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Resumo
A dissertação tem como objectivo a avaliação da susceptibilidade à degradação de mármores com
presença relevante em monumentos portugueses recorrendo a vários protocolos de ensaio para o
seu envelhecimento artificial em laboratório.
Muito embora os tratamentos consolidantes sejam utilizados na prática da conservação e restauro
quando os materiais registam processos de redução de coesão e perda de massa, o estudo da sua
acção em laboratório é frequentemente realizado em pedras sãs que não correspondem à realidade
que justifica a utilização dos referidos tratamentos. Deste modo, a dissertação pretende contribuir
também para a investigação de procedimentos de envelhecimento artificial em laboratório para
produção de amostras de mármore com características mais próximas da realidade.
As diferentes variedades de mármore foram selecionadas tendo em conta a sua disponibilidade e a
presença

em

monumentos

portugueses.

As

variedades

seleccionadas

foram

degradadas

artificialmente recorrendo a diversos procedimentos laboratoriais baseados na ação térmica. A
avaliação da susceptibilidade à degradação foi efectuada com base na caracterização textural, física
e mecânica de provetes antes e após a acção térmica.
Os resultados mostraram diferentes intensidades de alteração nas propriedades dos mármores
testados, relacionadas com as características intrínsecas de cada mármore, em especial com as
diferentes texturas. Os diferentes procedimentos de envelhecimento artificial por acção térmica
revelaram-se adequados e eficazes para produção de amostras envelhecidas. Todas as variedades
de mármore apresentaram aumento de porosidade aberta, absorção de água e redução das
propriedades mecânicas.

Palavras-chave:
Pedra mármore, parâmetros texturais, envelhecimento artificial, acção térmica, durabilidade,
património português.
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Abstract
The present dissertation aims to evaluate the degradation susceptibility of marbles with a relevant
presence in Portuguese monuments using various artificial aging procedures.
Consolidation treatments are used in conservation and restoration when stones show loss of cohesion
and mass. The action of these treatments is usually studied in laboratory and often carried out on
sound stones that do not truly represent naturally weathered stones. In this way, the work also intends
to contribute to the study of aging procedures for the production of artificially decayed marble samples
with characteristics closer to reality.
Different varieties of marbles were selected taking into account their availability and their presence in
Portuguese monuments. The selected varieties were artificially aged by various laboratory procedures
based on thermal action using an kiln and an heated plate to produce a homogeneous and gradual
decay in-depth, respectively. The evaluation of their degradation susceptibility was based on the
textural, physical and mechanical characterization of sound and artificially aged samples.
The results showed different degrees of alteration in the properties of the marbles, which were related
to their initial intrinsic characteristics, especially to their textures. The different procedures of artificial
aging by thermal action proved to be adequate and effective to produce aged samples. All types of
marbles showed an increased open porosity and water absorption and a reduced integrity.

Key-words:
Marble, texture, artificial aging, thermal action, durability, Portuguese heritage.
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1. Introdução
1.1 Enquadramento
Inerentes ao património construído de cada país estão associados valores culturais, arquitectónicos e
económicos imensuráveis. Como tal, o progressivo interesse pela sua preservação tem incentivado o
investimento no desenvolvimento das capacidades técnicas necessárias a uma eficaz conservação
do património.
No território português, a exploração de pedra mármore remonta aos tempos do domínio Romano. A
abundância e qualidade do mármore enquanto material de construção levaram a que esta pedra
fosse utilizada em muitos edifícios históricos portugueses que ainda prevaleceram até aos dias de
hoje. A exposição prolongada dos mármores a diferentes agentes agressivos desencadeia processos
de degradação que podem provocar perda de coesão, aumento da porosidade aberta, alterações
químicas e, consequentemente, alteração das suas propriedades físicas e mecânicas.
De forma a aumentar o tempo de vida das pedras são realizadas acções de conservação com o
objectivo, entre outros, de reduzir a intensidade dos processos de degradação e diminuir a
probabilidade de surgirem novas manifestações no futuro. Na maioria dos elementos em pedra
mármore presentes em património, a substituição dos elementos degradados não é uma prática
comum, tendo em conta que os valores a preservar condicionam este tipo de intervenção. De forma a
restaurar a coesão e as propriedades dos elementos de mármore degradados pode ser necessário
equacionar recorrer à aplicação de tratamentos consolidantes. No entanto, esta é uma acção de risco
devido ao carácter irreversível e á possibilidade de provocar efeitos nocivos nas pedras. E
independente do produto utilizado, é essencial que se garanta que qualquer intervenção de
consolidação cumpra os parâmetros requeridos sem afectar o seu valor cultural (Sena de Fonseca et
al, 2017).
A avaliação da eficácia e dos efeitos nocivos dos tratamentos consolidantes é normalmente feita em
ambiente de laboratório com pedras sãs. Como a eficácia destes tratamentos depende do grau de
alteração/meteorização da pedra (Sassoni et al, 2011), frequentemente os resultados obtidos em
laboratório não se correlacionam com os obtidos in-situ. Para evitar estas situações, a eficácia dos
consolidantes deve ser avaliada em amostras/provetes de pedras degradadas. No entanto, existe
uma

reduzida

disponibilidade

de

amostras

naturalmente

degradadas

com

características

relativamente homogéneas e a sua obtenção a partir de elementos pétreos provenientes de
construções históricas é inviável, pois implicaria a destruição do património. Daí a necessidade e
importância de desenvolver métodos de degradação artificial dos mármores que permitam a obtenção
de amostras com características relativamente homogéneas, passíveis de serem obtidas em
ambiente laboratorial, e que possuam características similares às degradadas que se encontram em
construções históricas.
A presente dissertação é desenvolvida no âmbito do projecto “NanoCStoneH – Innovative
nanocomposite for the conservation and consolidation of carbonate stone heritage (PTDC/ECI1

EGC/29006//2017)” e procura contribuir para o incremento do conhecimento no domínio da
durabilidade dos mármores portugueses presentes em monumentos, como também, para o estudo de
metodologias de degradação artificial de mármore, que permitem o posterior estudo de tratamentos
consolidantes.
As diferentes variedades de mármore foram selecionadas tendo em conta a sua disponibilidade e a
presença

em

monumentos

portugueses.

As

variedades

seleccionadas

foram

degradadas

artificialmente recorrendo a diversos procedimentos baseados na ação térmica recentemente
propostos por Sena de Fonseca et al. (2017) e Delgado Rodrigues et al. (2007). A avaliação da
susceptibilidade à degradação foi efectuada com base na caracterização física e mecânica de
provetes antes e após a acção térmica de envelhecimento artificial.

1.2 Objectivos
A dissertação tem como objectivo avaliar a influência das características intrínsecas de mármores
portugueses, nomeadamente da textura na susceptibilidade à degradação por acção térmica,
recorrendo para esse efeito a diversos protocolos de ensaio para desencadear degradação artificial, e
contribuir para o estudo de protocolos de ensaio que permitam obter amostras degradadas de
mármore com características adequadas ao estudo de tratamentos consolidantes em laboratório.
A satisfação dos objectivos da dissertação pressupõe a:


Caracterização física, colorimétrica e textural de diferentes variedades de mármore;



Avaliação do desempenho de diferentes protocolos de envelhecimento artificial e do seu
interesse para a obtenção de amostras com características relativamente homogéneas e de
fácil reprodução;

1.3 Organização do texto
O texto da presente dissertação encontra-se organizado em 7 capítulos, referências bibliográficas e
anexos. O primeiro capítulo procede ao enquadramento da dissertação, estabelece os principais
objectivos e apresenta a estrutura e organização do texto.
No capítulo 2 apresenta-se a pedra mármore enquanto material de construção, com foco nas
diferentes variedades portuguesas e a sua utilização em património construído. Na última parte deste
capítulo apresenta-se o estado do conhecimento sobre os principais factores de degradação de
mármores e as características que controlam a sua susceptibilidade.
O capítulo 3 apresenta o estado do conhecimento no domínio do envelhecimento artificial de
mármores, nomeadamente as diferentes metodologias recentemente propostas por diversos autores.
Focando os procedimentos, mecanismos de degradação e os objectivos específicos para o qual são
propostos (estudo de produtos de consolidação, comportamento comparativo de diferentes
mármores, etc.).
O capítulo 4 apresenta os materiais estudados e o plano de trabalhos. Inicialmente realiza-se uma
breve descrição das diferentes variedades de mármore disponíveis para a realização desta
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dissertação, apresentam-se as metodologias experimentais e descrevem-se sumariamente os
ensaios laboratoriais utilizados. Por fim, definem-se os diferentes procedimentos de envelhecimento
artificial.
No capítulo 5 é realizada a análise dos resultados obtidos seguindo os métodos de ensaio e
procedimentos descritos no capítulo 4. Pretende-se dar o contributo para o conhecimento da
diversidade dos mármores históricos portugueses estudados. No final deste capítulo, perante a
análise dos resultados, realiza-se a selecção dos tipos de mármore a utilizar nos procedimentos de
envelhecimento artificial. São selecionados aqueles que apresentam características intrínsecas de
maior interesse para esta investigação (diferentes texturas).
No capítulo 6 são apresentados e analisados os resultados da caracterização experimental dos
provetes degradados artificialmente. A nova caracterização recorre aos métodos de ensaio
apresentados no capítulo 4. Este capítulo faz a análise da evolução das características dos provetes
perante os diferentes procedimentos de envelhecimento.
O capítulo 7 apresenta as principais conclusões obtidas com realização desta tese de investigação,
tal como, algumas propostas para desenvolvimento em estudos futuros.
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2. Mármores: Variedades, utilização em património construído e
degradação
2.1 Variedades de mármores portugueses
2.1.1 O mármore
A palavra mármore advém do Grego “marmaros” e significa “pedra brilhante”, “pedra branca” ou
pedra de qualidade que adquire brilho quando polida. O mármore é uma rocha tendencialmente
compacta e cristalina, resultante do metamorfismo de rochas essencialmente carbonatadas préexistentes. É constituído maioritariamente por calcite (CaCO3) e/ou dolomite (CaMg(CO3)2) e pode ser
designado como mármore calcítico e dolomítico, respectivamente (Kemp, 2015).
No sector das pedras ornamentais, o termo “mármore” refere-se frequentemente, e erradamente, a
toda a rocha cristalina sedimentar ou metamórfica, que pode ser extraída em blocos e que é passível
de ser cortada e de adquirir um bom polimento. O uso indevido do termo “mármore” nestas situações
induz em erro o utilizador final, pois muitas vezes os materiais pétreos em causa não possuem tão
boas qualidades como as expectáveis num mármore (Lopes e Martins, 2018).
As altas temperaturas e pressões envolvidas no processo de metamorfismo, inerente à formação dos
mármores, resultam na alteração das estruturas primitivas e dos minerais originais, levando à
recristalização da calcite e dolomite, formas estas neoformadas e mais estáveis nas condições de
metamorfismo (Fig. 2.1).

Figura 2.1 - Microfotografias de um Calcário (à esquerda) e de um mármore calcítico (á direita) – apesar de
ambos serem pedras de composição química e mineralógica semelhante as microestruturas são distintas
(Catálogo rochas ornamentais portuguesas, LNEG).

Dependendo das condições de metamorfismo e da rocha de origem, os mármores apresentam-se
sob diversas variedades em função de diferenças relacionadas com a sua composição, textura,
dimensão e orientação dos grãos. Deste metamorfismo poderá resultar um mármore relativamente
isotrópico (exibindo características semelhantes em todas as direcções) ou anisotrópico (onde as
características dependem da direção analisada) (Kemp, 2015). A textura granoblástica (Fig. 2.2) é a
mais comum nos mármores portugueses, apresenta os minerais neoformados granulares, isométricos
e justapostos, e em geral não apresenta orientação preferencial (Farinha Ramos e Casal Moura,
2007).
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Figura 2.2 – Microestrutura de dois mármores com textura granoblástica. Cada imagem tem 2,0 x 2,8mm
(Adaptado de B. Grelk, et al.,2004 ).

Os mármores mais puros resultam do metamorfismo de calcários sem minerais acessórios, sendo
geralmente designados por “mármores branco estatuária”. Estes mármores podem ser provenientes
de Carrara em Itália, ou a nível nacional, de Vila Viçosa, Pardais ou Lagoa no Alentejo. Devido ao
baixo índice de refracção da calcite, a luz penetra vários milímetros no mármore dando-lhe um
aspecto translúcido.
Mas, de um modo geral, os mármores resultam do metamorfismo de calcários impuros podendo
apresentar diversas tonalidades que surgem geralmente sob a forma de venados e que resultam da
presença de minerais acessórios de constituição diversa. A presença de minerais de clorite e
serpentina conferem tons esverdeados aos mármores; óxidos e hidróxidos de ferro levam a que o
mármore apresente tons de cor-de-rosa, vermelho, laranja ou castanho. Os tons negros, cinzentos e
azulados são devidos a vestígios de grafite derivada de matéria orgânica (Kemp, 2015 e Farinha
Ramos e Casal Moura, 2007).

2.1.2 Geologia das áreas produtoras
Em Portugal, podemos encontrar formações geológicas de mármore principalmente em três sectores
(Fig. 2.3): Sector de Estremoz-Barrancos (Anticlinal de Estremoz); Sector de Montemor – Ficalho
(Ficalho-Moura, Viana-Alvito e Escoural); e Maciço de Beja (Serpa e Trigaches) (Carvalho e
Henriques, 2007).
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Figura 2.3 - Esquema simplificado da localização dos principais locais de extracção de mármore em Portugal
(Adaptado de IGM, 1997).

Os mármores portugueses mais emblemáticos e explorados desde a antiguidade são provenientes do
sector de Estremoz-Barrancos (Anticlinal de Estremoz) localizado em parte dos concelhos de Sousel,
Estremoz, Borba, Vila Viçosa e Alandroal. Mais de 80% das pedreiras activas estão localizadas no
concelho de Vila Viçosa.
No Anticlinal de Estremoz são encontradas diferentes variedades de mármores, com a presença de
uma formação dolomítica sem interesse como pedra ornamental e de uma formação calcítica
localizada num nível mais superficial da estrutura geológica da qual são provenientes as famosas
variedades claras de mármore (brancos, cor-de-rosa e cremes). Nesta formação encontram-se
também os mármores calcíticos escuros azulados e acinzentados designados por “Ruivina”. De modo
geral, os mármores desta zona apresentam grão fino a médio, raramente grosseiro e textura
granoblástica. Geralmente, estes mármores apresentam uma orientação cristalográfica que se
reflecte numa anisotropia das suas características (Carvalho e Henriques, 2007) (Tabela 2.1).
No Alentejo além das explorações de mármore no anticlinal de Estremoz, encontram-se também
outros locais onde no passado existiram pedreiras de mármore largamente exploradas, tais como,
Serpa, Viana do Alentejo, Trigaches e Vila Verde de Ficalho (Lopes, 2007).
Relativamente à região de Viana do Alentejo é de destacar a singularidade de cores e padrões
estéticos que os mármores desta zona apresentam. Normalmente apresentam grão médio a
grosseiro, com alternância entre bandas claras (brancas, cinzentas, verdes, amarelas e rosadas) e
bandas escuras (verdes e cinzentas) (Carvalho e Henriques, 2007) (Tabela 2.1).
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O mármore Trigaches, explorado na zona de S. Brissos em Beja, diferencia-se dos demais mármores
alentejanos por ser um mármore calcítico cinzento de grão grosseiro, com concentrações de grãos
muito grosseiros e venados cinzento escuro (Carvalho e Henriques, 2007) (Tabela. 2.1). Actualmente,
os locais de exploração de mármore de Trigaches não possuem actividade extractiva regular, no
entanto, existe um largo stock de blocos por comercializar.
Também no Baixo Alentejo, concelho de Serpa, encontra-se o mármore branco Ficalho, um mármore
de grão fino muito uniforme e de cor branca, com vergadas e manchas de tons esverdeados e
cinzento-azulados. Tal como as variedades de mármore Trigaches, a exploração do mármore branco
Ficalho não é regular (Carvalho e Henriques, 2007) (Tabela 2.1).
Tabela 2.1 - Aspectos macroscópicos e microscópios típicos de diferentes mármores portugueses (Catálogo
rochas ornamentais portuguesas, LNEG).
Área de Estremoz - Borba - Vila Viçosa

BRANCO

RUIVINA DE FONTE DA MOURA

- Mármore de cor branca anilada e granulado médio,

- Mármore cinzento-escuro de granulado médio, com

com tons rosados e alguns laivos acinzentados;

zonas de cinzento mais claro e alguns veios

- Mármore calcítico de textura granoblástica, com

esbranquiçados;

granularidade média.

- Mármore calcítico com grão médio a fino e textura
granoblástica.

ROSA DE ROSAL

BRANCO CORRENTE

- Mármore de grão médio e de cores rosa e branco,

- Mármore branco levemente venado de rosa e

predominando a cor rosa, com algumas vergadas de

cinzento, com grão fino;

cinzento claro;

- Mármore calcítico com textura granoblástica e

- Mármore calcítico de textura granoblástica e

grande homogeneidade textural.

granularidade média.
Área de Viana do Alentejo e Escoural
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VERDE VIANA DA TAPADA DA TALISCA

VERDE ESCOURAL

- Mármore de cor verde clara, equigranular, venado

- Mármore esverdeado de grão médio a grosseiro,

de verde-escuro e acastanhado;

com

- Mármore calcítico de textura granoblástica e grão

acastanhada e rosada;

médio, com zonas de quartzo microgranular.

- Mármore calcítico de grão grosseiro com textura

laivos

paralelos

de

cores

verde

escura,

granoblástica.
Área de Beja (Ficalho, Serpa e Trigaches)

CINZENTO CLARO COM BANDAS ESCURAS DE

BRANCO FICALHO

TRIGACHES

- Mármore de grão fino e cor branca, com vergadas e

-

manchas de tons esverdeados e cinzento-azulados;

Mármore cinzento de grão grosseiro, com

concentrações de grãos muito grosseiros e venado

- Mármore calcítico com textura granoblástica e grão

de cinzento escuro;

fino bastante uniforme.

- Mármore calcítico de grão médio ou grosseiro com
textura granoblástica.

2.1.3 Composição mineralógica, características físicas e mecânicas dos mármores
portugueses
Os mármores nacionais são predominantemente calcíticos (a dolomite é praticamente inexistente), e
os minerais acessórios em regra não ultrapassam os 5% (Tabela 2.2). Como já referido, apresentam
textura granoblástica e a maioria é de grão médio, fino ou muito fino, com menor frequência os de
grão grosseiro (Farinha Ramos e Casal Moura, 2007).
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Tabela 2.2 - Composição mineralógica média dos mármores das principais regiões de Portugal (adaptado de
Mármores e calcários ornamentais de Portugal, INETI).
Área de Beja

Área de Estremoz - Borba -

Área de Viana do

Vila Viçosa

Alentejo e Escoural

Calcite

90-100

80-100

94-100

Dolomite

0-10

0-18

0-10

Quartzo

0-2

0-2

0-3

Moscovite e sericite

<1

-

-

Piroxena

-

<1

-

-

-

0-3

Mineral (%)

Feldspato, epídoto, esfena,
zircão e minerais opacos

(Ficalho, Serpa e
Trigaches)

As variedades de mármore portuguesas são bastante semelhantes em termos de resistência
mecânica, destacando-se o mármore Verde Viana por apresentar os maiores valores de resistência.
Em oposição, o mármore Cinzento de Trigaches apresenta a menor resistência mecânica (Tabela
2.3). Em geral, o peso volúmico, a absorção de água e porosidade aberta são similares em todos os
mármores. Sendo caracterizados por apresentarem uma reduzida porosidade aberta e capacidade de
absorção de água. Os mármores portugueses apresentam coeficientes de expansão térmica linear na
ordem de 10 a 15x10-6 por ºC, apresentando por vezes comportamento anisotrópico, como é o caso do
Rosa de Estremoz, com 61,3 % de anisotropia (Siegesmund e Durrast, 2011).
Tabela 2.3 - Propriedades físicas e mecânicas de algumas variedades de mármore portugueses (Catálogo
rochas ornamentais portuguesas, LNEG).

