 

com a própria morfologia da fenda, que pode ser mais ou menos favorável à deposição de 

carbonato de cálcio. 

Tabela 5.1 – Variação parcial e global em % da velocidade de propagação das ondas 
ultrassónicas nas vigas 

 
Velocidade% parcial 

 velocidade% global 

 

Após 1º 
tratamento 

Após 2º 
tratamento 

Após 3º 
tratamento 

Viga 1 

Lado A 22,1 73,2 11,9 
 

136,5 
 

Centro 110,7 114,9 11,0 
 

402,5  

Lado B 3,8 44,0 13,7 
 

70,0  

Viga 2 

Lado A 14,2 5,6 11,7  34,7 

Centro 6,3 5,1 10,5  23,5 

Lado B 57,2 21,5 3,1 
 

96,9 
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No global das vigas obteve-se assim para o indicador velocidade% os valores 202% e 47%, 

respectivamente para o tratamento com enzima e com bactéria. 

5.4. Variação do nível de água no reservatório 

Tal como explicado no Capítulo 3 secção 3.8 nas figuras 5.7 e 5.8 pode observar-se a variação, 

ao longo do tempo, do nível de água nos reservatórios referidos em 3.8.  

 

Figura 5.7 – Variação do nível de água na viga tratada com enzima 

 

 

Figura 5.8 – Variação do nível de água na viga tratada com bactéria 

 

Tal como esperado é notório uma clara diminuição na variação do nível da água, tanto nas vigas 

tratadas com enzimas como com bactérias. Ambos os tratamentos tiveram uma acção de 

preenchimento das fendas. Esta melhoria foi quantificada tendo em conta o indicador declive%, 

abordado em (5) no subcapítulo 3.8. Assim sendo obtiveram-se os valores registados na Tabela 

5.2 onde se destacam os cerca de 66% para a viga tratada com enzima e cerca de 57% para a 
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viga tratada com bactéria. Significa isto que após 3 ciclos de tratamento, as fendas das vigas 

para um igual número de dias absorvem menos de metade da água que absorveriam se não 

tivessem sido sujeitas a qualquer tratamento, visto que as condições ambiente se mantiveram 

constantes e, portanto, a evaporação se assume constante também. 

 

Tabela 5.2 – Variação parcial e global da absorção de água nas vigas em % 

 
declive% parcial 

 declive% global 

 

Após 1º 
tratamento 

Após 2º 
tratamento 

Após 3º 
tratamento 

Viga 1 
(enzima) 

33,3 22,0 34,4 

 

65,9 

 
 
 
 
 

Viga 2 
(bactéria) 

35,3 12,1 24,1 

 

56,9  

 

 

5.5. Considerações sobre a aplicação da bio-

cimentação em obra 

É importante referir a facilidade com que se realizou este estudo nas vigas. O método de 

aplicação do tratamento foi bastante simplificado após as vigas serem pintadas. Para condições 

semelhantes em obra esta solução é bastante simples e prática, bastando apenas uma seringa 

e agulha, para além do material biológico. Deixa-se, no entanto, a salvaguarda de que para este 

caso, é impossível dizer se as fendas ficaram totalmente preenchidas ao longo do seu 

comprimento, ou seja, desde a base da viga até ao topo.  

Há ainda alguns factores que são necessários ter em conta para a aplicação in-situ, que não 

foram considerados neste trabalho por não se aplicarem, nomeadamente:  

• Acesso ao público / animais que possam comprometer a correcta execução da técnica; 

• Chuva, isto é, é necessário o local de tratamento estar protegido da chuva bem como de 

outras fontes de água que possam inviabilizar o processo de reparação; 

• Condições atmosféricas, ou seja, mudanças de temperatura, ventos, humidade, entre 

outros; 

• Superfícies inclinadas, verticais e horizontais. Apesar de nesta dissertação apenas se 

terem estudado fendas em superfícies horizontais, é muito comum aparecerem também 

em superfícies inclinadas e verticais e nesses casos a aplicação do tratamento deve ser 

adaptada. 