Localização

Tipo de Mármore
Resistência à compressão

Área de Estremoz - Borba - Vila

Área de Viana do

Viçosa

Alentejo e Escoural

Branco

Branco
corrente

Ruivina

Área de Beja

Rosa de

Verde

Verde

Branco

Cinzento

Rosal

Viana

Escoural

Ficalho

Trigaches

970

880

863

600

1060

810

840

400

930

770

877

690

930

660

710

310

146

156

140

152

163

92

120

72

2710

2710

2700

2710

2770

2730

2710

2710

Absorção de água a PTN (%)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Porosidade aberta (%)

0,2

0,2

0,3

0,2

0,5

0,2

0,3

0,2

12,6

6,8

14,8

12,6

10

13,9

13,8

9,9

2,1

3,4

2

1,5

1,4

1,1

4,3

2,2

45

100

55

50

65

45

40

55

(kg/cm2)
Resistência à compressão
após teste de Gelo-Degelo
(kg/cm2)
Resistência à Flexão (kg/cm2)
Massa volúmica aparente
(kg/m3)

Coeficiente de expansão
linear térmica (10-6 por ºC)
Teste de abrasão (mm)
Teste de Impacto: Altura
mínima de queda (cm)
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2.2 Mármores no património construído português
Através da consulta do sistema de informação para o património arquitectónico (SIPA)1 identificam-se
219 resultados de património construído em território português com o uso de pedra mármore, sendo
30 classificados como Monumentos Nacionais (Fig. 2.4). O uso de mármore está registado em
conventos, Igrejas, catedrais, capelas, fortes, castelos, templos, ruínas, cemitérios, adegas, casas e
câmaras municipais.
A utilização da pedra mármore no território português remonta aos tempos da ocupação Romana. Os
mármores das regiões de Estremoz-Vila Viçosa e Trigaches foram amplamente usados em obras
pelo sudoeste da Península Ibérica, um dos exemplos, são os vários elementos decorativos em
mármore “Azul Lagoa” presentes no Teatro de Mérida (século XVIII A.C.) em Espanha (Fig. 2.4)
(Casal Moura, 2007).

Figura 2.4 – À esquerda: Inventário do Património Arquitetónico Português em que o mármore regista uma
presença importante (fonte: SIPA); À direita: Coluna do teatro de Mérida (Fonte: "Mármores e calcários
ornamentais de Portugal", Coordenação A. Casal Moura (INETI)).

Do período de domínio Romano, prevaleceram até hoje diversos monumentos, construções
arquitetónicas e elementos decorativos que demonstram a importância da utilização do mármore na
arquitectura deste período, que era símbolo do alto padrão de vida e de uma grande sensibilidade
artística por parte do povo Romano (Casal Moura, 2007). Destacam-se os elementos presentes no
Templo de Diana do séc. II D.C. com capiteis de mármore branco de Estremoz minuciosamente
trabalhados (Casal Moura,2007).
No decorrer da história de Portugal, o mármore foi continuamente utilizado em construções
fortificadas e em monumentos históricos e artísticos. A sua beleza ornamental, durabilidade e
abundância fazem com que ainda nos dias de hoje o mármore, e a pedra em geral, seja utilizado em
obras de engenharia, arquitectura e escultura. Considerado um material nobre, a sua utilização é uma
demonstração de qualidade para muitos decoradores, escultores, arquitectos e engenheiros.

1Disponível

em: <http://www.monumentos.gov.pt/> , Consultado em: 10 Fev. 2020.
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Desde o século I que os mármores provenientes das pedreiras de Bissos/Trigaches foram
fundamentais para a construção das cidades de Beja, Serpa e Moura. Em Beja, praticamente toda a
pedra visível é mármore Trigaches, desde restos de colunas a inscrições, assim como, variadas
esculturas e arte fúnebre. Além-fronteiras, este mármore encontra-se em esculturas e material de
construção na cidade de Mérida (Espanha) (Barral, 2005).
Destacam-se muitos monumentos importantes construídos com recurso a pedras carbonatadas
transversais a várias épocas, revelando vários estilos arquitectónicos e com elevado significado
histórico. Além do valor ornamental, artístico, estético e histórico, todas as construções com mármore
são o registo da evolução ao longo dos tempos da arte de trabalhar a pedra em terras portuguesas.
Das construções com valor patrimonial que registam a presença de elementos em mármore da área
de Estremoz - Borba - Vila Viçosa salienta-se a: Torre de Menagem de Estremoz (Século XIV),
revestida a mármore de Estremoz branco. Com 27 metros de altura, a torre faz parte do conjunto do
castelo e muralhas de Estremoz e trata-se de um monumento nacional (Fig. 2.5). Também
monumento nacional, e expondo todo o esplendor do mármore português, o Paço Ducal de Vila
Viçosa (Século XVI) apresenta uma grande fachada principal integralmente revestida de mármore
branco, rosa e creme de Estremoz e azul Ruivina de Vila Viçosa (Fig. 2.5). Também de mármore de
Borba e Estremoz evidenciam-se as 32 colunas que constituem o altar-mor do mosteiro dos
Jerónimos (Século XVI) (Casal Moura, 2007).
Em Portugal existem cinco construções classificadas de património mundial com utilização de pedra
mármore, nomeadamente: O Convento e Basílica de Mafra (Século XVIII), a Fortaleza de Elvas
(Século XVII), o Forte de Nossa Senhora da Graça (Século XVIII) e as Fortificações de Elvas (Século
XVII) e o Mosteiro dos Jerónimos (Século XVI) (Casal Moura, 2007).

Figura 2.5 - Esquerda: Torre de Menagem, Estremoz; Direita: Paço dos duques de Bragança, Terreiro do Paço –
Vila Viçosa, 2013 (créditos: Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e Património.)

Em pedra mármore de Trigaches destaca-se o castelo medieval de Beja (Século III), classificado
como monumento nacional, que integra a torre de menagem mais alta da Europa com 40 metros de
altura (Fig. 2.6). Deste monumento salientam-se ainda as portas romanas de onde subsistem os
arcos em mármore. Também em Beja encontra-se a Villa Romana de Pisões (Século I) com restos de
colunas, mosaicos e diversas construções em mármore Trigaches (Casal Moura, 2007) (Fig. 2.6).
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Figura 2.6 - Esq.: Torre de menagem do Castelo de Beja (Créditos: SIPA); Centro: Arco romano
(Créditos:CMB); Direita: Villa Romana de Pisões (Créditos: oGuia).

A utilização do mármore português a nível internacional começou no século XV com a expansão
Portuguesa para África, Índia e Brasil (Casal Moura, 2007). Ao longo da história, os mármores
portugueses foram utilizados com fins ornamentais em obras como o Mosteiro do Escorial (Espanha)
e em alguns monumentos considerados Património Mundial em Roma, Louvre e Versalhes (Milheiro,
2003).
Apesar da industrialização do sector das pedras só ter ocorrido a partir do século XIX, Portugal deu
resposta à procura além-fronteiras, conquistando os mercados Europeus, Americanos e Asiáticos. A
modernização das indústrias extractivas e transformadora a partir da década de 70 permitiu
responder às exigências técnicas do mercado, tendo sido crucial para o desenvolvimento regional e
para crescimento da economia nacional, mantendo a procura dos mercados internacionais pela pedra
ornamental portuguesa (Casal Moura,2007).

2.3 Principais mecanismos e formas de degradação
Apesar de ser considerado um dos materiais mais resistentes usados em construção, a pedra
mármore, tal como qualquer outro material de construção, é vulnerável a diversos fenómenos que
causam a sua degradação (Franzoni et al., 2013).
O estudo dos mecanismos e formas de degradação é vital para a protecção e conservação do
património cultural e de toda a herança histórica. O conhecimento destes mecanismos permite
também proceder à escolha adequada das variedades pétreas para aplicações especificas em obras
futuras, sem correr o risco de se degradarem prematuramente e levando a custos económicos
elevados de reparação ou substituição (Franzoni et al., 2013).
Existem vários tipos de degradação que podem ocorrer nos mármores, sendo resultantes de acções
mecânicas, químicas e bioquímicas. Estas alterações resultam da interacção da pedra com diferentes
factores extrínsecos, tais como, factores ambientais, poluição ou micro-organismos (Sassoni and
Franzoni, 2014).
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2.3.1 Acção da temperatura
A calcite e a dolomite possuem uma marcada anisotropia em termos de coeficiente de dilatação
térmico segundo as diferentes direções cristalográficas, sendo que no caso da calcite (Fig. 2.7), os
cristais tendem a expandir numa direcção e contrair segundo a direção normal (+25 x 10-6/ºC numa
direcção e -5,6 x 10-6/ºC na direcção normal). A energia recebida e libertada pelos mármores devido a
variações térmicas (diárias e sazonais) leva á expansão/contracção diferencial dos grãos que os
compõem o que origina tensões internas ao longo das interfaces entre grãos, provocando
microfissuras e a desagregação granular (Siegesmund et al. 2000).

Figura 2.7 - Ciclo de aquecimento e arrefecimento de um mineral de calcite. (a) Cristal de calcite na matriz do
mármore, (b) contracção e dilatação durante aquecimento e (c) durante o arrefecimento (Adaptado de
Siegesmund et al., 2004).

O tamanho do grão, a orientação preferencial dos minerais, a interface granular, a textura e a
composição mineralógica do mármore influenciam o grau de susceptibilidade à degradação do
mesmo. A anisotropia térmica dos cristais de calcite é maior do que nos cristais de dolomite, levando
a que se verifique a uma maior degradação por este fenómeno em mármores calcíticos do que
mármores dolomíticos. Verifica-se também que a degradação é mais severa em mármores que
apresentam interfaces granulares geométricas (Weiss et al., 2002, Siegesmund et al., 2000). As
deformações e consequentes tensões entre grãos são tendencialmente maiores em mármores mais
grosseiros, com cristais de calcite de maiores dimensões, comparativamente a mármores de grão
mais pequeno, sendo os mármores mais grosseiros mais sensíveis às variações térmicas (Delgado
Rodrigues, 2007). Adicionalmente, a presença de água nos poros é mais um factor que leva ao
agravamento das tensões intergranulares (Kemp, 2015).
O fenómeno de degradação mais comum devido às variações de temperatura em mármores é
denominado de “sugaring” (Fig. 2.8). Consiste na desagregação granular do mármore e consequente
destacamento de grãos isolados, assemelhando-se a grãos de açúcar soltos na superfície da pedra.
Esta forma de degradação pode afectar apenas a superfície ou ocorrer também em profundidade
(Fig. 2.9) (ICOMOS- ISCS, 2008).
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Figura 2.8 - Exemplo do forma de degradação habitualmente designada por “sugaring” em mármore branco
corrente - Capela da Rainha Santa Isabel em Estremoz.

(a)

(b)

Figura 2.9 – (a) Escultura sem leitura devido a desagregação granular (sugaring) da pedra em (Propyläen,
Königsplatz, Tympanon, Munique, Alemanha (Créditos: S.Simon)); (b) Capitel em mármore branco de Estremoz
apresentando desagregação granular (Estremoz, Portugal).

Outra das formas de degradação características do mármore, quando exposto a ciclos de
aquecimento/arrefecimento, é a sua deformação. Este fenómeno é evidente em placas de
revestimento de construção e pedras tumulares (Fig. 2.10) e resulta geralmente num arqueamento
(“bowing”) dessas placas, podendo mesmo, em casos extremos, provocar o colapso dos
revestimentos (Siegesmund, 2008). Este fenómeno está associado a um aumento de porosidade
aberta/volume, fragilidade e perda de resistência mecânica do mármore.
Além da ação da temperatura, outras causas são atribuídas a este fenómeno, tais como, o incorreto
dimensionamento das placas, sistemas de fixação inapropriados, selecção inapropriada do tipo de
mármore, presença de humidade e expansão hídrica (Kemp, 2015).
Este fenómeno tem sido foco de estudo devido ao aumento do uso de revestimentos em pedra na
arquitectura actual. O arranha-céus Amoco em Chicago (Trewitt and Tuchmann, 1988) e o auditório
Finlândia em Helsínquia (Ritter, 1992) foram alguns casos onde ocorreram estes fenómenos de
degradação devido à exposição ambiental (Kemp, 2015).

15

Figura 2.10 – Esquerda: Pedra tumular em mármore arqueada, França, Queyras, Ville-Vieille, 1990 (Créditos: V.
Verges-Belmin); Placas de revestimento (90x90cm) em mármore apresentando um fenómeno de arqueamento,
EUA, Albany, Capitólio do estado Nova Iorque (Créditos de M.Petermann).

2.3.2

Acção da água

A água é frequentemente referida como sendo o principal agente responsável pela degradação da
pedra natural, actuando sobre a forma de mecanismos físicos e químicos. A água pode afectar a
pedra surgindo na forma de precipitação, infiltrações, condensações e humidade ascensional. Ciclos
molhagem/secagem afectam a pedra natural ao nível superficial e ao nível dos poros e fissuras
(Batalha e Gomes, 2008). A água pode transportar vários compostos, tais como sais solúveis, que
quando cristalizam no interior levam ao aparecimento de tensões prejudiciais à pedra. Em climas
frios, a água presente na estrutura porosa das pedras pode congelar, e consequentemente, expandir
e causar tensões no seu interior (Ondrasina et al., 2002).
Geralmente, os mármores aquando da sua extracção apresentam uma reduzida porosidade aberta,
quando comparada com a maioria dos calcários e arenitos. A microfissuração resultante, por
exemplo, da degradação por acção da temperatura, leva ao aumento da porosidade aberta do
mármore, levando à mais fácil penetração da água na sua estrutura porosa. Isto aumenta a
susceptibilidade dos mármores a deteriorarem-se devido a ciclos de molhagem-secagem, gelo-degelo
e cristalização de sais solúveis (Koch & Siegesmund, 2004). O aumento da porosidade aberta dos
mármores provoca também o aumento da superfície específica expondo mais a pedra à degradação
devido a ataques químicos. Em geral, estes processos físicos provocam o enfraquecimento da
estrutura e eventualmente levam à desagregação granular do mármore (Kemp,2015).
Dissolução
Geralmente, a dissolução dos minerais que constituem as pedras está relacionada com a quantidade
de CO2 e poluentes atmosféricos presentes no ambiente. A calcite e a dolomite são moderadamente
solúveis em água, sendo que a solubilidade aumenta com a diminuição do pH da água,
consequentemente as superfícies do mármore são especialmente sensíveis a chuvas ácidas
(Delgado Rodrigues, 2007). Apesar da baixa solubilidade, a exposição à chuva durante longos
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períodos é suficiente para provocar danos nos monumentos e edifícios históricos. A solubilização dos
minerais carbonatados leva à erosão das superfícies e ao aparecimento de uma rugosidade
designada de microcarsificação (Fig. 2.11) (Delgado Rodrigues, 2007). Por esta razão, em climas
húmidos os mármores usados na construção perdem sempre o polimento (Kemp, 2015).

Figura 2.11 - Pormenor de revestimento de parede em mármore branco Estremoz com a superfície
apresentando microcarsificação – Capela do senhor Jesus dos inocentes, Século XVIII, Estremoz.

O dióxido de carbono (CO2) na presença de água pode formar ácido carbónico (H2CO3), que apesar
de ser um ácido fraco leva à degradação do mármore. Em ambientes poluídos a presença de dióxido
sulfúrico e óxido de nitrogénio na atmosfera combinados com água leva à formação de ácido nítrico e
sulfúrico, ácidos estes bastante corrosivos em pedras naturais (Kemp, 2015).
Como exemplo, apresenta-se uma das principais reacções químicas que provocam a degradação dos
mármores através da dissolução dos minerais carbonatados (calcite e dolomite), neste caso, por
reacção com o ácido carbónico (Dias, 2020):
CaCO3(s) + H2CO3(aq) Ca2+(aq) + 2HCO3- (aq)
CaMg(CO3)2(s) + 2H2CO3(aq) Ca2+(aq) + Mg2+(aq) + 4HCO3-(aq)
Das reações de dissolução resultam sulfatos de cálcio, geralmente na forma de gesso (CaSO4.2H2O),
pátinas de oxalato de cálcio (CaC2O4.H2O), e ainda por vezes a formação de crostas brancas e
negras (Fig. 2.12). A coloração negra das crostas está relacionada com contaminação por partículas
atmosféricas (Kemp, 2015).
Os mármores estão também sujeitos á oxidação de minerais acessórios. Por exemplo, mármores que
contenham pirite (FeS2) podem apresentar zonas com ferrugem, podendo originar ácido sulfúrico na
presença de água, provocando a dissolução da calcite e a consequente degradação da superfície,
(Kemp, 2015).
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Figura 2.12 - Elementos arquitectónicos em pedra mármore afectados por fenómenos de "sugaring", e crostas
negras. Cemitério monumental em Bolonha, Itália. (Adaptado de Sassoni e Franzoni, 2014).

2.3.3 Biodeterioração
A biodeterioração é definida como sendo qualquer degradação das propriedades do material
causada por acções biológicas. Acções estas provocadas por animais, fungos e outros organismos
vivos, tais como os de origem vegetal (vegetação parasitária, líquenes e algas) (Dias, 2020). Alguns
autores consideram que a degradação da pedra é acelerada pela presença de organismos vivos
(Siegesmund e Snethlage, 2011).
O principal factor para a ocorrência de colonização biológica é a presença de água, sendo que pedras
como maior porosidade aberta tendem a reter maiores quantidades de água e, como tal, mais
propícias à actividade biológica (Dias, 2020).
Em termos superficiais, os organismos podem provocar alterações na cor da pedra com a formação
de filmes com carácter biológico em tons de verde, amarelo, castanho ou negro. A presença destes
biofilmes promove também a acumulação de sujidade prejudicando a estética dos objectos
(Siegesmund e Snethlage, 2011). Podendo também levar à formação de micro cavidades na pedra
(“micropitting”), que surge devido à dissolução química do mármore resultante da libertação de ácido
oxálico por estes micro-organismos e consequente reação com os minerais carbonatados originando
crostas de oxalato de cálcio (Fig. 2.13) (Kemp, 2015).

Figura 2.13 - Esquerda: Pormenor de mármore de um escultura que regista a presença de "micropitting"Cemitério em Munique, Alemanha 1992 (Créditos: S.Simon); Direita: Escultura com colonização biológica
(Liquenes) - Cemitério em Pontresina, Suiça 1993 (créditos: ICOMOS).
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3. Envelhecimento artificial de mármores
3.1 Considerações iniciais
Os ensaios de envelhecimento artificial procuram desencadear a degradação acelerada das pedras
através de procedimentos laboratoriais que pretendem simular as acções que ocorrem em ambientes
naturais. Estes ensaios visam fornecer informações sobre a durabilidade das pedras, investigar
diferentes mecanismos de degradação e prever o seu comportamento em ambientes naturais
(Frascá, 2014). O estudo de diferentes variedades pétreas submetidas ao mesmo protocolo de ensaio
permite avaliar a influência das propriedades intrínsecas (por exemplo: características físicas e
texturais) na susceptibilidade à degradação (Sassoni & Franzoni, 2014).
Acções de conservação em pedra que impliquem a aplicação de tratamentos consolidantes podem
revelar efeitos nocivos e colocar em causa a integridade do elemento a conservar. Pelo que o
desenvolvimento de produtos consolidantes eficazes e compatíveis é decisivo para a conservação do
património construído mundial. Antes da aplicação in-situ e em elementos com valor cultural, é
necessário o estudo do consolidante e determinar a sua eficácia através de uma campanha de
ensaios laboratoriais, de forma a confirmar a conformidade do produto e se cumpre os requisitos
estipulados. Para realização destes testes laboratoriais são necessárias amostras de pedra com
propriedades e níveis de degradação semelhantes aos elementos em pedra a conservar. Para
colmatar esta necessidade têm vindo a ser desenvolvidos estudos com o objectivo de obter amostras
de pedra degradadas com as características pretendidas de uma forma prática e facilmente
reproduzível em laboratório.
A avaliação da eficácia dos produtos consolidantes e da sua eventual nocividade aos elementos a
conservar é normalmente feita em ambiente de laboratório recorrendo a provetes de pedras sãs.
Como a eficácia destes tratamentos depende do grau de alteração/meteorização da pedra (Sassoni
et al, 2011), frequentemente os resultados obtidos em laboratório não se correlacionam com os
obtidos in-situ. De modo que, a eficácia dos consolidantes deve ser testada em pedras degradadas.
Todavia existe pouca disponibilidade de amostras naturalmente degradadas, com características
relativamente homogéneas ou a sua obtenção a partir dos monumentos é inviável. Daí a
necessidade, e importância, de desenvolver métodos para o envelhecimento artificial dos mármores
que permitam a obtenção de amostras com características similares e de fácil reprodução.
Vários autores têm desenvolvido procedimentos de envelhecimento artificial nos quais provetes de
pedras sãs são degradadas artificialmente através de ciclos gelo-degelo, ciclos de cristalização de
sais, ataques ácidos, deformação mecânica e acção térmica (Sassoni & Franzoni, 2014). Contudo, a
aptidão destes métodos depende do tipo de pedra, da sua microestrutura e do tipo de degradação
que se pretende reproduzir.
Em geral, os mármores quando degradados apresentam um aumento da porosidade aberta e da
absorção de água, assim como uma diminuição das propriedades mecânicas. Estas alterações são
devidas ao desenvolvimento de microfissuras, desagregação granular e modificações na estrutura
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porosa nos mármores originais (Karatasios et al, 2009). Tendo em atenção as suas características
intrínsecas e os mecanismos de degradação que mais afectam os mármores (Cap. 2.3), os ensaios
de envelhecimento artificial mais pertinentes correspondem aqueles que simulam a acção térmica e a
sua variação, a presença de água e a dissolução por chuva ácida (Ban et al, 2016).
Este capítulo faz uma revisão do estado de arte ao tema do envelhecimento artificial de mármores,
apresentando e discutindo procedimentos adoptados por diversos autores.

3.2 Metodologias de envelhecimento artificial de mármores
No âmbito do envelhecimento artificial de mármores têm sido propostos e utilizados diversos
protocolos de ensaio tendo como foco diferentes mecanismos de degradação e objectivos (estudo de
produtos de consolidação, comportamento comparativo de diferentes mármores, etc.).

3.2.1 Ensaios de envelhecimento artificial por recurso a ciclos gelo-degelo
Em geral, o envelhecimento artificial através de ciclos gelo-degelo consiste em submeter as pedras a
um mecanismo de degradação que afecta diversos materiais porosos em vários países (Sena de
Fonseca et al, 2017). A degradação dos materiais sob esta acção ocorre quando a água congela no
interior da estrutura porosa e devido à expansão volumétrica de 9% são exercidas pressões nas
paredes das fissuras e poros. Quando as tensões no interior atingem a resistência à tração do
material dá-se a abertura de novas e maiores microfissuras (Chen et al. 2004).
A porosidade aberta e a conectividade entre poros influenciam a susceptibilidade das pedras à
degradação por ciclos gelo-degelo e a progressiva repetição destes ciclos induz o contínuo
enfraquecimento da pedra (Mutlutürk et al. 2004). Tendo isto em conta, os procedimentos de
envelhecimento artificial consistem em promover o congelamento e descongelamento de água
existente no interior dos materiais, repetindo o processo um determinado número de vezes.
Pedras com porosidade aberta maior do que 10% são as mais sensíveis a fenómenos de gelo-degelo
degradando-se mais facilmente com um menor número de ciclos (Martínez et al., 2013). Assim como,
pedras com poros de dimensões médias compreendidas entre 0,1 µm e 10 µm são as mais sensíveis
á degradação por cristalização de gelo (Benavente, 2011). A maioria dos mármores tem porosidade
aberta inferior a 1% e dimensão média dos poros compreendida entre 0,03 e 0,10 µm (Ondrasina et
al. 2002). Por estas razões os mármores revelam reduzida suscetibilidade à degradação por ciclos
gelo-degelo face a outras variedades pétreas.
A norma europeia para a determinação da resistência ao gelo de pedras naturais (EN 12371, 2006)
estabelece um método para avaliação dos efeitos dos ciclos/degelo em características de
desempenho relevantes, no sentido de as certificar e caracterizar do ponto de vista técnico.
A degradação por ciclos gelo-degelo segundo a norma EN12371 consiste em submeter provetes
previamente imersos em água durante 48 horas a ciclos de gelo-degelo. Cada ciclo corresponde a
acondicionar os provetes durante 6 horas a T= - 8 a -12 ºC, seguido da sua imersão em água (5 a
20ºC) durante pelo menos 6 horas. A norma recomenda que a avaliação do nível de degradação seja
realizada através da inspecção visual, da monitorização da variação do volume aparente e da
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medição do módulo de elasticidade dinâmico das amostras. Nesta norma é referido que em alguns
mármores as alterações das propriedades físicas são resultado das condições de teste (variação de
temperatura) ao invés da acção dos ciclos gelo/degelo. Relevando que esta forma de envelhecimento
artificial não é a mais adequada para as pedras mármore.
Em geral, a influência do efeito da degradação induzida no mármore por ciclos gelo-degelo foi alvo de
pouca investigação (Ondrasina et al. 2002). As microfissuras podem ser devidas a tensões
mecânicas resultantes da cristalização do gelo dentro dos poros, ou como referido anteriormente,
devido a tensões resultantes da expansão/contração dos minerais de calcite.
Martínez et al. (2013), seguindo um procedimento adaptado da norma EN12371, testou 6 variedades
de pedra (4 calcários, 1 travertino e 1 mármore). O procedimento adoptado consistiu na saturação
inicial dos provetes (5x5x5 cm) em água destilada, seguida de 3 passos que constituem um ciclo: (1)
diminuir a temperatura até -8ºC durante 2 horas; (2) Diminuir a temperatura até -12ºC durante 4 horas
e por último (3) aumentar a temperatura para 20ºC e adicionar água. A selecção das diferentes
variedades teve como objetivo incluir pedras com diversos valores de porosidade, mas com
composições mineralógicas similares (elevada percentagem de calcite). A monitorização das
propriedades dos provetes foi realizada segundo a norma (análise visual, variação de massa e
resistência mecânica) mas também através da avaliação da textura, da velocidade de propagação de
ultra-sons, da variação da porosidade aberta e da variação do módulo de elasticidade. No caso das
pedras com porosidade aberta inferior a 10%, como é caso dos mármores, as amostras
permaneceram sem sinais visuais de degradação durante todo o procedimento, no entanto
registaram-se alterações de características físicas. A variação térmica a que foram submetidas as
amostras terá sido a principal responsável por estas alterações (devido às características
anisotrópicas da calcite), sendo que as tensões internas devido à cristalização do gelo no interior dos
poros terão tido um papel secundário devido à sua reduzida porosidade e características do espaço
poroso (fissural).
Martínez et al. (2013) verificou que os parâmetros avaliados segundo a norma EN12371 (análise
visual, variação de massa e resistência mecânica) são pouco sensíveis como forma de quantificar o
nível de degradação das amostras por ciclos gelo-degelo. Desta forma, propôs um número mínimo de
100 ciclos e uma análise recorrendo a microscopia petrográfica. Martinez et al. (2013) e outros
autores destacam o ensaio de velocidade de propagação de ultra-sons por permitir avaliar o estado
de degradação dos mármores de forma eficaz, rápida e não destrutiva (Tabela 3.1).
Tabela 3.1 – Classificação do nível de degradação do mármore segundo Kohler (1991) em Ahmad (2011).
Velocidade de propagação de

Descrição

Nível de degradação

>4500

Sã

I

3000 – 4000

Maior porosidade

II

2000 – 3000

Desintegração granular progressiva

III

1000 – 2000

Perigo colapso

IV

<1000

Danos estruturais

V

ultra-sons (m/s)
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Uma das principais desvantagens deste método de envelhecimento é a longa duração dos ensaios e
a necessidade de um elevado número de ciclos. Nomeadamente, até 240 ciclos segundo a EN12371
e 50-96 ciclos segundo a literatura referida (Martinez et al. 2013 e Yavuz, 2010). Outra das
desvantagens deste processo prende-se com a dificuldade de controlar o nível de degradação
pretendida e possíveis ruturas no processo de envelhecimento (Franzoni et al. 2013).
A Tabela 3.2 apresenta o resumo de alguns procedimentos propostos para o envelhecimento por
ciclos gelo-degelo.
Tabela 3.2 - Procedimentos de envelhecimento por recurso a ciclos gelo-degelo;
Autor e ano
do estudo

Dimensão das
amostras

Procedimento

Propriedades
monitorizadas

Objectivo

Ondrasina et
al. 2002

5x5x5 cm

Caracterização ao longo de
204 ciclos gelo-degelo (-40 a
60ºC)

Textura, porosidade
aberta, módulo de
elasticidade, velocidade
de propagação de ultrasons;

Avaliar degradação de
três mármores com
diferentes
características de
composição e textura.

EN 12371
(2006)

Em conformidade
com a norma
adequada ou 5x5x30
cm

Execução de ciclos gelo-degelo
(-12 a 20ºC) até ao
aparecimento de sinais de
degradação (máximo 240
ciclos) ou em conformidade
com a norma adequada.

Inspecção visual,
variação do volume
aparente, medição do
módulo de elasticidade
dinâmico;

Avaliação dos efeitos
dos ciclos/degelo nas
características de
desempenho das
pedras naturais.

Caracterização após 0,12,24,
48 e 96 ciclos gelo-degelo (-12
a 20 ºC) segundo EN12371;

Análise visual, massa,
resistência mecânica,
textura, velocidade de
propagação de ultrasons, porosidade aberta,
e módulo de elasticidade;

Averiguar resistência e
evolução das
propriedades petrofisícas de diferentes
pedras, tal como,
verificar a precisão
das normas
existentes.

Martínez et
al. 2013

5x5x5 cm

3.2.2 Ensaios de envelhecimento artificial por recurso a ciclos de cristalização e dissolução
de sais solúveis
A par da degradação por gelo-degelo, a cristalização de sais é um dos mecanismos de degradação
naturais mais poderosos, pois promove a degradação de materiais porosos em ambientes marinhos,
climas húmidos e ambientes poluídos (Frascá, 2014).
Geralmente, quando os sais penetram na rede porosa do mármore levam à degradação da pedra
devido a tensões resultantes da sua cristalização e á sua expansão-contração face a variações de
temperatura e humidade. Estes fenómenos provocam o alargamento e a aparecimento de novas
microfissuras e a desintegração granular dos mármores (Yavuz e Topal, 2007).
Foram investigados diversos procedimentos de envelhecimento artificial de mármores com base
neste mecanismo de degradação. Em geral, o procedimento consiste num determinado número de
ciclos de imersão dos provetes numa solução salina de sulfato de magnésio ou sódio, seguida de
secagem em estufa (Frascá (2014), Yavuz e Topal (2007), EN12370 (2001)).
A norma europeia EN 12370 (2001) propõem uma metodologia de degradação por ciclos de
saturação-secagem com sais solúveis para avaliação da resistência das pedras à degradação por
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cristalização de sais. Esta norma não se adequa ao envelhecimento dos mármores porque o
procedimento foi desenvolvido para pedras com porosidade aberta acima de 5%, e como já referido
anteriormente os mármores apresentam em geral porosidade abertas abaixo de 1%. E ainda, o
número máximo de ciclos previsto na norma é de 15 ciclos, tendo em conta que Ban et al. (2016)
mostrou que 25 ciclos de saturação/secagem com sais não provocam alterações significativas em
mármores.
Desta forma, considera-se que o procedimento proposto pela norma é inadequado à produção de
amostras envelhecidas para aplicação de consolidantes.
Yavuz e Topal (2007) consideraram a acção conjunta da cristalização de sais e acção térmica. O
método proposto baseia-se em ciclos de saturação e secagem: 2 horas de imersão (solução de 14%
sulfato de sódio) e 16 horas secagem em forno (60ºC). A avaliação da resistência e da evolução das
propriedades físicas e mecânicas dos mármores foi realizada após 10, 20, 30 e 40 ciclos. Os autores
procuraram perceber a influência que diferentes texturas provocam na resistência dos mármores á
degradação por cristalização de sais com efeitos térmicos, diferenciando os mármores em termos de
dimensão do grão, tipo de fronteira entre grãos e uniformidade da distribuição do tamanho dos grãos.
Os autores concluíram que a degradação das características físicas e mecânicas dos mármores
ocorreram a partir dos 25 - 30 ciclos. Sendo que, como verificado anteriormente, Ban et al. (2016), os
mármores não apresentavam alterações significativas após 25 ciclos de saturação/secagem com
sais, pelo que o efeito da acção térmica realizada no procedimento de Yavuz e Topal (2007) mostrouse determinante na degradação dos provetes.
Yavuz e Topal (2007) verificaram que o tipo de mármore mais resistente a este tipo de degradação
tem grãos de pequena dimensão, equigranulares e com fronteiras entre grãos irregulares. Por outro
lado, os menos resistentes apresentam grãos de maior dimensão, inequigranulares e fronteiras
geométricas. Concluíram também que os parâmetros que proporcionam melhor caracterização da
evolução das propriedades físicas e mecânicas dos mármores são a absorção de água, porosidade
aberta, velocidade de propagação de ultra-sons e a resistência à abrasão.
Os vários estudos realizados com aplicação de métodos de envelhecimento por cristalização de sais
implicam um período de secagem com aquecimento a uma dada temperatura, pelo que existe a
possibilidade de um efeito de aquecimento/arrefecimento. Esta possibilidade dificulta a diferenciação
dos efeitos da cristalização de sais do efeito de degradação por ciclos de aquecimento/arrefecimento
(Yavuz e Topal, 2007).
A cristalização de sais é aceite como sendo uma das causas de degradação das pedras aplicadas em
monumentos. Mas apesar das soluções de sulfato de magnésio e sódio provocarem alguma
degradação, em muitos dos casos a sua acção é apenas superficial. Existe ainda dificuldade em
dessalinizar os provetes após este tipo de envelhecimento artificial. Devido à degradação superficial e
à contaminação de sais os provetes degradados não apresentam as condições ideais para aplicação
de consolidantes e investigação do seu desempenho (Ban et al. 2016). Outra das desvantagens
deste processo de envelhecimento artificial é a sua longa duração, sendo necessário um elevado
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número de ciclos (30 ou mais ciclos) até se obterem níveis de alteração consideráveis (Franzoni et
al., 2013). Tal como na degradação por acção do gelo também na degradação por cristalização de
sais é difícil controlar e modular o nível de envelhecimento pretendido (Franzoni et al., 2013).
A Tabela 3.3 apresenta um resumo de alguns procedimentos propostos para o envelhecimento por
recurso a ciclos de cristalização e dissolução de sais solúveis.
Tabela 3.3 - Procedimentos para envelhecimento artificial por recurso a ciclos de cristalização e dissolução de
sais solúveis;
Autor e ano do
estudo

Dimensão das
amostras

Procedimento

4x4x4 cm

Ciclos de imersão numa solução
salina (solução de 14% sulfato de
sódio) durante 2 horas e secagem
em estufa durante 10 horas a 105ºC
(até 15 ciclos).

Inspecção visual e
Variação de massa.

5x5x5 cm

Ciclos de 2 horas de imersão
(solução de 14% sulfato de sódio) e
16 horas secagem em forno (60ºC);
10,20,30 e 40 ciclos;

Textura, absorção de água,
porosidade aberta,
velocidade propagação de
ultra-sons, resistência à
abrasão, massa, teste
brasileiro e resistência ao
impacto;

Martínez,2011

5x5x5 cm

Ciclos de 24 horas de imersão a
vácuo (solução de 31,7% sulfato de
sódio), arrefecimento a 5ºC e 9%
H.R. e 14 horas secagem em forno
(105ºC); 0,8,16,24 e 32 ciclos;

Textura, velocidade
propagação de ultra-sons,
porosidade aberta,
densidade e tamanho dos
poros;

Ban et al., 2016

5x5x2,5 cm

Ciclos de 2 horas de imersão
(solução de 14% sulfato de sódio e
magnésio) e 16 horas secagem em
forno (75ºC); 25 ciclos;

Velocidade propagação de
ultra-sons, absorção de
água por acção capilar;

EN12370 (1999)

Yavuz & Topal,
2007

Propriedades
monitorizadas

Objectivo
Determinar a
resistência de
pedras naturais à
cristalização e
dissolução de sais
solúveis.
Averiguar
resistência e
evolução das
propriedades
petro-fisícas de 6
diferentes
mármores
comerciais turcos.
Comparar
diferentes
parâmetros com
velocidade ultras
sons para
avaliação do nível
de degradação de
pedras
carbonatadas.
Averiguar a
performance de
diferentes métodos
de envelhecimento
artificial.

3.2.3 Ensaios de envelhecimento artificial por recurso a acção térmica
O mármore degrada-se facilmente devido a variações de temperatura, pois é composto
maioritariamente por minerais de calcite e dolomite. Os cristais de calcite exibem uma elevada
anisotropia em termos de dilatação térmica, o que leva a que durante o aquecimento dos mármores
surjam tensões nas superfícies de contacto entre os cristais levando ao alargamento e surgimento de
novas microfissuras, como mencionado anteriormente. Estas tensões levam à desagregação do
mármore, no chamado fenómeno de sugaring, provocam perda de material e diminuição das suas
propriedades físicas e mecânicas (aumento da porosidade aberta, aumento da absorção de água por
acção capilar, diminuição do módulo de elasticidade estático e dinâmico, diminuição da resistência à
tração, compressão e abrasão) (Sassoni et al.,2018, Franzoni e Sassoni et al., 2013).
Diferentes procedimentos de envelhecimento artificial de mármore recorrendo a variações térmicas
têm vindo a ser investigados. As metodologias propostas mais recentemente baseiam-se no
aquecimento em forno dos provetes de mármore a altas temperaturas (300ºC – 400ºC) (Franzoni,
Sassoni et al., 2013). Foi também apresentado um método alternativo, em que o aquecimento das
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amostras é feito em contacto directo com uma placa de aquecimento, de forma a induzir um gradiente
de temperatura na amostra, provocando uma degradação variável ao longo da amostra (Delgado
Rodrigues et al., 2007). Por outro lado, muitos dos estudos experimentais encontrados na literatura
procuram simular as variações de temperatura que os mármores in-situ estão expostos, como tal a
temperatura em diversos estudos não ultrapassa os 100ºC (Franzoni e Sassoni, 2013). A Fig. 3.1
resume os diferentes tipos de envelhecimento por acção térmica.
Forno
Alta temperatura
(100 - 400ºC )
Curta duração

Envelhecimento
artificial térmico

(< 2 horas , < 2 ciclos)

(Temperatura uniforme
na amostra)
Placa
(Gradiente de
temperatura na
amostra)

Baixa temperatura
(< 100ºC)

Forno

Longa duração

(Temperatura uniforme
na amostra)

(> 2 horas, > 10 ciclos )

Figura 3.1 - Resumo do tipo de metodologias de envelhecimento artificial por acção térmica.