• Impacto do nome. As pessoas que não estejam por dentro do tema, ao ouvirem falar em 

soluções com bactérias têm tendência para mostrar alguma relutância e desconfiança. 
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5.6.  Conclusões do capítulo  

Em geral, os dois tipos de tratamento tiveram resultados bastante semelhantes. Em primeiro 

lugar, ambos se mostraram eficazes no preenchimento das fendas das vigas, evidente na 

inspecção visual. Em segundo lugar, o bio-cimento depositado dentro das fendas, após 

tratamento com enzima e meio de alimento, também se assemelha bastante ao depositado para 

o tratamento com bactéria, tanto em cor como em textura.  A única diferença neste aspecto está 

no bio-cimento depositado na superfície das vigas. Há visivelmente uma formação mais cristalina 

e brilhante quando a viga é tratado com bactéria do que quando se usa a enzima. Além disso, 

também os resultados obtidos para a variação do nível de água nos reservatórios são muito 

parecidos, com vantagem para o tratamento com enzima. Tal indica que o tratamento com 

enzima pode ter sido mais eficiente. 

Os únicos resultados que diferem mais são ao nível da velocidade dos ultrassons em que há 

uma clara vantagem para o tratamento com enzima. Tal está de acordo com o resultado anterior. 

Assim sendo e sem acesso a qualquer outro ensaio de diagnóstico, pode dizer-se que o 

tratamento com enzima e meio de alimento é o que oferece melhores resultados, o que não vai 

de encontro ao observado no capítulo 4, aquando do estudo de substratos de betão. De facto, o 

que se tinha concluído para as amostras de betão era que o tratamento com bactérias e meio de 

alimento era claramente mais eficaz, comprovado tanto pelos registos visuais, como pelo ensaio 

de análise do preenchimento das fendas como também pela velocidade dos ultrassons. Visto 

que além de o tipo de betão ser diferente entre substratos e vigas, o número de ensaios de 

diagnóstico e de amostras estudadas, tanto de vigas como de substratos, foi limitado, não se 

pode concluir com certezas qual dos tratamentos é o mais eficaz entre si. Porém pode concluir-

se que ambos dão sinais de serem alternativas viáveis às técnicas de reparação tradicionais 

usadas e que futuramente poderão ser usadas in-situ com mais frequência.  
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6. Conclusões e estudos futuros 

6.1. Conclusões 

 

O potencial de reparação da técnica bio-cimentação foi avaliado com recurso a vários, entre eles 

a inspeção visual, variação na velocidade de ultrassons antes e após tratamento, para fendas e 

vigas, medição do preenchimento nas fendas e da variação do nível das águas nos reservatórios 

para as vigas. 

Baseado nos resultados desses ensaios conclui-se que esta técnica apresenta resultados 

promissores tanto para o tratamento com bactéria e meio de alimento como para o com enzima 

e meio de alimento. No entanto, tal como previsto, o tratamento apenas com meio de alimento 

provou não ter eficácia comparável à dos outros dois tratamentos.  

Começando pelas fendas, o tratamento com enzima é o que apresenta melhores resultados 

globais, para substratos cerâmicos e de pedra natural, ao passo que o tratamento com bactéria 

é o que apresenta resultados mais homogéneos entre os três materiais, porém destaca-se para 

os substratos de betão, onde é o tratamento com melhores resultados.  

Em termos de substratos tanto os cerâmicos como os de pedra apresentam resultados muito 

semelhantes quando comparando para o mesmo tratamento. Já os substratos de betão apenas 

apresentam resultados semelhantes aos dos outros substratos para o tratamento com bactéria.    

No que toca às vigas após análise das inspecções pós-tratamento verifica-se uma ligeira 

vantagem para o tratamento com enzimas, suportado pelo maior aumento na velocidade dos 

ultrassons e pela maior redução no nível de água nos reservatórios. Esta asserção não está, no 

entanto, de acordo com o que foi observado para os substratos onde se verifica uma clara 

vantagem para o tratamento com bactéria.  