Franzoni et al. (2013) testou diferentes procedimentos de aquecimento de amostras de mármore para
a preparação de amostras destinadas ao estudo de tratamentos consolidantes. Os procedimentos
consistem em aquecer as amostras num forno durante uma hora em diferentes condições:
a) Amostras secas aquecidas a 100, 200, 300 e 400ºC;
b) Amostras saturadas em água aquecidas a 200ºC;
c) Amostras saturadas em água aquecidas a 200ºC, arrefecidas à temperatura ambiente e
depois reaquecidas a 400ºC.
Após a generalidade das acções simuladas, todas as amostras revelaram aumento de porosidade
aberta e da capacidade de absorção de água, bem como redução das propriedades mecânicas, com
o aumento da temperatura de ensaio adoptada. Sendo que o aquecimento a 400ºC revelou ser o
método que mais alterações desencadeou. Franzoni et al. (2013) concluiu também que a degradação
é mais pronunciada nas variedades de pedra com maior percentagem de calcite na sua composição.
Através da escolha das condições de aquecimento (temperatura, duração, humidade relativa e
equipamento) é possível estabelecer o nível de degradação das amostras que se pretende obter
(Franzoni et al., 2013).
A metodologia apresentada por Franzoni e Sassoni (2014) consistiu em aquecer num forno as
amostras de mármore a 400ºC durante uma hora. O tipo de mármore calcítico testado foi o Carrara
(99% CaCO3), caracterizado por ter uma textura inequigranular, grãos de dimensão média de 300 µm
e fronteiras geométricas entre grãos (Zeisig et al., 2002). Os resultados obtidos após a degradação
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térmica correlacionaram-se bem com os dados obtidos em casos de estudo com pedras degradadas
naturalmente (Tabela 3.4). Franzoni e Sassoni (2014) concluíram também que o reaquecimento (2º
ciclo) tem muito menos impacto na microestrutura dos mármores. Pois, as microfissuras resultantes
do primeiro ciclo de aquecimento criam espaços para os cristais de calcite se deformarem mais
livremente no segundo ciclo. O maior tempo de exposição à mesma temperatura não tem muito
impacto nas características do mármore, mas, por outro lado, o aumento de temperatura terá mais
efeitos na degradação do mármore (Sassoni et al., 2011). Como apresentado na Tabela 3.3, o estudo
identificou variações de porosidade aberta (P) de +260%, +580% de coeficiente de capilaridade (CC),
uma redução de velocidade propagação de ultra-sons de 70% e um aumento significativo da
dimensão dos poros.
Tabela 3.4 – Propriedades do mármore Carrara antes (MCinicial), após o 1º (MC1ºciclo) e 2º ciclo (MC2ºciclo) de
aquecimento a 400ºC (MC1ºciclo e MC2ºciclo) e num caso de estudo in-situ (MCreal). Adaptado de Franzoni e
Sassoni (2014)

P [%]

Rmédio [µm]

CC [(mg/cm2).s0.5]

W24h [%]

Velocidade US [km/s]

MCinicial

0,5

0,097

0,05

0,1

6,0

MC1ºciclo

1,8

0,836

0,34

0,4

1,9

MC2ºciclo

2,1

0,847

-

-

1,7

MCreal

2,0

1,000

-

-

2,1

P – Porosidade aberta; Rmédio – Raio médio dos poros; CC – Coeficiente de capilaridade; W24h – Absorção de
água por capilaridade durante 24 horas; Velocidade US – Velocidade de propagação de ultra-sons.

Sassoni et al. (2018) testou o procedimento proposto por Franzoni et al. (2013) para degradação de
amostras de mármore Carrara, através do aquecimento em forno das amostras secas às
temperaturas de 100, 200, 300 e 400ºC durante uma hora. Avaliando a variação do módulo de
elasticidade dinâmico (Ed) em função da temperatura, através da medição da velocidade de
propagação de ultra-sons nas amostras de pedra. Concluindo que o módulo de elasticidade dinâmico
(inicialmente ≅ 65GPa) diminui com o aumento da temperatura, como apresentado na Fig. 3.2.
Destacando se o facto do aquecimento de 200ºC provocar uma redução de 70% do módulo de
elasticidade inicial.

Figura 3.2 - Redução do módulo de elasticidade dinâmico (Ed) em função da temperatura de aquecimento.
Adaptado de Sassoni et al. (2018).
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Na literatura existem vários estudos com foco na influência que diferentes parâmetros micro
estruturais tem na susceptibilidade do mármore à degradação por acção térmica, mas com diferentes
propósitos. Vários destes estudos tem como objectivo perceber os fenómenos de sugaring e de
arqueamento de placas de mármore caracterizados pela formação de microfissuração devido a
flutuações de temperatura ambientais (Franzoni e Sassoni, 2013).
A literatura realça a variabilidade de susceptibilidades demonstrada pelos diversos mármores
(Franzoni e Sassoni, 2013). Os parâmetros apresentados como mais relevantes para avaliar a sua
susceptibilidade à acção térmica são (Franzoni e Sassoni, 2013): a composição mineralógica, a
dimensão dos grãos, o formato das interfaces granulares, a orientação preferencial dos grãos e a
microfissuração inicial.
Em Luque et al. (2011) foram estudadas as alterações na microestrutura de três mármores (Tabela
3.5) durante ciclos de aquecimento/arrefecimento. O procedimento pretendeu simular as variações de
temperatura dos ambientes a que normalmente estes mármores estão expostos, para tal executaram
10 ciclos de aquecimento/arrefecimento, consistindo no aquecimento em forno até aos 90ºC, seguido
do arrefecimento num período de 15 a 17 horas.
Tabela 3.5 - Características mineralógicas e petrográficas dos três mármores testados. Adaptado de Luque et al.
2011.
Tipo de mármore

Composição mineralógica

Dimensão dos grãos [mm]

Interface granular

Macael Branco (MB)

99% Calcite

0,1 – 3,0

Geométrica/poligonal

Macael Tranco (MT)

98% Calcite

0,2 – 1,5

Interbolar/arredondada

0,5 – 1,0

Interbolar/arredondada

Macael Amarelo (MA)

95% Dolomite
4% Calcite

Os autores referiram que o número limitado de ciclos de aquecimento (10 ciclos) não reproduz
fidedignamente a degradação provocada pelo processo natural de envelhecimento quando o material
é exposto a variações de temperatura durante centenas de anos (Luque et al., 2011). Mas os
resultados obtidos (Tabela 3.6) permitiram concluir que os ciclos de aquecimento degradam mais
facilmente os mármores calcíticos do que os dolomíticos, tal como, os mármores com textura mais
grosseira e interface granular geométrica/poligonal.
Tabela 3.6 -Caracterização petro-fisíca antes e depois da degradação térmica. Adaptado de Luque et al. 2011.
Tipo de

ΔVelocidade de US (Secos)

ΔVelocidade US (Saturados)

ΔPorosidade aberta

mármore

[%]

[%]

[%]

MB

- 55

-7

+ 63

MT

- 19

-7

+ 37

MA

- 29

-8

+2

•

ΔVelocidade US – Variação de velocidade de propagação de ultra-sons.
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Quando as amostras de mármore se encontram saturadas em água durante os ciclos de
aquecimento/arrefecimento, a degradação é acelerada. Pois, durante o aquecimento a água exerce
pressão na estrutura capilar, resultando na formação de maiores tensões no interior dos mármores
(Sassoni e Franzoni, 2013).
Paralelamente têm sido desenvolvidos estudos de forma a prever o fenómeno de degradação térmica
do mármore através de modelos matemáticos aplicando simulações numéricas e comparando
resultados experimentais (Sassoni et al, 2018; Shushakova, 2013). Sassoni et al. (2018) desenvolveu
um modelo matemático que permite prever a alteração das propriedades mecânicas ao longo da
profundidade de um provete de mármore, quando colocado em contacto com uma placa de
aquecimento durante um determinado período e temperatura. Shushakova (2013) estudou a
influência dos parâmetros texturais na susceptibilidade do mármore à degradação por acção térmica.
Analisando a resposta de diferentes modelos da microestrutura do mármore baseados em texturas
reais e artificiais. Os resultados obtidos experimentalmente confirmaram os valores previstos em
ambos os estudos.
Concluindo, os procedimentos de degradação por acção térmica são uma solução útil e eficiente para
degradar amostras de mármore tanto para avaliar a sua susceptibilidade à degradação como para
obter amostras envelhecidas artificialmente. É possível obter níveis de alteração semelhantes aos
observados in-situ. De acrescentar, que o nível de degradação pode ser controlado, permitindo uma
investigação sistemática adaptada a diferentes variedades de mármore. É possível a produção de
amostras degradadas para o estudo de tratamentos consolidantes ainda que os resultados possam
ser variáveis em função da dimensão dos provetes mesmo que sujeitos às mesmas condições de
temperatura.
A Tabela 3.7 apresenta um resumo de alguns procedimentos propostos para o envelhecimento por
recurso a acção térmica.
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Tabela 3.7 - Procedimentos para envelhecimento artificial por recurso a acção térmica.
Autor e
ano do
estudo

Sassoni et
al., 2011

Franzoni e
Sassoni,
2012

Franzoni et
al.,2013

Sassoni e
Franzoni,
2014

Sena de
Fonseca et
al. 2017

Sassoni et
al., 2018

Dimensão
das
amostras

5x5x5 cm

5x5x5 cm

5x5x5 cm

Procedimento

Aquecimento em forno durante a:
100,200,300,400 e 500ºC;
Aquecimento no forno a 300ºC
durante: 1,4 e 16 horas.

Aquecimento em forno durante
uma 1 hora a 400ºC;
Imersão em HNO3 durante 24
horas;
Amostras pré-esforçadas até
70% da carga última.

Aquecimento num forno durante
1 hora em diferentes condições:
- Amostras secas aquecidas a
100, 200, 300 e 400 ºC;
- Amostras saturadas em água
aquecidas a 200ºC;
- Amostras saturadas em água
aquecidas a 200ºC, arrefecidas à
temperatura ambiente e depois
reaquecidas a 400ºC.

Variedades
pétreas

Propriedades
monitorizadas

Objectivo

Calcário
calcítico
poroso.

Porosidade aberta,
absorção de água por
capilaridade, raio médio e
distribuição do tamanho
dos poros, módulo de
elasticidade estático e
dinâmico, resistência á
tracção e compressão;

Metodologia
para produção
de amostras de
pedra
degradadas para
estudo de
produtos de
consolidação.
Comparação de
metodologias
para produção
de amostras de
pedra
carbonatadas
degradadas para
estudo de
produtos de
consolidação.
E avaliação
comparativa do
comportamento
de pedras com
diferentes
porosidades
abertas.

Mármore
Carrara e três
Calcários de
diferentes
porosidades
abertas.

Composição, porosidade
aberta, absorção de água
por capilaridade, raio
médio e distribuição do
tamanho dos poros,
módulo de elasticidade
estático e dinâmico,
resistência á tracção e
compressão;

Arenito
calcítico
poroso,
calcário
poroso e
arenito
quartzítico de
baixa
porosidade
aberta.

Composição, raio médio
e distribuição do tamanho
dos poros, absorção de
água por capilaridade,
módulo de elasticidade
estático e dinâmico,
resistência á tracção e
compressão;

Metodologia
para produção
de amostras de
pedra
degradadas para
estudo de
produtos de
consolidação.
Avaliação
comparativa do
comportamento
de pedras
carbonatadas
com diferentes
porosidades
abertas.

3x3x1 cm

2 ciclos de aquecimento num
forno a 400ºC com as amostras
secas;

Mármore
Carrara e 4
calcários.

Porosidade aberta, raio
médio e distribuição do
tamanho dos poros,
absorção de água por
capilaridade, velocidade
de propagação de ultrasons;

3x3x3 cm

Aquecimento num forno durante
1 hora em diferentes condições:
- Amostras secas aquecidas a
200, 300 e 400 ºC;
- Amostras saturadas em água
(48h) aquecidas a 200ºC,
arrefecidas à temperatura
ambiente e depois reaquecidas a
400ºC.

1 Calcário
calcítico
poroso
(Porosidade
aberta
>16%).

Cor, porosidade aberta,
coeficiente de saturação,
absorção de água às 48
horas, absorção de água
por capilaridade,
resistência à perfuração
controlada.

Metodologia
para produção
de amostras de
pedra
degradadas para
estudo de
produtos de
consolidação.

Velocidade de
propagação de ultrasons, módulo de
elasticidade dinâmico,
difusividade térmica.

Concepção de
modelo
matemático para
previsão
alteração das
propriedades
mecânicas ao
longo da
profundidade
dos provetes
tendo em conta
determinado
tempo de
exposição e
temperatura.

5x5x1 cm

Aquecimento com placa de
aquecimento:
- Aquecimento lento (de 25 a
200/400ºC);
- Aquecimento rápido (200 a
400ºC).

Mármore
Carrara

Aquecimento em forno durante
uma hora a 100, 200,300e
400ºC.
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3.2.4 Ensaios de envelhecimento artificial por recurso a ataque ácido
O envelhecimento artificial de pedras com recurso a ataque ácido têm sido investigado, na sua
maioria, em pedras calcárias, por estas serem especialmente sensíveis a esta forma de degradação,
devido à elevada solubilidade dos principais minerais que as compõem (calcite e dolomite) (Franzoni
e Sassoni, 2012).
Os procedimentos têm como objectivo simular a exposição das pedras a chuvas ácidas e ambientes
quimicamente agressivos. Os provetes de pedra são geralmente imersos (totalmente ou
parcialmente) em soluções de ácido sulfúrico (H2SO4) ou nítrico (HNO3) com pH entre 1 e 5. Os
provetes ficam em contacto com a solução ácida durante um determinado período, sendo
monitorizadas regularmente. Após esse período as amostras são lavadas em água desionizada e
secas para verificação da degradação ocorrida, podendo voltar a serem ensaiadas noutro ciclo
(Frascá, 2003).
Franzoni e Sassoni (2011) investigaram a correlação entre as propriedades intrínsecas das pedras e
a sua degradação em termos de perda de massa. Para tal, testaram 7 litologias com diferentes
características mineralógicas e microestruturais (incluindo o mármore Carrara), submetendo as
amostras a imersões em soluções ácidas (ácido sulfúrico e nítrico de pH 4 e 5) durante 14 dias. Os
autores revelaram uma boa correlação entre a diminuição de massa das amostras com a
percentagem de calcite na sua composição mineralógica e com uma maior área de superfície
específica, uma vez que a calcite é o mineral mais solúvel e que a superfície especifica representa
efectivamente a superfície exposta á solução (que depende da porosidade aberta e da distribuição e
ligação da rede porosa). No caso do mármore, verificaram-se diminuições de massa na ordem dos
0,2% e uma regressão da superfície de 16,5 μm, enquanto no calcário poroso a diminuição da
massa e a regressão foram de 0,5% e de 38,9 μm, respectivamente.
Em Franzoni e Sassoni (2012) foi investigado o envelhecimento artificial de pedras através de ataque
ácido com o objectivo de serem utilizadas no estudo de tratamentos consolidantes. O procedimento
consistiu na imersão de 3 diferentes tipos de pedra numa solução muito agressiva de ácido nítrico
(pH=1,6) durante 24 horas. Os 3 tipos de pedra diferenciavam-se pelo seu teor em carbonato de
cálcio, porosidade aberta e absorção capilar. O estudo concluiu que o ataque ácido é mais eficaz
quanto maior for a porosidade aberta, a capacidade de absorção por acção capilar e quanto maior for
a quantidade de carbonato de cálcio.
As principais desvantagens desta forma de envelhecimento artificial prendem-se com o facto de o
mármore ser uma pedra de baixa porosidade aberta e absorção de água, pelo que o ataque ácido
provoca alteração a um nível superficial (Ban et al., 2016). Da reacção do ácido com a calcite
resultam sais de difícil remoção que contaminam as amostras, condicionando ou inviabilizando o seu
uso para o estudo de tratamentos consolidantes (Franzoni e Sassoni, 2012). A Tabela 3.8 apresenta
o resumo dos procedimentos propostos para o envelhecimento por recurso a ataque ácido.
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Tabela 3.8 - Procedimentos para envelhecimento artificial por recurso ataque ácido.
Autor e ano
do estudo

Franzoni e
Sassoni
(2011)

Franzoni e
Sassoni
(2012)

Dimensão
das
amostras

Procedimento

3x3x1 cm

Imersão total e parcial em
soluções de ácido nítrico e
sulfúrico (pH 4 e 5) com
monitorização aos dias 1,
3, 7 e 14 de ensaio.

5x5x5cm

Variedades Pétreas

Imersão de numa solução
de ácido nítrico de pH 1,6
durante 24 horas,
avaliação das
propriedades após
lavagem em água
desionizada.

Propriedades
monitorizadas

Objectivo

6 arenitos e mármore
Carrara;

Aspecto visual,
massa, tamanho;

Correlacionar as
propriedades
intrínsecas das
pedras e a sua
degradação em
termos de perda
de massa;

Mármore Carrara e
três Calcários de
diferentes
porosidades abertas.

Composição,
porosidade aberta,
absorção de água
por capilaridade, raio
médio e distribuição
do tamanho dos
poros, módulo de
elasticidade estático
e dinâmico,
resistência á tracção
e compressão;

Produzir
amostras
degradadas
para uso em
teste de
produtos
consolidantes.
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4. Apresentação e descrição do plano de trabalhos
4.1 Considerações iniciais
O capítulo apresenta e descreve o plano de trabalhos realizado para dar resposta aos objectivos
estabelecidos para a dissertação, bem como o conjunto de material pétreo estudado.
Todo o trabalho experimental foi realizado no Laboratório do DECivil do Instituto Superior Técnico.

4.2 Mármores estudados
O material pétreo estudado foi pré-selecionado de um stock de uma unidade de transformação de
pedra - José Raimundo & Filho Lda - localizada em Pêro Pinheiro (Sintra) e resultou do corte de
blocos com diferentes proveniências (Fig. 4.1). Provetes com dimensões da ordem de 4x4x3 cm e de
9x9x3 cm foram obtidos por recurso a máquinas de corte com disco diamantado.

Figura 4.1 - Corte dos blocos e provetes identificados.

O material pétreo estudado integra mármore proveniente de 4 zonas de extracção, 3 localizadas no
território nacional (Estremoz, Trigaches e Ficalho) e 1 localizada na Grécia (Thassos):
1. Mármore branco de Estremoz (provetes identificados com a letra “E”)
2. Mármore cinzento claro ligeiramente venado de Trigaches (“T”) – T1 a T9
3. Mármore branco de Ficalho (“F”)
4. Mármore branco de Thassos (“G”)
As variedades de mármore de Trigaches integravam mármore com diferentes texturas (maior foco na
dimensão dos grãos), razão pela qual foram divididas em três grupos:


Grupo das variedades com textura mais fina: T1 e T2



Grupo das variedades com textura média: T4, T6/T7 (T6 e T7 provêm do mesmo bloco)



Grupo das variedades de textura grosseira – T8 e T9.

O mármore de Ficalho, Estremoz e Trigaches possuem uma presença importante no património
construído português, sendo relevante o seu estudo. O mármore Grego de Thassos foi selecionado
por se tratar de uma variedade de mármore dolomítico (Zeisig et al., 2002). Através deste trabalho
pretende-se avaliar mármores com diferentes texturas e composições verificando a sua influência na
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susceptibilidade à degradação. As três variedades portuguesas correspondem a mármores calcíticos
que diferem principalmente na dimensão do grão. O mármore branco de Ficalho apresenta um grão
muito fino, indistinguível a observação macroscópica, o mármore de Estremoz apresenta um grão fino
e muito homogéneo, o mármore de Trigaches apresenta grão médio a grosso com zonas de maior
concentração de grãos grosseiros. O mármore Thassos apresenta um grão fino, homogéneo e uma
cor muito branca.

4.3 Provetes estudados
Para o estudo seleccionaram-se: 20 provetes de dimensões 4x4x3 cm do mármore de Estremoz (E)
e de Trigaches com textura média e grosseira (T4, T6/T7, T8 e T9); 5 provetes de dimensões 4x4x3
cm dos mármores de Trigaches de textura mais fina (T1 e T2) de Ficalho (F) e de Thassos (G). Além
destes provetes, o conjunto de provetes estudados incluiu ainda um provete de dimensão 9x9x3 cm
de cada uma das variedades. Deste modo, o estudo foi suportado na caracterização de 9 variedades
de pedra mármore e num total 129 provetes.

4.4 Plano de trabalhos
O plano de trabalhos desenvolvido integrou as seguintes três fases de trabalho experimental: Fase 1.
Caracterização textural e física dos mármores; Fase 2. Degradação artificial de mármores por acção
térmica recorrendo a diferentes protocolos de ensaio; Fase 3. Avaliação da susceptibilidade à
degradação por acção térmica dos mármores estudados.
Fase 1 – Caracterização textural e física
A primeira fase compreende a selecção, preparação e identificação dos provetes de mármore,
seguida da sua caracterização física, em paralelo com a caracterização da cor e parâmetros texturais
(dimensão média dos grãos, configuração da interface granular, orientação preferencial e
microfissuração intragranular).
Inicialmente foi realizada a análise visual dos parâmetros texturais das diferentes variedades de
mármore selecionados. Esta análise foi realizada em provetes de dimensões 9x9x3 cm, onde uma
das faces foi previamente saturada em corante encarnado e ligeiramente polida, de forma a realçar
os fronteiras inter e intragranulares (Fig. 4.2).

Figura 4.2 -Provetes com a face saturada com corante vermelho.
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Em paralelo, foi efectuada uma caracterização física dos provetes de mármore de dimensões 4x4x3
cm através da determinação da absorção de água por capilaridade, da porosidade aberta acessível à
água, do teor de água após 48 horas de imersão e da velocidade de propagação de ultra-sons. Os
provetes foram desbastados de forma a corrigir algumas saliências, devidamente lavados e
caracterizados.
Após análise dos resultados, procedeu-se á selecção das variedades de mármore mais relevantes
para a continuação do estudo, escolhendo para tal, 20 provetes de cada tipo que apresentassem
características semelhantes entre si.
Fase 2 – Degradação artificial de mármores por acção térmica
O estudo da susceptibilidade à degradação foi efectuado em 5 provetes (4x4x3 cm) de cada
variedade de mármore selecionada para o efeito recorrendo a 4 procedimentos experimentais
designados A, B, C e D. A acção térmica baseou-se no aquecimento dos provetes em placa de
aquecimento e em forno, tendo-se variado também outras condições como sejam a temperatura, o
tempo de exposição ao aquecimento e o recurso ou não à imersão dos provetes em água.
Os quatro procedimentos de envelhecimento artificial realizados foram os seguintes:


Procedimento A - Aquecimento com placa térmica à temperatura de 300ºC durante 5 minutos
com os provetes de mármore secos;



Procedimento B - Aquecimento com placa térmica à temperatura de 300ºC durante 2 minutos
com os provetes de mármore secos;



Procedimento C - Aquecimento no forno à temperatura de 300ºC durante 1 hora com os
provetes de mármore secos;



Procedimento D – 1ª fase: Provetes previamente imersos em água durante 48 horas ao que
se seguiu o seu aquecimento em forno à temperatura de 200ºC durante 1 hora; 2ª fase:
Arrefecimento dos provetes à temperatura ambiente; 3ª fase: Aquecimento no forno à
temperatura de 400ºC durante 1 hora.

A descrição detalhada dos procedimentos será realizada mais à frente neste capítulo.
Fase 3 – Avaliação da susceptibilidade à degradação
Após a realização dos procedimentos de envelhecimento procedeu-se a uma nova caracterização
dos provetes ensaiados, de forma a analisar as alterações promovidas pela acção térmica nas
propriedades dos mármores. Esta caracterização foi realizada na totalidade dos provetes degradados
(20 de cada variedade) e consistiu nos ensaios de determinação da absorção de água por
capilaridade, da porosidade aberta acessível à água, do teor de água após 48 horas de imersão e da
velocidade de propagação de ultra-sons.
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4.5 Caracterização textural
De forma a avaliar a influência dos diferentes parâmetros texturais na susceptibilidade à degradação
dos mármores foi necessário realizar uma caracterização textural das diferentes variedades de
mármore presentes neste estudo.
A análise da textura dos mármores em estudo recorreu à avaliação visual de amostras saturadas com
corante com auxílio de fotos e respectivo processamento no programa “ImageJ”, recolhendo os dados
necessários para a caracterização das diferentes variedades de mármore estudados.
Os parâmetros texturais analisados foram a dimensão do grão, a distribuição do tamanho dos grãos,
a configuração da interface granular, a orientação preferencial dos grãos e a microfissuração
intragranular:


Dimensão média dos grãos/cristais: Através da medição manual de 56 cristais, calculou-se
o diâmetro médio dos grãos de cada variedade de mármore. Classificou-se a textura em
termos de tamanho de grão adaptando a terminologia apresentada por Shushakova (2013)
ao universo em causa (Tabela 4.1).
Tabela 4.1 - Categorias de textura tendo em conta o diâmetro médio dos grãos (modificado de
Shushakova, 2013).



Textura
Muito fina
Fina
Média
Grossa

Diâmetro médio (mm)
< 0,1
0,1 - 2,0
2,0 - 3,0
3,0 - 5,0

Muito Grossa

> 5,0

Distribuição do tamanho dos grãos: Através da análise visual e gráfica da distribuição do
tamanho dos grãos classificou-se a distribuição do tamanho dos grãos como equigranular
(quando os grãos tem aproximadamente o mesmo tamanho), inequigranular (quando os
grãos se podem dividir em grupos de dimensões distintas, sem grãos de dimensões
intermédias ) e seriada (quando ocorre a variação contínua da dimensão dos grãos) (Fig.
4.3).



Configuração da interface granular: Através da análise visual classificaram-se os contactos
entre os cristais como poligonal (cristais com formas mais ou menos regulares e contactos
rectilíneos) ou lobulada (cristais com contornos irregulares, dominantemente lobulados
encaixando-se mutuamente) (Fig. 4.3).
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Figura 4.3 – Classificação da textura segundo o tipo de distribuição dos grãos e da configuração da
interface granular ( adaptado de Shushakova, 2013).



Orientação preferencial dos grãos: Foi verificado visualmente se os grãos ou fissuras
seguiam alguma orientação.



Microfissuração intragranular: Analisou-se a presença de microfissuras no interior dos
grãos minerais.

4.6 Caracterização física - Métodos de ensaio
Este capítulo descreve os ensaios experimentais realizados em provetes com dimensões de 4x4x3
cm. Os procedimentos de ensaio adoptados basearam-se em normas e recomendações existentes
para materiais porosos e em procedimentos desenvolvidos em trabalhos de investigação anteriores.
As determinações utilizadas na caracterização das propriedades das amostras de mármore incluem:


Determinação da porosidade aberta, massa volúmica real e aparente, e do teor em água
máximo (RILEM TC 25-PEM, 1980);



Determinação do teor em água após imersão durante 48 horas e do coeficiente de saturação
(RILEM TC 25-PEM, 1980);



Determinação do coeficiente de capilaridade e do valor assimptótico (RILEM TC 25-PEM,
1980);



Determinação da velocidade de propagação de ultra-sons, através do método direto (Ferreira
Pinto e Gomes, 2009).

Previamente ao início dos ensaios que resultaram nas determinações acima mencionadas, os
provetes foram colocados na estufa a 60± 5°C até atingirem a sua massa seca, mseca. Considerou-se
que se atingiu este valor quando a variação diária de massa foi inferior a 0,1% da massa total. Para
atingir este valor as amostras foram deixadas a secar no estufa no mínimo durante 48 horas. Após
retirar os provetes da estufa, estes foram colocados num exsicador com sílica gel até atingirem a
temperatura ambiente, evitando o ganho de humidade durante o seu arrefecimento.
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Porosidade aberta acessível á água, massa volúmica real e aparente
Depois da secagem, os provetes foram colocados num exsicador ligado a uma bomba de vácuo. A
pressão do recipiente foi gradualmente reduzida até 2,667 Pa (20 mmHg) e mantida constante
durante 24 horas. De seguida, foi introduzida água lentamente no exsicador, o caudal de água foi
regulado de forma a que as amostras não estivessem totalmente submersas em menos de 15
minutos. O vácuo foi mantido durante a introdução da água e durante as seguintes 24 horas. De
seguida, a bomba de vácuo foi desligada, e a pressão atmosférica foi reposta lentamente, as
amostras foram deixadas por mais 24 horas imersas à pressão atmosférica.
Posteriormente a este processo, as amostras foram pesadas separadamente. Primeiramente, foi
obtida a massa do provete imerso (mimersa), através de uma pesagem hidrostática. A massa do
provete saturado (msaturada) foi obtida através da pesagem do provete depois de retirado o excesso de
água das suas faces com um pano húmido.
Após a obtenção destes parâmetros foi possível determinar os valores de porosidade aberta, massa
volúmica real e aparente e teor de água máximo.
Para cálculo do valor de porosidade aberta (P), utilizou-se a seguinte expressão:
𝑃=

𝑚
𝑚

−𝑚
−𝑚

× 100 [%]

(Equação 4.1)

onde:
msaturada- massa resultante da pesagem de cada provete saturado [g];
mseca- massa seca de cada provete [g];
mimersa- massa resultante da pesagem hidrostática de cada provete [g].
Para o cálculo do teor máximo em água (Wmáx), utilizou-se a seguinte expressão:
𝑊

á

=

𝑚

−𝑚
𝑚

× 100 [%]

(Equação 4.2)

onde:
msaturada- massa resultante da pesagem de cada provete saturado [g];
mseca- massa seca de cada provete [g];
Para determinar as massas volúmicas real e aparente (Mvol.real e Mvol.aparente), foram usadas as
seguintes equações 4.3 e 4.4, respectivamente:
Mvol. real =
Mvol. aparente =

𝑚
𝑚

𝑚
−𝑚
𝑚
−𝑚

× 10 [𝑘𝑔/𝑚 ]
× 10 [𝑘𝑔/𝑚 ]

(Equação 4.3)
(Equação 4.4)

onde:
msaturada- massa resultante da pesagem de cada provete saturado [g];
mseca- massa seca de cada provete [g];
mimersa- massa resultante da pesagem hidrostática de cada provete [g].
Teor de água após 48 horas de imersão em água
O ensaio de absorção de água às 48 horas consiste em determinar o teor de água dos provetes
imersos em água durante 48 horas à pressão atmosférica.
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Depois do procedimento de secagem, os provetes foram colocados num recipiente cheio de água e
deixados imersos durante 48 horas à pressão atmosférica (Fig. 4.4).

Figura 4.4 - Provetes imersos em água.

Após 48 horas, executaram-se as medições da massa através da pesagem individual de cada
provete (msat48), retirando antes da medição o excesso de água das faces com um pano húmido.
No cálculo do teor de água após 48 horas de imersão (W48h) em água foi utilizada a seguinte
expressão:
W

=

𝑚

−𝑚

× 100 [%]

𝑚

(Equação 4.5)

onde:
msat48h – massa resultante da pesagem de cada provete após imersão em água durante 48 horas [g];
mseca- massa seca de cada provete [g];
Absorção de água por capilaridade
O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado em provetes 4x4x3 (cm) segundo a
direcção 3, ficando uma das faces em contacto indirecto com água (Fig. 4.5). Os provetes secos
foram colocados sobre uma pilha de membranas geotêxtil (10x10x1 cm), parcialmente imersa em
água (Fig. 4.6).

Figura 4.5 - Representação ilustrativa do provete de mármore e respectivas direcções. Do lado direito:
posicionamento do provete durante ensaio de absorção de água por capilaridade.
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Figura 4.6 - Provetes colocados sobre geotêxtil durante o ensaio de absorção de água por capilaridade.

Foram pré-estabelecidos intervalos de tempo ao fim dos quais, após remoção do excesso de água
com um pano húmido, os provetes foram pesados (mi). Este processo de pesagem foi executado de
uma forma rápida, para que os provetes fossem colocados novamente em contacto com o geotextil.
Os intervalos de tempo estabelecidos, referentes ao início do ensaio (t=0), foram: 5 min, 10 min, 15
min, 20 min, 25 min, 30 min, 45 min, 1h, 1h15min, 1h30min, 1h45min, 2h, 2h30min, 3h, 4h, 5h, 6h,
7h, 8h e, por fim, intervalos alternados adicionais de 16h e 8h, até se atingirem as 120h de ensaio ou
até a massa registada ser constante. Os recipientes com as amostras foram fechados com uma
tampa de forma a evitar a evaporação de água entre pesagens e o nível da água foi mantido
constante durante o ensaio.
Através da informação retirada deste ensaio executaram-se as curvas de absorção de água por
unidade de área (Mi), em função da raiz quadrada do tempo. Com a obtenção do declive da reta,
correspondente ao troço inicial da curva (Mi/√𝑡), determinou-se o coeficiente de capilaridade (CC).
Quando a curva de absorção estabiliza, faz-se a leitura do valor no eixo das ordenadas, obtendo-se o
valor assimptótico (VA).
Recorreu-se à seguinte expressão para calcular a absorção de água por unidade de área:
𝑀 =

𝑚 −𝑚
∆𝑀
=
𝑆
𝑆

onde:
Mi – quantidade de água absorvida por ação capilar ao fim do tempo i [kg/m2];
mi – massa do provete após decorrido o tempo i do ensaio de absorção capilar [kg];
m0 - massa seca do provete, no início do ensaio de absorção capilar [kg];
S – área da face de contacto com a água [m2].
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(Equação 4.6)

4.7 Determinação da velocidade de propagação de ultra-sons
A velocidade de propagação de ultra-sons foi determinada em provetes 4x4x3 cm no estado seco e
saturado. Os provetes foram secos a 60± 5°C até atingirem massa constante (mseca) e mantidos num
exsicador com sílica gel, de modo a arrefecerem sem absorverem humidade. Os provetes foram
saturados por imersão a vácuo, tal como no ensaio da porosidade aberta.
Neste ensaio foi utilizado equipamento que determina o tempo que os ultra-sons demoram a percorer
a distância entre transdutores. Sabendo o tempo e a distância, determina-se a velocidade de
propagação de ultra-sons, o que é indicativo da integridade dos provetes.
O ensaio iniciou-se com a calibração do equipamento de leitura utilizando uma da barra de calibração
com um tempo de propagação de ultra-sons conhecido (25 µs).
A caracterização dos provetes através da velocidade de ultra-sons foi feita de duas formas:
1) medição da velocidade de propagação de ultra-sons através do método directo com
transdutores planos (150 kHz), posicionando-se os transdutores no centro das faces opostas
dos provetes, segundo a direcção 1 e 2, realizando 3 medições em cada posição (Fig. 4.7).
2)

medição da velocidade de propagação de ultra-sons também medições pelo método directo
segundo a direcção 1 e 2, mas com transdutores exponenciais (54 kHz) e em diferentes
posições previamente marcadas nas faces dos provetes, posições estas que correspodem a
uma distância de 0,3 cm, 0,8 cm, 1,3 cm, 1,8 cm, 2,3 cm e 2,8 cm da face superior (Fig. 4.9).
Foram também feitas 3 medições em cada posição.

Figura 4.7 – Esquerda: Representação esquemática das direcções analisadas no ensaio de determinação da
velocidade de propagação de ultra-sons nos provetes. Direita: Representação das posições analisadas com
os transdutores exponenciais.

Após o registo do tempo de propagação dos ultra-sons (ti), foi calculada a velocidade de propagação.
Foi aplicada a seguinte fórmula para o cálculo da velocidade de propagação (vi):
𝑣 =

𝑙
× 10 [𝑚/𝑠]
𝑡

(Equação 4.7)

onde:
li – distância percorrida [m];
ti – tempo de percurso [s].
A velocidade de ultra-sons foi medida segundo duas direcções perpendiculares (Direcção 1 e 2) em
provetes. As medições segundo as duas dirrecções e efectuadas quando os provetes se
41

encontravam num estado seco foram utilizadas para o cálculo do índice de anisotropia segundo a
seguinte equação:

A=

𝑣

−𝑣

× 100 [%]

𝑣

(Equação 4.8)

onde:
𝑣
– Velocidade de propagação dos ultra-sons máxima (D1 ou D2) [m/s];
𝑣
– Velocidade de propagação dos ultra-sons mínima (D1 ou D2) [m/s];

4.8 Caracterização Colorimétrica
Este ensaio teve como base o procedimento adoptado em Ferreira Pinto (2002). Recorrendo a um
espectrocolorímetro foi efectuada uma caracterização colorimétrica, avaliada quantitativamente
segundo o modelo de representação de cores CIELAB, L*, a* e b* (Fig. 4.8 b)). O modelo CIELAB
representa a cor num espaço tridimensional através de três eixos, em que: L* representa a
luminosidade de preto (0) a branco (100), a* representa o tom entre o vermelho (+) e o verde (-) e, por
fim, b* representa a posição do tom entre amarelo (+) e azul (-) (Fig. 4.8 a)2). Este modelo foi
concebido para que uma mudança numérica destes valores se traduza numa mudança visual
equivalente.

a)

b)

Figura 4.8 – a) Coordenadas no sistema CIELAB, L*, a* e b* e b) Espectro colorímetro.

O ensaio foi executado nos provetes 4x4x3 cm, antes e depois do envelhecimento artificial. De forma
a obter uma melhor quantificação da cor foram executadas duas medições em posições diferentes na
face do provete. As faces analisadas foram a superior e a inferior (direcção 3).
Com base nas coordenadas L*, a* e b* foi possível obter os valores de croma, isto é, de saturação de
cor, através da seguinte expressão:
𝐶∗ =

𝑎∗ + 𝑏 ∗

(Equação 4.9)

Após os procedimentos de envelhecimento foi realizada uma nova caracterização colorimétrica de
todos os provetes degradados, seguindo o mesmo ensaio da caracterização inicial apresentado
anteriormente.

2

Disponível em:<http://reproducaodacor.blogspot.com/2012/09/modelo-cie-lab.html>, Consultado em: 8 Mar.
2020.
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A avaliação das variações de cor foi realizada através da análise das diferenças entre valores médios
das coordenadas cromáticas (a*, b*, L* e 𝐶*) antes e depois do envelhecimento (𝑎E*, 𝑏E*, 𝐿E e 𝐶E*),
através da quantificação da diferença de croma (ΔC*) e da diferença total de cor (ΔE*).
Diferenças entre coordenadas cromáticas:
ΔL*= 𝐿E*−𝐿*

(Equação 4.10)

Δ𝑎*=𝑎E*−𝑎*

(Equação 4.11)

Δ𝑏*= 𝑏E*−𝑏*

(Equação 4.12)

Δ𝐶*=𝐶E*−𝐶*

(Equação 4.13)

Δ𝐸* =√(ΔL*2+ Δ𝑎*2+ Δ𝑏*2)

(Equação 4.14)

Diferença de croma:
Diferença total de cor:

4.9 Descrição dos ensaios de envelhecimento artificial
No presente estudo recorreu-se a quatro procedimentos de envelhecimento artificial por acção
térmica (A, B, C e D) para estudar a susceptibilidade à degradação dos mármores selecionados (E,
T4, T6/T7 e T9) e avaliar o potencial desempenho dos procedimentos utilizados para a preparação de
amostras de mármore degradados para o estudo de tratamentos consolidantes. Os provetes de cada
variedade de mármore, previamente caracterizados, foram divididos em 4 grupos de 5 provetes
(4x4x3 cm) para cada tipo de mármore.
O aquecimento dos provetes foi efectuado recorrendo a uma placa de aquecimento, a um forno e
diferentes períodos de exposição à temperatura durante o aquecimento. Os procedimentos que
recorrem à utilização de forno e maiores tempos de exposição pretendem introduzir uma degradação
homogénea ao longo de toda a profundidade dos provetes.
Diversos estudos têm recorrido a procedimentos que raramente excedem temperaturas de
aquecimento da ordem de 100ºC, referindo terem como objectivo o recurso a variações térmicas
próximas daquelas a que os mármores podem estar sujeitos nas construções. Na presente
dissertação, optou-se por recorrer a temperaturas de aquecimento mais elevadas e a menores
tempos de aquecimento face a outros procedimentos (Sassoni et al., 2014).
Os procedimentos de ensaio foram realizados em provetes previamente secos, em estufa a 60ºC, e
arrefecidos em exsicador.
De seguida, descrevem-se os procedimentos adoptados:
Procedimentos A e B
Os procedimentos A e B tiveram como objectivo obter uma degradação gradual dos provetes ao
longo da sua espessura. Para tal, o processo de aquecimento foi efectuado recorrendo a uma placa
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de aquecimento previamente aquecida a 300ºC. A temperatura da placa foi controlada recorrendo a
um termómetro de infravermelhos.
Os provetes foram posicionados um de cada vez, com a face superior (Direcção 3), em contacto com
a placa de aquecimento durante 5 minutos e 2 minutos, respetivamente nos procedimentos A e B.
Terminado este período, os provetes foram deixados a arrefecer até à temperatura ambiente. Os
procedimentos pretenderam a obtenção da referida degradação gradual, decrescente da face que
esteve em contacto com a placa de aquecimento para a face oposta.
Procedimento C
O procedimento C recorreu a um forno previamente aquecido a 300ºC para o aquecimento dos
provetes.
Os provetes foram introduzidos no interior do forno previamente aquecido e aí permaneceram durante
uma hora. Terminado este período, os provetes foram retirados e deixados a arrefecer até à
temperatura ambiente.;
Procedimento D
O procedimento D recorreu ao aquecimento dos provetes no interior de um forno e teve início com a
imersão dos provetes secos em água durante 48 horas.
Os provetes foram então introduzidos no interior do forno previamente aquecido a 200ºC e aí
permaneceram durante uma hora (Fig. 4.9). Terminado este período de tempo, os provetes foram
retirados para um recipiente e deixados a arrefecer até à temperatura ambiente. De seguida, os
provetes voltaram a ser introduzidos no forno previamente aquecido a 400ºC durante mais uma hora.
Terminado este período, os provetes foram novamente retirados e deixados a arrefecer até à
temperatura ambiente, concluindo o procedimento.
Neste procedimento optou-se por promover a prévia imersão dos provetes em água antes do primeiro
aquecimento pois a presença de água nos poros do mármore, quando este é aquecido a altas
temperaturas, poderá ser responsável por maior alteração do mármore devido á pressão exercida nas
paredes dos poros (Luque et al., 2011).
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5. Caracterização dos mármores
5.1 Considerações iniciais
O presente capítulo procede à apresentação e análise da caracterização dos mármores estudados
(Fase 1), bem como à seleção das variedades cuja susceptibilidade à degradação por acção térmica
foi estudada (Fase 2). Esta seleção foi efectuada tendo em atenção a generalidade das
características intrínsecas dos mármores estudados e, em particular, as texturais.