Em termos visuais, o bio-cimento depositado nas fendas dos substratos apresenta textura e cor 

diferente para o tratamento com bactéria e enzima, sendo que no primeiro é mais amarelada e 

cristalina e no segundo mais branco e granular. Na viga, o bio-cimento já é mais semelhante para 

os dois tratamentos, ou seja, esbranquiçado, com algumas zonas avermelhadas devido à 

oxidação da armadura, e textura granular com algumas pontes cristalinas. A única diferença está 

na superfície das vigas onde há visivelmente uma formação mais cristalina e brilhante quando a 

viga é tratado com bactéria do que quando se usa a enzima. Para os dois tratamentos o bio-

cimento é mais difícil de remover do que o que foi observado nas fendas dos substratos. 

Nas fendas destacam-se os valores de preenchimento das fendas em amostras cerâmicas e de 

pedra onde este valor médio foi superior a 78% usando o tratamento com enzima e 40% usando 

tratamento com bactéria em amostras de betão, valor que não se pode obter nas vigas apesar 

se ser observável bio-cimento até à superfície superior das fendas. Nas vigas destacam-se os 
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valores obtidos para a variação do nível da água nos reservatórios, acima de 55% para ambos 

os tratamentos e os obtidos para a medição da velocidade de ultrassons para o tratamento com 

enzima, em que se registou um aumento de cerca de 200%.  

Visto que além de o tipo de betão ser diferente entre substratos e vigas, o número de ensaios e 

de amostras estudadas, tanto de vigas como de substratos, foi limitado, não se pode concluir 

com certeza qual dos tratamentos é o mais eficaz entre si. Porém pode concluir-se que ambos 

dão sinais de serem alternativas viáveis às técnicas de reparação tradicionais usadas e que 

futuramente poderão ser usadas in-situ com mais frequência.  

 

6.2. Desenvolvimentos futuros 

 

Ao longo desta dissertação encontraram-se algumas dificuldades, nomeadamente, ao nível do 

uso dos reservatórios como fonte contínua de meio de tratamento para as fendas dos substratos. 

Seria então importante, em trabalho futuros, usar reservatórios com caudais controlados 

electronicamente e não mecanicamente e ainda com agitação permanente para que não se dê 

precipitação de bio-cimento dentro do próprio reservatório.  

Além disso, apesar dos resultados promissores, é necessário tentar replicar este estudo a 

superfícies não só horizontais, mas também em paredes e superfícies inclinadas para tentar 

arranjar um sistema de aplicação de tratamento universal que funcione para todo o tipo de 

superfícies e que se assemelhe mais ao que seria uma possível aplicação in-situ.  

Recomenda-se também o estudo desta técnica de reparação, mas para fissuras mais pequenas 

do que as fendas testadas nesta dissertação. Será, portanto, interessante comparar a eficácia 

desta técnica para vários tamanhos de fissuras, desde microfissuras a fendas.  

Outra preocupação que surgiu durante este trabalho, prende-se com o estigma que existe face 

não à técnica em si, mas ao seu processo. Por outras palavras, ao se descrever em que consiste 

a bio-cimentação, ao referir palavras como bactéria ou enzimas reparou-se numa receptividade 

muito negativa por parte do público menos entendido. Não é algo necessariamente mau, mas 

seria positivo efectuar um estudo para perceber de facto se este tipo de tratamento seria bem 

aceite ou não, pois em caso negativo tornará mais difícil a sua entrada no mercado. 

Paralelamente a esse estudo de aceitação, seria interessante explorar a parte mais financeira 

desta técnica, isto é, fazer um levantamento de custos de montante (produção, investigação, etc) 

a jusante (aplicação, manutenção, etc) para perceber como se compara esta técnica com as 

mais tradicionais.  