5.2 Caracterização textural
Como já referido, um dos principais objectivos desta dissertação é estudar a influência dos
parâmetros texturais na resposta dos mármores à degradação por acção térmica. Através de uma
análise visual (Fig. 5.2) e gráfica (Fig. 5.1) caracterizaram-se as nove variedades de mármore em
termos do tamanho médio dos grãos, da configuração da interface granular, da distribuição do
tamanho dos grãos, da orientação preferencial do grão e da existência de micro fissuração
intragranular (Tabela 5.1).
Todos estes mármores têm sido usados como pedras ornamentais em monumentos e em
revestimentos exteriores e interiores tanto no presente como no passado. Os mármores estudados
têm diferentes composições, sendo que o mármore Thassos (G) é dolomítico (Zeisig et al., 2002) e os
restantes são calcíticos (Catálogo rochas ornamentais portuguesas, LNEG). O tamanho médio dos
grãos varia de <0,1 mm a 7,0 mm, exibindo texturas marcadamente diferentes.
O mármore de Ficalho [F] tem uma textura muito fina, em que os cristais não são visíveis através dos
meios de observação utilizados. Os mármores Estremoz [E] e Thassos [G] apresentam uma textura
fina e os grãos uma distribuição equigranular, diferenciando-se na configuração da fronteira entre
grãos, poligonal e interbolar, respectivamente. O mármore Estremoz [E] apresenta também uma
ligeira orientação preferencial dos grãos seguindo a direcção dos venados (no plano das direcções 1
e 2).
Relativamente aos mármores Trigaches, estes apresentam grãos com uma distribuição de tamanhos
seriada a equigranular, caracterizada pela maior frequência de um determinado tamanho de grão
(Fig. 5.1). Os mármores de Trigaches inserem-se em três categorias de textura: Média, grossa e
muito grossa (Tabela 5.1). Sendo que as variedades de Trigaches com grãos de menor dimensão
apresentam uma configuração de fronteira lobulada (T1, T2 e T4) e os restantes tem uma fronteira
entre grãos lobulada a poligonal (T6/T7, T8 e T9). Observa-se também que o mármore Trigaches [T8]
apresenta maior fissuração intragranular do que o mármore Trigaches [T9] (Fig. 5.2).
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Tabela 5.1 - Resumo dos parâmetros texturais por tipo de mármore.
Mármore

Textura

Tamanho
médio do
Grão (mm)

Configuração
da interface
granular

Ficalho [F]
Estremoz
[E]
Thassos
[G]
Trigaches
[T1]
Trigaches
[T2]
Trigaches
[T4]
Trigaches
[T6/T7]
Trigaches
[T8]
Trigaches
[T9]

Muito Fina

< 0,1

Lobulada

0,7

± 0,3

1,4

± 0,3

2,2

± 1,1

Fina

Média
2,3

± 0,8

3,2

± 1,5

5,0

± 1,3

6,1

± 1,7

7,0

± 2,0

Grossa

Muito
Grossa

Distribuição do
tamanho dos
grãos

Orientação
preferencial
do grão

Micro
fissuração
intragranular

Não visível
Equigranular

Poligonal

Com
Com

Sem
fissuração
visível
Moderada

Lobulada
Reduzida
Seriado a
equigranular

Sem
Moderada

Lobulada a
poligonal

Reduzida

35

Frequência (%)

30
25
T9

20

T8

15

T6/T7

10

T4

5
0
0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11 11-12

60

60

50

50

Frequência (%)

Frequência (%)

Tamanho do grão (mm)

40
30

T1

20

T2

10

40
30

G

20

E

10

0

0

0-1

1-2

2-3

3-4

Tamanho do grão (mm)

4-5

0-0,5

0,5-1

1-1,5

1,5-2

Tamanho do grão (mm)

Figura 5.1 – Distribuição do tamanho dos grãos por variedade de mármore.

46

2-2,5

Figura 5.2 – Aspecto visual da textura dos mármores após aplicação de corante vermelho - Ficalho[F],
Estremoz[E], Thassos[G], Trigaches[T1,T2,T4,T6/T7,T8,T9].

5.3 Caracterização física
A Tabela 5.2 e as Figs. 5.3 a 5.6 apresentam o valor médio e o desvio padrão dos valores da
porosidade aberta, massa volúmica real e aparente e do teor em água máximo, determinados em
provetes 4x4x3 cm.
Em geral, os valores de porosidade aberta são bastante baixos, estando compreendidos entre o valor
mínimo de 0,49 % e o máximo de 0,86%, correspondendo ao mármore Trigaches [T9] e Thassos [G],
respectivamente. O mármore Thassos [G] tem também a maior massa volúmica real e aparente, isto
prende-se com o facto da dolomite, principal constituinte deste mármore, ser um mineral com uma
maior densidade do que a calcite (2900 kg/m3 e 2700 kg/m3, respectivamente). A generalidade dos
mármores estudados apresentam valores e massa volúmica real semelhantes, da ordem de 2700
kg/m3, com excepção do mármore de Thassos [G] que possui massa volúmica da ordem de 2800
kg/m3, (Fig. 5.5 e 5.6).
O maior valor de desvio-padrão para a generalidade das propriedades avaliadas regista-se no
mármore Ficalho [F] o que aponta para que esta variedade de mármore seja a que apresenta maior
variabilidade no conjunto dos mármores estudados.
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Tabela 5.2 - Valor médio e o desvio padrão da porosidade aberta, massa volúmica real e aparente e teor em
água máximo.

Mármore

n

Porosidade P[%]
Média

Ficalho
[F]
Estremoz
[E]
Thassos
[G]
Trigaches
[T1]
Trigaches
[T2]
Trigaches
[T4]
Trigaches
[T6/T7]
Trigaches
[T8]
Trigaches
[T9]

Máx Min

Massa Volúmica
Aparente
Real
Mvol.aparente [kg/m3]
Mvol.real [kg/m3]
Média
Máx Min
Média
Máx Min

5

0,70 ± 0,17

0,95

0,43

2733 ± 9,77

2743

2718

2714 ±

20

0,63 ± 0,07

0,79

0,51

2717 ± 0,97

2719

2715

5

0,86 ± 0,05

0,92

0,78

2855 ±

4,05

2860

5

0,55 ± 0,03

0,58

0,49

2710 ±

0,49

5

0,57 ± 0,06

0,63

0,46

2711 ±

20

0,52 ± 0,10

0,70

0,32

20

0,55 ± 0,09

0,71

20

0,62 ± 0,08

20

0,49 ± 0,07

14,13

Teor em água máximo
Wmáx [%]
Média
Máx Min

2732

2692

0,26 ±

0,06

0,35

0,16

2700 ± 1,60

2703

2697

0,23 ±

0,03

0,29

0,19

2849

2831 ± 4,67

2835

2823

0,30 ±

0,02

0,33

0,28

2711

2710

2695 ± 1,01

2697

2694

0,20 ±

0,01

0,22

0,18

0,69

2711

2710

2695 ± 1,13

2697

2694

0,21 ±

0,02

0,23

0,17

2707 ±

2,81

2709

2698

2693 ± 4,21

2698

2681

0,19 ±

0,04

0,26

0,12

0,36

2708 ±

4,10

2711

2691

2693 ± 4,89

2700

2676

0,20 ±

0,03

0,26

0,13

0,79

0,50

2709 ±

2,12

2711

2704

2692 ± 2,92

2696

2685

0,23 ±

0,03

0,29

0,19

0,62

0,37

2711 ±

1,69

2714

2708

2697 ± 3,09

2703

2692

0,18 ±

0,02

0,23

0,14

Todas as variedades de mármore de Trigaches apresentam valores de porosidade e de teor em água

0,35

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Teor em água máximo (%)

Porosidade aberta (%)

similares e inferiores aos mármores com textura mais fina (F, E e G) (Figs. 5.3 e 5.4).

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Mármores

Mármores

Figura 5.3 - Valor médio e desvio-padrão da
porosidade aberta por variedade de mármore.

Figura 5.4 - Valor médio e desvio-padrão do teor em
água por variedade de mármore.
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Massa Volumíca real (Kg/m3)

Massa Volumíca aparente (Kg/m3)

2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600

2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550

Mármores

Mármores
Figura 5.5 - Valor médio e desvio-padrão da massa
volúmica aparente por variedade de mármore.

Figura 5.6 - Valor médio e desvio-padrão da massa
volúmica real por variedade de mármore.

A Fig. 5.7 apresenta a cinética da absorção de água por capilaridade dos mármores estudados
recorrendo à representação do valor médio da absorção de água por unidade de superfície registado

120

120

100

100

Absorção capilar (g/m2)

Absorção capilar (g/m2)

do conjunto de provetes ensaiados de cada variedade de mármore.

80
60
40
20
F

E

80
60
40
T1
T4
T8

20

G

0

0
0

50

0

Tempo (√𝑚𝑖𝑛)

T2
T6/T7
T9
50

Tempo (√𝑚𝑖𝑛)

Figura 5.7 - Curvas de absorção de água por capilaridade média em função da raiz de cada tipo de
mármore.

A Tabela 5.3 e as Figs. 5.8 e 5.9 apresentam o valor médio e o desvio padrão dos coeficientes de
absorção de água por capilaridade (CC) e do valor assimptótico (VA), obtidos recorrendo à análise
das curvas de absorção de cada provete ensaiado para as diferentes variedades de mármore.
Permitem verificar que os mármores de textura mais fina (F, E, G) distinguem-se dos restantes pelo
facto de terem revelado maior capacidade de absorção de água, sendo esta mais notória para o
mármore de Thassos [G]. A variabilidade nos valores de porosidade e do teor em água identificada no
mármore de Ficalho [F] (Figs. 5.3 e 5.4) manifestou-se também, como seria expectável, na sua
capacidade de absorção de água por capilaridade, Figs. 5.8 e 5.9.
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Tabela 5.3 - Coeficiente de absorção de água por Capilaridade (CC) e valor assimptótico (VA).

Mármore

CC [g/m2.min0.5]

n

Média

VA [g/m2]

Máx

Min

Média

Ficalho [F]
Estremoz [E]

5
20

5,40 ± 2,63
7,72 ± 1,11

9,85
10,57

3,09
5,94

92,90 ± 25,23
72,84 ± 3,54

Thassos [G]
Trigaches [T1]
Trigaches [T2]
Trigaches [T4]
Trigaches [T6/T7]
Trigaches [T8]

5
5
5
20
20
20

9,71
6,88
6,37
4,98
4,84
6,51

1,04
0,88
0,88
0,64
0,57
0,91

11,20
8,21
7,80
6,29
6,43
8,56

8,16
5,86
5,29
4,07
3,67
5,18

96,76
66,16
69,78
54,90
50,70
51,07

Trigaches [T9]

20

5,40 ± 0,51

6,50

4,29

61,14 ± 1,41

±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±

5,94
8,78
4,47
6,11
2,84
4,08

Nos mármores de Trigaches, o mármore [T8] revela maior valor de coeficiente de absorção capilar
(CC) do que o mármore [T9], sendo que esta diferença poderá ser devida à maior microfissuração
intragranular apresentada pelo mármore [T8], apesar dos restantes parâmetros texturais serem
semelhantes. Em termos dos valores assimptóticos (VA), os resultados seguem a mesma tendência
dos coeficientes de capilaridade (Fig. 5.9).
Relacionando os valores obtidos de porosidade aberta com os valores de CC e VA, Figs. 5.10 e 5.11,
verifica-se a tendência para maiores valores de CC e VA nas variedades com maior valor de
porosidade.

Valores assimptóticos, VA (g/m2)

Coeficiente de capilaridade, CC
(g/m2.min0.5)

12
10
8
6
4
2
0
F

E

G

T1

T2

Mármores

T4 T6/T7 T8

T9

Figura 5.8 – Valor médio e desvio-padrão dos
coeficientes de capilaridade (CC).

140
120
100
80
60
40
20
0
F

E

G

T1

T2

Mármores

T4 T6/T7 T8

T9

Figura 5.9 - Valor médio e desvio-padrão dos valores
assimptóticos (VA).
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1,00

1,00

F
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T4
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T6/T7
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T8
T9

0,40
0

2
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6

8

CC [g/m2.min0.5]

E

0,90

Porosidade aberta (%)

Porosidade aberta (%)

F

G

0,80

T1
T2

0,70

T4

0,60

T6/T7
T8

0,50

T9

0,40

10

40

Figura 5.10 – Valor médio da porosidade aberta vs
coeficiente de capilaridade (CC).

60

80

VA [g/m2]

100

120

Figura 5.11 - Valor médio da porosidade aberta vs
valor assimptótico (VA).

5.4 Velocidade de propagação de ultra-sons
As Figs. 5.12 a 5.14 apresentam graficamente os valores de velocidade de propagação de ultra-sons
determinados em provetes secos e saturados, segundo duas direcções perpendiculares (D1 e D2),
com transdutores planos. De forma a facilitar a leitura dos gráficos as amostras foram separadas em
dois grupos (F, G, E, T1, T2 e T4, T6/T7, T8, T9).
Os valores de velocidade de propagação de ultra-sons encontram-se compreendidos entre 3700 e
5000 m/s quando avaliada em provetes secos, e entre 5900 e 6300 m/s quando avaliada em provetes
saturados, Fig. 5.12. A reduzida variabilidade dos valores de velocidade obtidos no estado saturado
resultam da semelhança de composição dos mármores, bem como do facto da sua fissuração
encontrar-se tendencialmente preenchida com água quando em provetes saturados, Fig. 5.14. O
intervalo de valores de velocidade no estado seco caracterizou-se por uma amplitude grande, da
ordem de 1300m/s, o que reflecte as diferenças texturais dos mármores e características dos poros
(fissuras) inter e intra granulares.

Velocidade de ultra-sons (m/s)

Secos

Saturados

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
[F]

[E]

[G]

[T1]

[T2]

[T4]

[T6/T7]

[T8]

[T9]

Mármores
Figura 5.12 – Valor médio e desvio-padrão da velocidade de ultra-sons obtida com transdutores planos em
provetes secos e saturados segundo D1 e D2.
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O mármore de Ficalho distingue-se dos restantes não só pelo facto de registar a maior variabilidade
de valores de velocidade no estado seco, como por ser a variedade na qual se registaram os valores
de velocidade mais elevados, Fig. 5.12.
A análise da Fig. 5.13 permite verificar que foram obtidos valores de velocidade claramente diferentes
segundo as direcções D1 e D2 para os mármores de Estremoz [E] e de Thassos [G]. No caso do
mármore de Estremoz, obtiveram-se valores máximos na ordem 4200 m/s e mínimos na ordem dos
3200 m/s, revelando o comportamento anisotrópico deste mármore. Através da definição da
velocidade máxima e mínima segundo as diferentes direcções, calculou-se o índice de anisotropia
médio de 23% no mármore de Estremoz (Tabela 5.4). O caso do mármore Thassos é semelhante,
apresentando também um comportamento anisotrópico, e um índice de anisotropia média de 21%
(Tabela 5.4). Sendo o comportamento destes dois mármores (E e G) explicado pelo facto da textura
deste mármore apresentar uma orientação preferencial dos seus minerais.
Os mármores Trigaches apresentam valores de velocidade de propagação semelhantes (Fig. 5.13)
segundo D1 e D2 e, como expectável, baixa anisotropia, com valores médios do índice de anisotropia
compreendidos entre 2 e 8%, para T1 e T9, respectivamente (Tabela 5.4).
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Figura 5.13 - Velocidade de ultra-sons segundo a direcção D1 e D2 obtida com transdutores planos em
provetes secos.
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Figura 5.14 - Velocidade de ultra-sons segundo a direcção D1 e D2 obtida com transdutores planos em
provetes saturados.
Tabela 5.4 - Valor médio e desvio-padrão do índice de anisotropia (%).
Mármores
Ficalho [F]
Estremoz [E]
Thassos [G]
Trigaches [T1]
Trigaches [T2]
Trigaches [T4]
Trigaches [T6/T7]
Trigaches [T8]
Trigaches [T9]

Índice de Anisotropia
média (%)
8 ± 4
23 ± 3
21 ± 3
2 ± 2
7 ± 4
4 ± 3
5 ± 4
6 ± 4
8 ± 6

n
5
20
5
5
5
20
20
20
20

A Fig. 5.15 e 5.16 apresentam graficamente o valor médio da velocidade de propagação de ultra-sons
determinados em provetes secos e saturados, usando transdutores exponenciais, ao longo da altura
dos provetes, em posições localizadas à distância de 0,3cm, 0,8cm, 1,3cm, 1,8cm, 2,3cm e 2,8cm da
face superior dos provetes. Em todas as variedades, excepto no mármore [E] e [G], foi realizada a
média entre D1 e D2 por não apresentarem anisotropia. Como apresentado na Fig. 5.16, no caso das
variedades anisotrópicas (E e G) foi importante diferenciar a direcção onde se obtêm as velocidades
máximas (Dmax) e mínimas (Dmin).
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Figura 5.15 – Perfis de velocidade de propagação de ultra-sons (valor médio ± desvio – padrão) obtidos com
transdutores exponenciais em provetes secos e saturados.
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Figura 5.16 - Perfis de velocidade de propagação de ultra-sons (valor médio ± desvio – padrão) obtidos com
transdutores exponenciais segundo as direcções onde se obtém as velocidades máximas (Dmax) e mínimas
(Dmin), em provetes secos e saturados.

Os mármores de Ficalho, T1 e T2 foram os que revelaram maior variabilidade dos valores ao longo
da espessura dos provetes, indiciando assim alguma heterogeneidade de características, identificada
anteriormente apenas para o mármore de Ficalho (Fig. 5.15). Tirando estes casos, em geral a
velocidade de ultra-sons é semelhante em toda a altura dos provetes, revelando que não existem
vazios ou zonas degradadas no provete (Fig. 5.15). No caso dos mármores E e G ambos revelaram
anisotropia em toda a altura do provete, confirmando o que tinha sido observado nos resultados de
velocidade ultra-sons com os transdutores planos. A análise dos perfis de velocidade obtidos no
estado seco e saturado, permite identificar o mármore de Ficalho como sendo aquele que à partida
regista a presença menos significativa de fissuração, devido ao facto de os valores de velocidade em
ambas as condições serem semelhantes (Fig. 5.16).
Os valores de velocidade obtidos com transdutores exponenciais são inferiores aos obtidos com os
transdutores planos, registando-se uma diferença da ordem de ≈500 m/s e ≈1000 m/s em provetes
secos e saturados, respectivamente (comparar Fig. 5.12 e 5.17). Estas diferenças advêm da
diferença de frequência dos transdutores utilizados (Rentsch and Krompholz (1961) em Ahmad
(2011)) e não condiciona a informação obtida em termos da caracterização dos mármores.

Figura 5.17 - Velocidade média de propagação de ultra-sons e respectivos desvio-padrão obtidos com
transdutores exponenciais em provetes secos e saturados.
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5.5 Caracterização colorimétrica
Os gráficos das Figs. 5.18 e 5.19 apresentam os valores médios da coordenada colorimétrica L* e de
croma (C*), e as coordenadas colorimétricas a* e b*, respectivamente. O mármore Estremoz [E],
Thassos [G] e Ficalho [F] distinguem-se dos restantes e apresentam uma cor branca bastante
uniforme, logo como seria de esperar, revelam maior luminosidade, com um valor médio de L* de
aproximadamente 87, 92 e 87, respectivamente. O mármore de Estremoz revela também um ligeiro
tom amarelado, tendo em conta a coordenada b*. A cor dos mármores Trigaches revela-se menos
homogénea face aos anteriores, devido ao facto da cor dos seus grãos ser mais variável entre si
(cinzentos claros e escuros) apresentando bandas/veios mais escuros. Em geral, os mármores
Trigaches apresentam cor cinzenta, com valores da coordenada L* próximo de 70, e evidenciam um
tom mais azulado, facto que se reflecte nos valores da coordenada b*, sendo mais evidente nas
amostras T9.
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Figura 5.18 – Caracterização colorimétrica – Coordenada L* versus C*.
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5.6 Considerações finais
A caracterização e análise do conjunto de mármores estudados permitiu contribuir para o
conhecimento da diversidade existente em diversos mármores históricos. De forma a se fazer uma
análise geral dos resultados, a Tabela 5.5. apresenta o resumo de algumas propriedades dos
mármores estudados.
Das nove variedades de mármore estudadas, oito são calcíticas e o mármore Thassos é dolomítico.
Os mármores calcíticos revelaram valores de massa volúmica da ordem de 2700 kg/m3 e o mármore
calcítico de 2800kg/m3.
A generalidade dos mármores estudados apresenta uma microestrutura densa, características
texturais variadas, reduzida porosidade aberta e capacidade de absorção de água, assim como
elevada capacidade de propagação de ultra-sons, estando em acordo com os valores obtidos em
mármores recentemente extraídos e sãos (Luque et al., 2009).
Os mármores de textura mais fina (F, E e G) apresentaram valores de porosidade (0,6% a 0,9%) e
capacidade de absorção de água superiores aos revelados pelas variedades com texturas mais
grosseiras, cujos valores de porosidade encontram-se compreendidos entre 0,5% e 0,6%. O mármore
Thassos [G] foi o que revelou maior valor de porosidade (da ordem de 0,9%) e capacidade de
absorção de água (Tabela 5.5 a)).
A caracterização efectuada identificou alguma heterogeneidade nos mármores F, G T1 e T2 e
anisotropia nos mármores E e G, sendo o mármore F aquele em que a variabilidade se manifestou de
forma mais significativa. Os resultados da velocidade de propagação de ultra-sons com transdutores
planos também identificaram alguma anisotropia no mármore T9, no entanto bastante menos
relevante face à identificada nos mármores E e G (Tabela 5.5 b)).
Muito embora as variedades de mármore de Trigaches possuam uma larga gama de texturas em
termos de tamanho médio de grão, as suas características físicas são semelhantes, notando-se
apenas uma ligeira tendência para uma maior capacidade de absorção de água nas texturas mais
finas. Os mármores Trigaches de grão mais grosseiro, como é o caso do mármore [T8] e [T9],
apresentam uma menor velocidade média de propagação de ultra-sons.
Em termos colorimétricos, os mármores Estremoz [E], Thassos [G] e Ficalho [F] distinguem-se das
restantes variedades de mármore de Trigaches, uma vez que o primeiro grupo é tendencialmente
mais claro e branco, enquanto que o segundo grupo integra variedades de tonalidade cinza, azulada
(Tabela 5.5 b)).
Após a caracterização dos mármores procedeu-se à selecção das variedades cuja susceptibilidade à
degradação foi estudada por recurso a ensaios de envelhecimento artificial. A selecção foi efectuada
procurando garantir o estudo da influência das características texturais dos mármores na sua
susceptibilidade à degradação, em especial o tamanho médio do grão e a sua respectiva textura.
Deste modo, as variedades selecionadas foram o Estremoz [E] e Trigaches [T4], [T6/T7] e [T9]. As
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variedades selecionadas permitem abranger uma larga gama de texturas que vai de uma textura fina
a muito grossa e uma gama significativa de propriedades físicas.
Tabela 5.5 - Resumo de propriedades dos mármores estudados (a) e b)).
a)

Mármore

Textura

Ficalho [F]

Muito Fina

Estremoz [E]

Fina

Thassos [G]
Trigaches [T1]

Média

Trigaches [T2]
Trigaches [T4]

Grossa

Trigaches [T6/T7]
Trigaches [T8]
Trigaches [T9]

Tamanho
médio do
Grão (mm)

Muito Grossa

Configuração da
interface
granular

< 0,1
0,7

±

0,3

1,4

±

0,3

2,2

±

1,1

2,3

±

0,8

3,2

±

1,5

5,0

±

1,3

6,1

±

1,7

7,0

±

2,0

Porosidade
aberta
média P [%]

Teor em
água
máximo
Wmáx [%]

CC
[g/m2.min0.5]

VA [g/m2]

Lobulada

0,70

±

0,17

0,26

±

0,06

5,40

±

2,63

92,9

±

25,2

Poligonal

0,63

±

0,07

0,23

±

0,03

7,72

±

1,11

72,8

±

3,5

0,86

±

0,05

0,30

±

0,02

9,71

±

1,04

96,8

±

5,9

0,55

±

0,03

0,20

±

0,01

6,88

±

0,88

66,2

±

8,8

0,57

±

0,06

0,21

±

0,02

6,37

±

0,88

69,8

±

4,5

0,52

±

0,10

0,19

±

0,04

4,98

±

0,64

54,9

±

6,1

0,55

±

0,09

0,20

±

0,03

4,84

±

0,57

50,7

±

2,8

0,62

±

0,08

0,23

±

0,03

6,51

±

0,91

51,1

±

4,1

0,49

±

0,07

0,18

±

0,02

5,40

±

0,51

61,1

±

1,4

Lobulada

Lobulada a poligonal

b)

Mármore

Velocidade média de propagação de ultra-sons
(m/s) - Provetes secos
Direcção 1 e 2

Dmax

Ficalho [F]

4996 ± 1079

Estremoz [E]

3670 ± 535

4270 ± 172

Thassos [G]

3882 ± 511

4768 ± 92

Dmin

Índice de
Anisotropia
média (%)

Cor
L-

a-

b-

8

±

4

87,4 ± 0,7

0,0 ± 0,1

1,3 ± 0,1

3254 ± 166

23

±

3

87,3 ± 1,8

0,0 ± 0,2

1,3 ± 0,3

3772 ± 132

21

±

3

92,3 ± 0,4 -1,1 ± 0,1

2,5 ± 0,3

0,2 ± 0,0 -1,3 ± 0,3

Trigaches [T1]

3753 ± 77

2

±

2

72,2 ± 0,6

Trigaches [T2]

3850 ± 251

7

±

4

71,8 ± 0,2

0,2 ± 0,0 -1,3 ± 0,3

Trigaches [T4]

4374 ± 189

4

±

3

71,5 ± 2,6

0,2 ± 0,3 -1,5 ± 1,0

Trigaches [T6/T7]

4385 ± 231

5

±

4

70,2 ± 2,3

0,5 ± 0,2 -1,3 ± 1,5
0,4 ± 0,1 -1,2 ± 0,6
0,5 ± 0,2 -3,1 ± 0,5

Trigaches [T8]

4278 ± 254

6

±

4

70,5 ± 1,0

Trigaches [T9]

3993 ± 278

8

±

6

72,3 ± 2,5
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6. Estudo da susceptibilidade à degradação por acção térmica
6.1 Considerações iniciais
Este capítulo apresenta e analisa os resultados do estudo da susceptibilidade à degradação dos
mármores Estremoz [E] e Trigaches [T4], [T6/T7] e [T9] por recurso a 4 procedimentos de
envelhecimento artificial por acção térmica (A, B, C e D). A análise das alterações promovidas pela
acção térmica incluiu: a determinação da absorção de água por capilaridade, a porosidade aberta
acessível à água, o teor de água após 48 horas de imersão e a velocidade de propagação de ultrasons.

6.2 Susceptibilidade à degradação dos mármores estudados
6.2.1 Alterações nas características físicas
As Figs. 6.1 e 6.2 apresentam os valores de porosidade determinados em todos os provetes
ensaiados, antes e após as acções térmicas simuladas (O Anexo I apresenta uma tabela com estes
valores de porosidade).
A análise das Fig. 6.1 e 6.2 permite verificar que os procedimentos C e D foram os que
desencadearam as alterações mais significativas na porosidade da generalidade dos mármores
ensaiados, especialmente o procedimento D. Por outro lado, o procedimento B foi aquele que menos
alterações promoveu na porosidade dos provetes ensaiados.

Porosidade após Acção térmica (%)

3,5
3,0
2,5
2,0
Procedimento A

1,5

Procedimento B

1,0

Procedimento C

0,5

Procedimento D

0,0
0,0

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Porosidade - antes acção térmica (%)

3,5

Figura 6.1 Valores de porosidade obtidos, em todos os provetes ensaiados, antes e após as acções térmicas
simuladas.

O procedimento A desencadeou um ligeiro aumento da porosidade aberta, que para os mármores de
Trigaches [T4] e [T6/T7] foi da ordem dos 30%. Por outro lado, o procedimento C promoveu um
aumento de porosidade de 81 a 113 % nos mármores [T6/T7] e [T9], respectivamente, ou seja, a
porosidade inicial praticamente duplicou. Como seria de esperar, o procedimento D, sendo o
procedimento com a acção térmica mais intensa e de maior duração, promoveu a maior alteração dos
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valores de porosidade, tendo-se obtido incrementos de porosidade de 352% no mármore de textura
mais grosseira, Trigaches [T9].
Quando submetido ao procedimento D e face ao comportamento revelado pelos mármores Trigaches,
o mármore Estremoz [E] foi o manifestou o que menor variação da sua porosidade. Neste
procedimento registou-se a tendência para a ocorrência de maior alteração da porosidade (P) nas
variedades de mármore com textura mais grosseira, da seguinte forma: ∆P (E) < ∆P (T4) < ∆P
(T6/T7) < ∆P (T9). Esta tendência indicia que as texturas mais grosseiras manifestaram-se mais
susceptíveis a acções térmicas quando na presença de água.
As alterações de porosidade aberta obtidas nos procedimentos C e D estão em boa concordância
com os valores obtidos por Sassoni e Franzoni (2013) na degradação de mármore Carrara durante
uma hora a 400ºC (porosidade aberta passou de 0,5% para 1,8%), assim como com os valores
registados em mármore Carrara degradado naturalmente (porosidade aberta passou de 0,45% para

Estremoz [E]
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Porosidade após Acção térmica (%)
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2%) (Siegesmund et al., 2008).
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Figura 6.2 – Valores de porosidade obtidos, em todos os provetes ensaiados, antes e após as acções térmicas
simuladas para cada variedade de mármore.
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A determinação da absorção de água por capilaridade foi realizada nos 64 provetes submetidos às
acções térmicas da mesma forma que foram caracterizados inicialmente, segundo a direcção 3 (D3) e
com a face superior dos provetes em contacto com o geotêxtil. Esta é também a face que esteve em
contacto com a placa de aquecimento nos procedimentos de envelhecimento A e B.
A Fig. 6.3 apresenta as curvas de absorção média de água por capilaridade antes e após a ação
térmica para as diferentes variedades de mármores ensaiadas e permite verificar que os
procedimentos C e D foram os que desencadearam as alterações mais significativas na capacidade
de absorção de água por capilaridade dos mármores estudados.

Figura 6.3 - Curvas de absorção média de água por capilaridade dos mármores estudados antes e após a acção
térmica.

De um modo geral, as acções térmicas simuladas promoveram o incremento da taxa inicial de
absorção de água por capilaridade (coeficiente de absorção de água por capilaridade – CC, Tabela
6.1) e da quantidade máxima de água absorvida (Valor assimptótico – VA, Tabela 6.2).
O procedimento B foi aquele que desencadeou não só menores alterações de porosidade na
generalidade dos mármores, como também menores incrementos do coeficiente de capilaridade e
dos valores assimptóticos.
61

O procedimento A, por seu lado, devido ao maior tempo de contacto com a placa de aquecimento,
desencadeou incrementos relevantes nos valores do coeficiente de capilaridade e nos valores
assimptóticos, da ordem de 150% e 50%, respetivamente. Os mármores são caracterizados por ter
um espaço poroso do tipo fissural, com elevada capacidade transmissão de fluidos (permeabilidade)
e baixa capacidade de armazenamento (Delgado Rodrigues, 2007), pelo que o alargamento e
surgimento de novas microfissuras devido á acção térmica, leva a que este fenómeno seja mais
evidente, revelando um maior aumento de capacidade de transmissão (CC) do que de capacidade de
armazenamento de água (VA).
Os mármores de Trigaches de textura grossa [T6/T7] foram os que se revelaram mais susceptíveis à
degradação á acção térmica dos procedimentos A e B.
A generalidade dos mármores viram a sua capacidade de absorção de água significativamente
incrementada quando submetidos aos procedimentos C e D, com incrementos do coeficiente de
capilaridade compreendidos entre 660% e 960%, e 1550 % e 6280%, respectivamente. Em ambos os
procedimentos, o mármore de Estremoz, embora tenha revelado alterações significativas na sua
capacidade de absorção de água, foi a variedade que registou as menores alterações na capacidade
de absorção de água.
Dentro do grupo dos mármores de Trigaches, a variedade de textura mais grosseira (T9) foi aquela
que viu o coeficiente de absorção de água por capilaridade incrementar de forma mais significativa
quando submetida aos procedimentos C e D e associada a uma maior dispersão de resultados,
possivelmente devido a alguma diferença textural entre os provetes ensaiados.
Tabela 6.1 – Valor médio e desvio-padrão do coeficiente de capilaridade dos mármores antes (CC) e após acção
térmica (CCT) e respectiva variação (ΔCC = ((𝐶𝐶 − 𝐶𝐶)/𝐶𝐶)) ∗ 100 [%])).

Procedimento

A

B

C

D

Mármores
E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9

Antes acção térmica

Após acção térmica

CC [g/m2.min0.5]

CCT [g/m2.min0.5]

8,0
5,2
4,7
5,0
8,0
4,9
4,5
5,4
7,2
5,0
5,2
5,8
7,6
4,8
4,9
5,5

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,0
0,6
0,4
0,4
1,4
0,7
0,5
0,2
0,5
0,7
0,7
0,4
1,1
0,5
0,5
0,6

10,6
12,6
11,9
11,8
6,3
6,2
6,4
6,3
55,2
43,7
43,9
61,1
124,9
225,5
284,3
350,8
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±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,7
3,2
1,2
0,7
0,7
1,3
0,6
0,7
12,9
10,1
10,3
20,6
33,0
73,0
40,7
161,3

CCT-CC [g/m2.min0.5]

ΔCC [%]

2,5
7,5
7,2
6,8
-1,7
1,2
1,9
1,0
47,9
38,6
38,7
55,3
117,3
220,8
279,4
345,3

32
144
154
136
-21
25
43
18
663
767
737
957
1547
4640
5705
6280

Tabela 6.2 – Valor médio e desvio-padrão dos valores assimptóticos dos mármores antes (VA) e após a acção
térmica (VAT) e respectiva variação (ΔVA = ((𝑉𝐴 − 𝑉𝐴)/𝑉𝐴)) ∗ 100 [%])).

Procedimento

A

B

C

D

Antes acção térmica

Após acção térmica

Mármores

VA [g/m2]

VAT [g/m2]

E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9

73,3
60,5
62,0
59,7
72,0
54,2
50,7
54,0
73,4
59,5
59,0
58,7
73,3
48,5
57,0
55,8

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3,7
3,6
2,1
6,1
3,8
3,6
4,6
6,9
3,1
6,3
7,3
4,2
3,0
2,2
3,4
3,7

102,1
91,0
97,6
84,0
66,0
63,0
60,0
58,0
250,6
212,0
204,8
207,0
374,8
498,9
580,7
596,6

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

VAT-VA [g/m2]

ΔVA [%]

28,9
30,5
35,6
24,3
-6,0
8,8
9,3
4,0
177,2
152,5
145,8
148,3
301,4
450,3
523,7
540,7

39
50
57
41
-8
16
18
7
241
256
247
253
411
928
918
968

4,1
6,6
4,9
3,1
2,6
7,3
3,1
5,1
26,7
24,2
21,4
28,8
38,5
107,2
97,4
114,5

6.2.2 Alterações na velocidade de propagação ultra-sons
A generalidade dos procedimentos promoveram a redução da velocidade de propagação de ultrasons, como é possível de observar na Fig. 6.4, na qual são apresentados o valor médio e o desviopadrão dos valores da velocidade avaliada, antes e após as acções térmicas, em provetes secos por
recurso aos transdutores planos. A diminuição de velocidade de ultra-sons é desencadeada pelo
surgimento de novas fissuras e alargamento das pré-existentes.

Velocidade de Ultra-sons (m/s)

Transdutores planos - Provetes secos
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
E

T4

T6/T7

T9

A
Antes acção térmica

E

T4 T6/T7

T9

B

E

T4 T6/T7

T9

E

T4 T6/T7

C

Após acção térmica

T9

D

ΔV - Variação de Velocidade US

Figura 6.4 - Valor médio e desvio-padrão da velocidade de propagação de ultra-sons obtidos nas diferentes
variedades de mármore, antes e após a acção térmica, através da média das direcções 1 e 2, em provetes
secos, por recurso a transdutores planos.
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A intensidade da redução da velocidade segue a seguinte ordem quando analisada a influência do
procedimento adoptado: ΔV procedimento B < ΔV procedimento A < ΔV procedimento C < ΔV
procedimento D.
Em termos de velocidade de ultra-sons os mármores sujeitos ao procedimento C e D enquadram-se
no nível de degradação III e IV, respectivamente. O nível III corresponde a mármores que apresentam
desintegração granular progressiva e o nível IV por mármores em perigo de colapso segundo a
classificação estabelecida por Kohler (1991) consultada em Ahmad (2011). Os mármores sujeitos aos
procedimentos A e B enquadram-se no nível de degradação mais baixo (II) caracterizado por
mármores que apresentam maior porosidade. Estas alterações foram também observadas
visualmente e através do som emitido quando se percutiam as amostras, pois durante os
procedimentos de acção térmica alguns grãos soltaram-se da superfície das amostras e o som era
mais abafado e oco.
O mármore Estremoz foi o que revelou menor susceptibilidade a todas as acções simuladas face aos
restantes mármores ensaiados. Os restantes mármores revelaram susceptibilidades similares para
cada uma das acções térmicas, muito embora o mármore T6/T7 tenha se revelado ligeiramente mais
susceptível aos procedimentos A e B face às restantes variedades de Trigaches (Fig. 6.4).
A análise da Fig. 6.5 permite verificar que os procedimentos A e B não promoveram alterações
significativas dos índices de anisotropia das diferentes variedades de mármore. Por outro lado, os
procedimentos C e D incrementaram de forma significativa a anisotropia dos mármores Estremoz e
Trigaches [T9]. No mármore Estremoz foi registado um aumento da anisotropia de 41% e 66% com
os procedimentos C e D, respectivamente. Já a anisotropia do mármore [T9] aumentou em 135% e
213% com os procedimentos C e D, respectivamente (Fig. 6.5 e Anexo II). Este aumento de
anisotropia poderá indicar uma direcção preferencial de fissuração e propagação das microfissuras e

Índice de Anisotropia médio (%)

que estará relacionada com a orientação preferencial dos grãos no caso do mármore [E].

45
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C
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T9

E

T4
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Figura 6.5 - Valor médio e desvio-padrão do índice de anisotropia dos mármores antes e após as acções
térmicas.
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A análise da Fig. 6.6 permite verificar que a velocidade de propagação de ultra-sons registada em
provetes saturados após as acções térmicas foi, de um modo geral, similar à obtida inicialmente, com
excepção dos provetes de todas as variedades de mármore submetidas aos procedimentos C e D, e
de forma muito mais notória no caso do procedimento D, Fig. 6.6. Este facto aponta para que estes
procedimentos, e em particular o D, tenham alargado de forma relevante fissuras pré-existentes e
originado a presença relevante de novas fissuras.
A velocidade de ultra-sons avaliada em provetes secos revelou-se mais sensível a alterações no
espaço poroso associadas ao incremento de fissuração e consequente degradação dos mármores
face à sua determinação em provetes saturados. Em provetes secos, o aumento da microfissuração
origina mais espaço poroso preenchido por ar, o que diminui drasticamente a velocidade de
propagação de ultra-sons. Por outro lado, a determinação da velocidade em provetes saturados
também se revelou informativa, na medida em que ligeiras alterações em espaços porosos fissurais
não originam alterações relevantes em valores de velocidade determinados em provetes saturados.
Deste modo, quando temos reduções não desprezáveis dos valores de velocidade determinados no
estado saturado, indicia igualmente que o espaço poroso foi significativamente alterado devido ao
alargamento de fissuras pré-existentes e/ou desenvolvimento relevante de novas fissuras.