Por último, será importante em estudos futuros da aplicação de bio-cimento para selagem de 

fissuras, usar um número relativamente grande de fissuras tratadas, para que a amostra de 

resultados seja também ela maior e se possam obter resultados mais conclusivos.  
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Anexos 
Anexo A – Ficha técnica da S. Pasteurii 
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Anexo B – Crascimento bacteriano em laboratório 

Produção de bactérias Sporosarcina pasteurii 

De modo a realizar um crescimento bacteriano, é necessário criar uma solução indicada a esse 

crescimento. Esta solução é constituída por extrato de levedura, sulfato de amónio ((NH4)SO4), 

Tris ((𝐻𝑂𝐶𝐻2)3𝐶𝑁𝐻2) e água destilada e será designada daqui para a frente por meio de 

crescimento. Esta preparação é um processo relativamente complexo e moroso. 

Na Tabela B.1 apresentam-se detalhadamente estes constituintes bem como a quantidade 

utilizada para produzir dois litros e meio de meio de crescimento. 

Tabela B.1 – Reagentes constituintes do meio de crescimento. 

Reagente Massa (g) 

extrato de levedura 50,0 

(NH4)SO4 50,0 

tris 60,8 

 

Inicialmente cada um dos reagentes é adicionado, separadamente e nas quantidades acima 

descritas, a 500 mL de água destilada cada e misturados com recurso a um agitador magnético, 

num gobelé de plástico de 1 litro de capacidade. Depois disso o gobelé que contém o tris é 

colocado no medidor de pH e enquanto o agitador magnético continua a misturar é adicionado 

gota a gota o ácido HCl (ácido clorídrico) até se obter um pH de 9.  

Finalmente cada uma das misturas é colocada num frasco de vidro de 1 litro de capacidade que 

irão a esterilizar em autoclave sob pressão a 121ºC durante 20 minutos, juntamente com outro 

frasco de vidro de 1 litro de capacidade com água destilada. Também a autoclavar vão 16 falcons 

de 15mL, 8 Erlenmeyer de 100mL, 8 Erlenmeyer de 500mL, 3 provetas de 100mL, 3 provetas de 

500mL, 3 provetas de 1000mL e ainda 3 frascos de vidro de 2 litros. De notar que antes disso 

tanto nos balões como nas provetas é colocado papel de alumínio a cobrir o topo dos mesmos 

como se pode observar na figura B.1.  

 

 

 

 

 

 

Figura B.1 – Material a autoclavar 
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O crescimento bacteriano passa então por três fases que no total duram cinco dias, durante as 

quais se vai aumentando o volume total. 

i) Primeira fase 
 

Na primeira fase foram usados os 16 falcons de 15mL, com 5mL cada, perfazendo 80 mL. No 

entanto as contas foram feitas para 85 mL para contar com perdas e desperdícios.  

Assim sendo tem-se: 

 

Levedura  

ci x vi = cf x vf (8) 

ci = 100g/L  

cf = 20 g/L   

vf = 85 mL  

 vi = 17 mL 

 

Sulfato de amónio  

ci x vi = cf x vf  

ci = 100g/L  

cf = 20 g/L   

vf = 85 mL  

 vi = 17 mL 

 

Tris 

ci x vi = cf x vf  

ci = 1M 

cf = 0,13M   

vf = 85 mL  

 vi = 11,05 mL 

Água destilada 

vi= 85 – 2x17 – 11,05 = 39,95 mL 

 

Os reagentes foram misturados numa proveta de 100 mL e depois disso com auxílio de uma 

proveta P1000 foram adicionados 5 mL da mistura em cada um dos falcons de 15 mL. Foram 

também adicionados a cada um deles 50 μL de bactérias congeladas, que se encontravam numa 

câmara a -80ºC. Estas encontravam-se em tubos eppendorf com 100 μL cada, ou seja, cada 

eppendorf era dividido por dois falcons.  

Por último foram colocados os falcons na orbital a 30ºC e a 100 rpm como se pode observar na 

figura B.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura B.2 – Crescimento bacteriano em falcons de 15mL 

No dia seguinte pela manhã foi medida a densidade óptica, daqui em diante denominada como 

DO. A densidade óptica é relacionável com o número de células presentes numa cultura através 

de uma proporcionalidade direta. De modo a fazer esta leitura, é necessário diluir a solução de 

crescimento na proporção 1:10 (100 𝜇𝑙 para 900 𝑚𝑙 de água destilada). Devido à diluição, a 



IV 
 

densidade óptica será 10x superior ao valor lido. A cultura pode ser expandida se a DO for igual 

ou superior à unidade (equivalente a 109 bactérias). 

É então levada a solução ao espectrofotómetro, aparelho mede a densidade óptica a 600 𝑛𝑚 

(DO600nm).  

É de frisar que de modo a evitar contaminações, todos os aparelhos e utensílios que possam 

entrar em contacto com a bactéria necessitam de estar esterilizados e sempre que seja 

necessário a cultura estar em contacto com o ar, a operação tem que ser feita dentro de uma 

câmara de fluxo laminar, que se pode observar na figura B.3. Nesta câmara é induzida uma 

lâmina de ar, na sua abertura para o exterior, que impede a entrada de organismos estranhos. 

Todos os utensílios que se encontram no seu interior foram previamente esterilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.3 – Câmara de fluxo laminar 

A primeira DO lida no espectrofotómetro é por norma muito baixa pelo que se deixam os falcons 

na orbital até ao dia seguinte.  

ii) Segunda fase 
 

No terceiro dia junta-se a solução no interior de todos falcons de 15 mL em dois falcons maiores 

de 50 mL, ou seja, um falcon de 50mL por cada oito de 15 mL. É lida a DO de cada um dos 

falcons maiores e com base nesses valores é feito novo meio de crescimento para os Erlenmeyer 

de 100 mL, os quais terão 20 mL de meio cada. Ou seja 8 x 20 mL = 160 mL, no entanto fizeram-

se as contas para 170 mL por causa de perdas e desperdícios. Assim sendo tem-se: 

Levedura  

ci x vi = cf x vf  

ci = 100g/L  

cf = 20 g/L   

vf = 170 mL  

 vi = 34 mL 

 

Sulfato de amónio  

ci x vi = cf x vf  

ci = 100g/L  

cf = 20 g/L   

vf = 170 mL  

 vi = 34 mL 

 

Tris 

ci x vi = cf x vf 

ci = 1M 

cf = 0,13M   

vf = 170 mL  

 vi = 22,1 mL 

Água destilada 

vi = 170 – 2x34 – 22,1 = 79,9 mL 
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Os reagentes foram misturados numa proveta de 500 mL e depois disso com auxílio de um falcon 

de 50mL foram adicionados 20 mL da mistura em cada um dos Erlenmeyer de 100mL. Para 

adicionar as bactérias que estavam agora nos dois falcons de 50 mL recorreu-se à fórmula (8), 

em que ci corresponde ao valor da DO, vf ao valor do volume de meio no Erlenmeyer (neste caso 

20mL) e cf corresponde à concentração desejada, nomeadamente 0,1. 

Obtém-se assim o valor do volume a retirar de cada um dos falcons de 50mL onde se encontram 

as bactérias para colocar nos Erlenmeyer de 100 mL. 

Depois de adicionadas as bactérias aos Erlenmeyer, estes foram colocados na orbital a 30ºC e 

a 100 rpm até ao dia seguinte.  

O resultado final da segunda fase pode ser observado na figura B.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.4 – Segunda fase do crescimento bacteriano 

 

iii) Terceira fase 

No quarto dia juntou-se o conteúdo de todos os Erlenmeyer de 100 mL numa proveta de 500mL 

e foi lida a DO, que por norma foi sempre superior à unidade. Procedeu-se então ao fabrico de 

mais meio de crescimento para os Erlenmeyer de 500 mL, os quais terão 250 mL de meio cada. 

Ou seja 8 x 250 mL = 2000 mL, no entanto fizeram-se as contas para 2100 mL por causa de 

perdas e desperdícios.  

 

Levedura  

ci x vi = cf x vf  

ci = 100g/L  

cf = 20 g/L   

vf = 2100 mL  

 vi = 420 mL 

Sulfato de amónio  

ci x vi = cf x vf  

ci = 100g/L  

cf = 20 g/L   

vf = 2100 mL  

 vi = 420 mL  

Tris 

ci x vi = cf x vf  

ci = 1M 

cf = 0,13M   

vf = 2100 mL  

 vi = 273 mL 

  

Água destilada 

vi= 2100 – 2x420 – 273 = 987 mL 
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Os reagentes foram misturados num frasco de vidro de 2000 mL e depois disso com auxílio de 

outra proveta de 500mL foram adicionados 250 mL da mistura em cada um dos Erlenmeyer de 

500mL como se observa na figura B.5 Para adicionar as bactérias que estavam agora numa 

proveta de 500 mL recorreu-se outra vez à formula (8). 

 

 

 

 

 

Figura B.5 – Crescimento bacteriano na terceira fase 

Depois de adicionadas as bactérias aos Erlenmeyer, estes foram colocados na orbital a 30ºC e 

a 100 rpm até ao final do dia onde mais uma vez se mediu a DO. Para que as bactérias não 

crescessem demasiado durante a noite, foram retirados os Erlenmeyer da orbital e foram 

colocados na câmara a 4ºC.  

Foram ainda feitos 10 bancos de células para congelar e usar no futuro. Para tal colocou-se em 

cada eppendorf 80 μL de bactérias que se encontravam na proveta de 500 mL e 20 μL de glicerol, 

com o auxílio de uma pipeta P100.  

No dia seguinte de manhã fez-se o oposto e voltaram à orbital onde as bactérias foram crescendo 

até atingirem a DO desejada de 1.0.   

Atingido esse valor, juntou-se o conteúdo de todos os Erlenmeyer num frasco de vidro de 2000 

mL e misturou-se bem. Com o auxílio de uma proveta de 500 mL foram retirados 250 mL de cada 

vez e colocados num copo de plástico especial que se usa na centrifugadora. Depois de cheios 

quatro desses copos, foram pesados na balança. O copo mais pesado é usado como valor 

referência e o seu valor é tarado na balança. Nos restantes três copos vai sendo adicionado água 

destilada até todos terem o mesmo peso que o copo mais pesado.  

De seguida esses quatro copos vão a centrifugar a 6000 rpm, durante 15 minutos e a 20ºC como 

se pode observar nas figuras B.6.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.6 -  a) Centrifugadora usada; b) Pormenor da disposição dos copos a centrifugar 

a) b) 
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O sobrenadante dos quatro copos é colocado numa proveta de 1000 mL sobrando apenas no 

copo um depósito de bactérias. Este é resuspendido, com o auxílio de uma pipeta, com 1 a 2 mL 

do sobrenadante e essa resuspensão colocada num falcon de 50 mL. Cada um destes falcons 

irá ter a resuspensão de 2 copos aos quais se adiciona ainda mais sobrenadante de forma a 

totalizar 50mL e obter-se assim uma concentração 10 vezes maior das bactérias (de 500 mL 

para 50 mL). 

Repete-se este processo para os restantes 1000mL que ficaram no frasco de vidro.  

Nota que para o caso de se quererem sonicar as bactérias para extrair a enzima Urease, em vez 

de resuspender a parte sólida, que fica nos copos de plástico, com sobre nadante, resuspende-

se com meio de alimento até obter o volume de 3,5 mL.  

É importante referir que todo este processo descrito, em três fases, não foi sempre assim 

cumprido. Na ronda dois de tratamento com bactérias e meio de alimento houve uma alteração 

na terceira fase por engano. Este engano consistiu no uso de Erlenmeyer de 250 mL ao invés 

dos de 500 mL. Após ser notado o erro foram então usados balões de 500 mL. Assim sendo as 

bactérias cresceram num recipiente com menos espaço durante cerca de 3 a 4 horas. No entanto 

o que seria de esperar que constituísse um atraso na produção das bactérias serviu na verdade 

de catalisador e por essa razão foram usados Erlenmeyer de 250 mL durante 3 a 4 horas, outra 

vez aquando da produção da terceira ronda de tratamento, desta vez propositadamente.  

Na Tabela B.2 em baixo pode observar-se um resumo das DO lidas na produção das três rondas 

de tratamento. 

 Tabela B.2 – Resumo das densidades ópticas obtidas nas três preparações de bactérias 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obtenção da enzima Urease 

Finalizado o tratamento das amostras com meio de alimento foi altura de passar para o 

tratamento seguinte: aplicação da enzima urease com meio de alimento. 

Obteve-se a Urease presente na bactéria Sporosarcina pasteurii através de um processo de 

sonicação e centrifugação. 

 16-20 Maio 20-24 Junho 18-22 Julho 

DO 3ª manhã 0,43 0,21 0,22 

DO 4ª manhã (2 falcons de 50 mL) 0,77 1,07 0,39 0,42 0,33 0,31 

DO 5ª manhã 5,24 3,96 3,46 

DO 5ª final DO dia 0,1 0,39 0,46 

DO 6ª (14:00) 0,88 1,02 0,94 
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Neste primeiro processo utilizou-se um aparelho chamado sonicador que, resumidamente, aplica 

ondas sónicas a uma solução contendo bactérias, cuja frequência permite romper a membrana 

plasmática das células. Esta membrana é a estrutura que delimita todas as células vivas, deste 

modo se a levarmos à rotura é possível extrair o interior das células e assim a enzima nela 

contida. 

No sonicador foi usada uma sonda MS72 que teve de ser testada antes de se passar à sonicação 

das bactérias. Para tal começou-se por encher um gobelé com gelo e no meio do gelo colocar 

um pequeno recipiente de vidro com água e iniciar a função “probe check” com as definições: 10 

minuto (60 s pulse on / 60 s pulse off), power 30 W. 

Testada a sonda foi altura de trocar a água do recipiente de vidro por 3.5 𝑚𝑙 de suspensão, 

descrita anteriormente, selecionar o programa “select frequency” e dar inicio à sonicação. No fim 

limpou-se a sonda com etanol.  

Importa referir que aquando da colocação do recipiente de vidro no sonicador é necessário ter 

atenção para que a sonda não toque nas suas paredes, pois pode levar à sua rotura. Isto pode 

acontecer devido à quantidade enorme de calor que se gera devido às ondas sónicas. É por isso 

que o recipiente de vidro foi envolto em gelo, para controlar esse aquecimento.  

De seguida procedeu-se à centrifugação a 4ºC e 1800 gs durante 10 minutos. Retirou-se e 

guardou-se o sobre nadante no qual estão contidas as enzimas com o auxílio de uma pipeta. 

Visto que as enzimas perderiam as propriedades se não fossem usadas no próprio dia fizeram-

se bancos de enzima com glicerol que se congelaram para uso posterior, sendo o restante 

adicionado a 100 mL de meio de alimento e usado nas amostras no próprio dia. 
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Anexo C – Fichas técnicas dos materiais 
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Anexo D – Caracterização dos substratos e 
respectivas fendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Massa (g) 
Largura da 

fenda (mm) 

Profundidade 

da fenda (mm) 

B1 3375,4 
4,44 4,05 

2,15 3,05 

B2 3769,4 
3,34 3 

1,81 2,4 

B3 2738,1 
3,47 3,6 

2,14 3,65 

B4 3322,5 
3,55 4,4 

1,9 3,8 

B5 5151,6 
3,85 2,7 

1,99 3,1 

B6 2235,9 
4,62 3,1 

2,09 3,65 

B7 3754,3 
4,39 4,4 

2,06 3 

B8 2303,6 
3,76 6,5 

2,21 6,55 

B9 2839,4 
3,33 4,25 

1,97 2,4 

C1 1006,4 
4,91 2,4 

2,19 2,8 

C2 994,1 
4,38 3,6 

2,13 1,85 

C3 1063,4 
3,21 1,2 

2,1 1,7 

C4 1007 
4,36 1,35 

1,85 1 

C5 978,3 
3,07 1,7 

2,03 1,6 

C6 1029,1 
4,23 1,4 

2,17 1,5 

C7 1021,9 
3,58 1,7 

2,02 1,15 

C8 973,8 
3,78 1,6 

2,16 1,7 
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Amostra Massa (g) 
Largura da 

fenda (mm) 

Profundidade 

da fenda (mm) 

P1 2723,4 
2,98 3,05 

1,95 2,7 

P2 3144 
3,02 1,3 

2,22 1,1 

P3 2808,5 
3,06 2,4 

2,15 1,05 

P4 1914,3 
3,56 2,65 

2,62 3,3 

P5 1961,2 
3,63 2,3 

1,99 2,05 

P6 3144,6 
3,32 2,2 

1,96 2,2 

P7 3253 
4,12 2,15 

2,14 1,9 

P8 3773,9 
4,05 4,2 

2,5 2,65 

P9 2226,4 
4,3 4,8 

2,35 4,25 
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Anexo E – Registo fotográfico da evolução dos 
tratamentos nas fendas dos substratos 

 

i) Resultados após três rondas, respectivamente, de tratamento com meio de 

alimento para amostras cerâmicas 

 

 

 

 

 
 

ii) Resultados após três rondas, respectivamente, de tratamento com meio de 

alimento para amostras de pedra 
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iii) Resultados após a terceira ronda de tratamento com meio de alimento para 

algumas fendas das amostras de betão 

 

 
 
 

iv) Resultados após três rondas, respectivamente, de tratamento com enzima e 

meio de alimento para amostras cerâmicas          
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v) Resultados após três rondas, respectivamente, de tratamento com enzima e 

meio de alimento para amostras de pedra 
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vi) Resultados após a terceira ronda de tratamento com enzima e meio de 

alimento para algumas fendas das amostras de betão 

 

 

vii) Resultados após tratamento com bactéria e meio de alimento para 

amostras cerâmicas 
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viii) Resultados após de tratamento com bactéria e meio de alimento para 

amostras de pedra 
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ix) Resultados após tratamento com bactéria e meio de alimento para amostras 

de betão 
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Anexo F - Registo microscópico das fendas dos 
substratos após tratamento 

 

i) Resultados microscópicos após tratamento com enzima e meio de alimento 

para amostras de betão 

 

ii) Resultados microscópicos após tratamento com enzima e meio de alimento 

para amostras de cerâmicas  

 

 

iii) Resultados microscópicos após tratamento com enzima e meio de alimento 

para amostras de pedra 

 

 

a) b) c) 

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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iv) Resultados microscópicos após tratamento com bactéria e meio de alimento 

para amostras de betão 

   

   

v) Resultados microscópicos após tratamento com bactéria e meio de alimento 

para amostras cerâmicas 

   

   

vi) Resultados microscópicos após tratamento com bactéria e meio de alimento 

para amostras de pedra 

   

       

 

a) b) c) 

d) 

a) b) c) 

d) e) f) 

e) f) 

a) b) c) 

d) e) 
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Anexo G - Registo visual e microscópico das 
fendas das vigas após tratamento 

 

i) Resultados fotográficos e microscópicos após tratamento com enzima e meio 

de alimento na viga  

 

    
 

ii) Resultados fotográficos e microscópicos após tratamento com bactéria e 

meio de alimento na viga  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 

a) b) c) 

d) e) 