Velocidade de Ultra-sons (m/s)

Transdutores planos - Provetes Saturados
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000

E

T4 T6/T7 T9
A

Antes acção térmica

E

T4 T6/T7 T9

E

B

T4 T6/T7 T9
C

Após acção térmica

E

T4 T6/T7 T9
D

ΔV - Variação de Velocidade US

Figura 6.6 - Valor médio e desvio-padrão da velocidade de propagação de ultra-sons obtidos nas diferentes
variedades de mármore, antes e após a acção térmica, através da média das direcções 1 e 2, em provetes
saturados, por recurso a transdutores planos.

6.2.3 Alterações nas características colorimétricas
A Tabela 6.3 apresenta as variações do valor médio das coordenadas colorimétricas, de croma
medidos desencadeadas pelas acções térmicas, assim como a variação total de cor. A Fig. 6.7
apresenta graficamente a comparação da face inferior com superior, em termos de variação de croma
(ΔC*) e de cor total (ΔE*) nos provetes sujeitos ao procedimento A e B.
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Tabela 6.3 – Variação das coordenadas colorimétricas, de croma e variação total de cor desencadeadas pelas
acções térmicas

B

C

ΔC* - Face Sup.

D

-2

B

C

D

3

4

2

3
1

ΔC* - Face Inf.

0
-3

A

-1

0

1

2

E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9

FACE INFERIOR dos provetes
ΔL*
Δa* Δb* ΔC* ΔE*
-2,27 -0,07 1,78 1,78 2,88
-2,75 0,05 1,52 -1,38 3,15
-2,94 -0,19 1,62 -0,52 3,36
-2,01 -0,41 1,65 -1,66 2,63
-0,87 0,23 0,38 0,40 0,98
-0,76 0,22 0,58 -0,39 0,98
-1,39 -0,09 1,04 -0,95 1,73
-1,29 -0,20 0,95 -0,97 1,61
1,76 0,32 2,38 2,40 2,98
3,04 0,76 2,75 0,93 4,17
2,82 0,03 2,59 -1,10 3,83
2,77 -0,34 2,20 -1,35 3,55
3,66 0,10 0,70 0,70 3,73
6,80 0,43 2,50 -1,55 7,26
8,21 0,02 2,63 -0,26 8,62
6,05 -0,07 2,26 -2,01 6,46

E - Proc. A

ΔE* - Face Sup.

A

E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9

FACE SUPERIOR dos provetes
ΔL*
Δa* Δb* ΔC* ΔE*
1,66 0,16 1,57 1,56 2,29
0,26 0,07 1,47 -0,50 1,49
0,02 -0,15 1,72 -0,76 1,73
-0,55 -0,24 2,41 -2,38 2,48
0,22 0,18 0,86 0,87 0,90
-1,42 0,22 1,11 -0,71 1,81
-0,13 -0,17 1,05 -0,61 1,07
-1,89 -0,12 1,69 -1,70 2,54
7,90 0,54 2,44 2,47 8,29
2,11 0,54 2,48 -0,18 3,30
3,46 0,22 2,72 1,39 4,41
3,68 -0,12 2,14 -2,01 4,26
6,58 0,21 0,91 0,91 6,65
6,18 0,50 2,50 0,15 6,69
8,23 0,06 2,55 0,20 8,62
7,98 -0,14 2,24 -2,15 8,29

E - Proc. B
T4 - Proc. A
T4 - Proc. B

2

T6/T7 - Proc. A

3

T6/T7 - Proc. B

-1

1

T9 - Proc. A

-2

T9 - Proc. B

ΔE* - Face Inf.

0

-3

0

1

2

3

4

Figura 6.7 – Comparação da face inferior com superior, em termos de variação de croma ΔC* e de cor total ΔE*
dos provetes envelhecidos com procedimentos que recorrem à utilização da placa de aquecimento.

Os procedimentos A e B desencadearam reduzidas alterações de cor na generalidade dos mármores
que resultaram num ligeiro escurecimento da face inferior de todos os provetes, sendo mais
pronunciado no procedimento A. Os resultados de Δa* foram próximos de zero não revelando
alteração de cor no eixo vermelho-verde. Em termos de Δb* os resultados foram positivos, o que
significa que as superfícies ficaram ligeiramente mais amarelas. Relativamente à diferença de croma
(ΔC*) é difícil identificar um padrão geral, mas verifica-se que as amostras de mármore Estremoz
apresentam valores positivos em todos os procedimentos, o que revela uma maior saturação
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(intensidade) da cor. Sendo que o procedimento B revelou a menor alteração de cor e o procedimento
A revelou uma maior alteração de cor na face inferior (Fig. 6.7).
O procedimento A provocou uma ligeira maior alteração da diferença total de cor (ΔE*) na face inferior
do que na superior, principalmente nos provetes de mármore de Trigaches T4 e T6/T7.
Os procedimentos C e D promoveram variações total de cor significativas em ambas as faces dos
provetes que resultaram, maioritariamente, do incremento dos valores da coordenada L*, e de forma
menos intensa de incremento da coordenada b*. As maiores alterações de cor registaram-se em
provetes submetidos ao procedimento D o que indicia que uma exposição térmica mais longa pode
levar a alterações de cor relevantes das superfícies dos mármores. Com excepção do mármore de
Estremoz, que registou alterações de cor claramente superiores na face superior quando submetido
aos procedimentos C e D, e do mármore T9 submetido ao procedimento D, as alterações de cor
registadas em ambas as faces dos restantes mármores foram da mesma ordem de grandeza para
estas os procedimentos C e D.
Os procedimentos C e D promoveram em todos os mármores estudados uma diferença total de cor
(ΔE*) igual ou superior a três, o que indica uma variação percetível ao olho humano (Franzoni et al.,
2016).

6.2.4 Avaliação da degradação em profundidade - Velocidade de propagação ultra-sons
(transdutores exponenciais)
As Figs 6.8 a 6.11 apresentam as alterações dos valores de velocidade registados ao longo da
espessura dos provetes ensaiados. No caso das figuras referentes aos perfis de velocidade antes e
após acção térmica do mármore de Estremoz obtou-se por apresentar os resultados em termos da
direcção de velocidades máximas (Dmax) e mínimas (Dmin) por se tratar de um mármore
marcadamente anisotrópico. Nos restantes casos realizou-se a média das velocidades segundo D1 e
D2 assumindo-se que são semelhantes.
A par do que se verificou com os resultados obtidos com os transdutores planos, foi evidente a
redução da velocidade em todos os provetes também com recurso às medições com os transdutores
exponenciais, reforçando a ideia de que generalidade dos mármores registaram alterações das suas
propriedades.
A utilização de transdutores exponenciais torna-se útil pois permite identificar a presença de uma
degradação gradual ou homogénea ou heterogenea em consequência das acções simuladas.
Os procedimentos A e B foram realizados com o objectivo de procurar obter uma degradação gradual
ao longo da espessura dos provetes. As Tabelas 6.4 e 6.5 apresentam a espessura do provete até à
qual foram identificadas, por recurso à velocidade de propagação de ultra-sons, alterações nas
características iniciais dos provetes ensaiados, bem como a diferença de velocidades máxima e
minima entre os resultados antes e após as acções térmicas.
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Procedimento A (Chapa 300ºC - 5min)
No caso do procedimento A verificasse que ocorreu alteração das características dos mármores T4 e
T6/T7 em toda a espessura dos provetes, enquanto nos mármores E e T9 não se dá alteração
significativa na última secção dos provetes (Tabela 6.4). Observa-se que a diferença de velocidades
entre os provetes antes e após a ação térmica é maior na espessura do provete mais próxima da
chapa aquecida e tende a diminuir para as zonas mais afastadas da fonte de calor (Fig. 6.7). Esta
diferença de velocidades média foi maior nos provetes de mármores de Trigaches T4 e T6/T7 e
menor nos provetes E e T9.
Tabela 6.4 - Profundidade nos provetes até onde é identificada alteração da velocidade média nos diferentes
mármores (PA), valor da diferença de velocidade média nessa espessura (Vantes-Vapós (DT=P)) e valor da
diferença de velocidade média na espessura em contacto com a placa de aquecimento (Vantes-Vapós (DT=0,3)).
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Figura 6.8 – Procedimento A - Perfis do valor médio da velocidade de propagação de ultra-sons
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4500

4500

Procedimento B (Chapa 300ºC – 2 min) – Provetes secos
Os resultados obtidos no procedimento B foram semelhantes aos resultados obtidos nos provetes
testados no procedimento de envelhecimento A, mas apresentando uma menor diferença entre
velocidades antes e pós acção térmica (Tabela 6.5), como seria de esperar devido ao menor tempo
de exposição à fonte de calor (Fig. 6.9). Verifica-se que a degradação não se dá em toda a
profundidade dos provetes, atingindo os 1,8 cm na variedade E, os 1,3 cm em T4 e T6/T7 e no caso
do T9 a alteração ficou limitada à superfície em contacto com a placa térmica. (Tabela 6.5).
Tabela 6.5 – Procedimento B - profundidade até ao qual foi identificada alteração nas características inicias,
recorrendo aos perfis de ultrassons.
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Figura 6.9 - Procedimento B - Perfis do valor médio da velocidade de propagação de ultra-sons.
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Procedimento C (Forno 300ºC – 1 hora) – Provetes secos
Perante a análise dos resultados obtidos verificou-se uma marcada redução na velocidade de
propagação de ultra-sons nos provetes após a acção térmica em relação aos provetes antes da
acção térmica (entre menos 1000 a 1300 m/s). Sendo que a redução foi uniforme em toda a altura do
provete (3 cm), em contraste com os resultados obtidos nos procedimentos A e B (Fig. 6.10).
As Tabelas 6.6 e 6.7 apresentam a diferença do valor médio da velocidade de ultra-sons registada ao
longo dos provetes antes e após a acção térmica (Vantes-Vapós) e a percentagem desta variação
relativamente ao valor inicial (ΔV).
O mármore Estremoz (E) apresentou a menor redução de velocidade, enquanto nos mármores de
Trigaches os provetes T6/T7 apresentaram a menor redução e os provetes T4 e T9 apresentaram
uma maior redução da velocidade (Tabela 6.6). Resumindo, a intensidade da redução da velocidade
segue a seguinte ordem quanto à variedade de mármore analisada: ΔV (E) < ΔV (T6/T7) = ΔV(T4)
< ΔV (T9).
Tabela 6.6 – Procedimento C - Diferença do valor médio da velocidade de ultra-sons, antes e após a acção
térmica (Vantes-Vapós), e a percentagem desta variação relativamente ao valor inicial (ΔV).
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Figura 6.10 - Procedimento C - Perfis do valor médio da velocidade de propagação de ultra-sons.
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Procedimento D ((amostras 48h imersão água) Forno 200ºC - 1 hora/ arrefecimento / Forno 400ºC - 1 hora) –
Provetes secos
Perante a análise dos resultados, este procedimento de envelhecimento foi o que apresentou o maior
impacto nas amostras à semelhança do que se verificou com recurso aos transdutores planos.
Ocorreram reduções de velocidade de propagação de ultra-sons na ordem dos 1400 a 2400 m/s, tal
como no procedimento C, a redução foi uniforme em toda a altura do provete (3 cm) (Fig. 6.11).
Registou-se no mármore Estremoz (E) a menor redução de velocidade, enquanto nos mármores de
Trigaches os resultados foram muito semelhantes entre si, com os provetes do mármore T9 a
apresentarem a maior redução e os provetes T6/T7 e T4 apresentaram uma menor redução da
velocidade: ΔV(E) < ΔV(T6/T7) < ΔV(T4) < ΔV(T9) (Tabela 6.7).
Tabela 6.7 - Procedimento D - Diferença do valor médio da velocidade de ultra-sons, antes e após a
acção térmica (Vantes-Vapós), e a percentagem desta variação relativamente ao valor inicial (ΔV).
Mármores

3,0

Dmax - Após
Dmax - Antes

Vantes-Vapós (m/s)
1467 ± 175

44

T4

2342 ± 226

64

T6/T7

2171 ± 187

63

T9

2067 ± 279

65

Dmin - Após
Dmin - Antes

T4

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

3,0

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Velocidade de ultra-sons (m/s)

Após acção térmica
Antes acção térmica

T9
Distância ao topo do provete (cm)

Distância ao topo do provete (cm)

3,0

Após acção térmica
Antes acção térmica

2,5

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Velocidade de ultra-sons (m/s)

T6/T7

ΔV (%)

E

Distância ao topo do provete (cm)

Distância ao topo do provete (cm)

E

Velocidade média

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Velocidade de ultra-sons (m/s)

3,0

Após acção térmica
Antes acção térmica

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Velocidade de ultra-sons (m/s)

Figura 6.11 - Procedimento D - Perfis do valor médio da velocidade de propagação de ultra-sons.
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6.3 Considerações finais
Os quatro procedimentos que simularam acções térmicas provocaram modificações nas propriedades
físicas das diferentes variedades de mármores ensaiadas, o que sugere abertura de novas
microfissuras e alargamento de fissuras pré-existentes.
As diferentes variedades de mármore estudadas revelaram diferentes susceptibilidades à degradação
quando submetidas a cada uma das acções térmicas, em consequência das suas diferenças em
termos de características intrínsecas.
Os resultados obtidos identificaram as variedades com grão mais grosseiro como sendo as mais
susceptíveis à degradação por acção térmica (Tabelas 6.8, 6.9 e 6.10). No entanto, o mármore de
Estremoz, que apresenta uma textura de grão fino, baseado em propriedades como a absorção de
água por capilaridade e velocidade de ultra-sons revelou-se com uma susceptibilidade à degradação
em geral inferior, mas similar aos mármores Trigaches (que têm uma textura de grão mais grosseiro),
ao contrário do que seria à partida expectável, considerando a dimensão do seu grão. Tal deverá ter
como justificação o facto da configuração da interface granular do mármore de Estremoz ser
poligonal, o que segundo a literatura é um factor que aumenta a susceptibilidade dos mármores à
degradação por acção térmica (Shushakova, 2013).
As principais propriedades monitorizadas na análise do impacto das metodologias de envelhecimento
foram a porosidade aberta, absorção de água por capilaridade, cor e velocidade de propagação de
ultra-sons. Todos estas propriedades foram sensíveis às alterações na microestrutura dos provetes
de mármore provocadas pela acção térmica.
Os perfis da velocidade de propagação de ultra-sons, obtidos recorrendo a transdutores
exponenciais, permitiram realizar medições bastante localizadas nos provetes, e desta forma analisar
a variação de características ao longo da sua espessura. Estes perfis permitiram avaliar a
degradação em profundidade promovida pela acção térmica resultante dos procedimentos A e B, e
identificar a espessura dos provetes que registavam alterações nas suas propriedades iniciais.
Os resultados obtidos neste estudo estão em boa concordância com os divulgados na literatura, tanto
para mármores degradados artificialmente (Sassoni e Franzoni, 2014) como para mármores
degradados naturalmente (Siegesmund et al., 2008). Evidenciando a relevância da acção térmica
para o estudo da durabilidade de mármores e para a preparação de provetes artificialmente
degradados para o estudo de tratamentos consolidantes.
A análise da acção dos procedimentos A e B, que consistiram em expor, através de uma placa
térmica a 300ºC, uma das faces dos provetes durante 5 e 2 minutos, respectivamente, permitiu
verificar que ambos promoveram alterações não homogéneas ao longo da espessura dos provetes e
mais significativas na espessura dos provetes localizada junto à face que esteve em contacto com a
placa de aquecimento, Tabela 6.8. O procedimento B promoveu uma menor alteração das
propriedades dos mármores quando comparado com o procedimento A em resultado do menor tempo
de exposição dos mármores à temperatura. Estes procedimentos revelaram-se adequados para
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desencadear diferentes intensidades de degradação diferencial ao longo da espessura de provetes
de mármore, recorrendo a valores de temperatura e tempos de aquecimento diferentes. (Tabelas 6.8
e 6.9).
A Tabela 6.8 indicia que mármores com texturas finas (Mármore E) podem revelar maior
susceptibilidade à degradação quando submetidos a tempos de exposição à temperatura mais
reduzidos, associados a acções térmicas desencadeadas por exposição à temperatura através de
uma das faces dos provetes.
Os perfis de velocidade de propagação de ultra-sons revelaram-se particularmente adequados na
avaliação da degradação promovida pelos procedimentos A e B, na medida em que permitiram
efectuar avaliações localizadas da evolução das características dos provetes, ao contrário, por
exemplo, da determinação da porosidade e do teor em água que integram nos seus resultados as
características da totalidade do volume dos provetes em ensaio. Uma vez que os procedimentos A e
B provocaram uma degradação gradual e mais intensa junto à superfície em contacto com a placa de
aquecimento, a determinação da absorção de água por capilaridade também se revelou sensível e
adequada às alterações de características registadas nos mármores estudados.
Tabela 6.8 - Representação esquemática do nível de
alteração dos valores da velocidade de propagação de
ultra-sons ao longo espessura dos provetes secos.
Mármore Dist. topo (cm)

Tabela 6.9 - Representação esquemática do nível
de alteração dos valores do coeficiente de
capilaridade (CC) e da variação total de cor.

Velocidade ultrassons - exponencial
Procedimento A

Procedimento B

Procedimento

2,8
2,3
E

CC

ΔE*

E

1,8
1,3

A

0,8
0,3

T4
T6/T7
T9

2,8

E

2,3
T4

Mármore

1,8

B

1,3
0,8

T4
T6/T7
T9

0,3
2,8
2,3
T6/T7

1,8
1,3
0,8
0,3
2,8
2,3

T9

1,8
1,3
0,8
0,3
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•

CC – Coeficiente de capilaridade

•

ΔE* –Diferença total de cor

•

Verde - Pouca ou nenhuma alteração

•

Amarelo - Alguma alteração

•

Laranja - Alteração elevada

•

Vermelho - Alteração muito elevada.

Os resultados obtidos com o procedimento C (forno a 300ºC durante 1 hora) comprovaram a sua
capacidade de desencadear um elevado nível de degradação na totalidade do volume dos mármores
em ensaio. Ao mesmo tempo que é um procedimento laboratorial relativamente simples e rápido,
facilmente reprodutível e que permite produzir amostras com características uniformes.
O procedimento D (amostras 48h imersão água; Forno 200ºC - 1 hora/ arrefecimento / Forno 400ºC 1 hora) foi o que provocou maiores alterações nas características dos mármores (Tabela 6.8). Sendo
que certas amostras ficaram perto da rutura. Este método pode ser adequado para reproduzir
mármores num estado muito avançado de degradação.
Tabela 6.10 - Representação esquemática do nível de alteração de propriedades dos mármores.

Procedimento

Mármore

P

CC

VA

VUS Secos

VUS Saturados

Cor

E
C

T4
T6/T7
T9
E

D

T4
T6/T7
T9

•

P- Porosidade aberta; CC – Coeficiente de capilaridade; VA – Valores assimptóticos; VUS Secos Velocidade média propagação ultra-sons com transdutores planos em provetes secos; VUS Saturados Velocidade média propagação ultra-sons com transdutores planos em provetes Saturados;

•

Verde - Pouca ou nenhuma alteração; Amarelo - Alguma alteração; Laranja – Alteração elevada;
Vermelho - Alteração muito elevada.
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7. Conclusões e desenvolvimentos futuros
7.1 Conclusões
A dissertação deu resposta aos objectivos estabelecidos de avaliar a influência das características
intrínsecas de mármores portugueses, nomeadamente da sua textura, na sua susceptibilidade à
degradação por acção térmica, e de contribuir para o estudo de protocolos de ensaio que permitem a
obtenção de provetes de mármore degradado, com caraterísticas similares aos degradados nas
construções, para o estudo de tratamentos consolidantes em laboratório.
Os objectivos foram alcançados através da realização de uma campanha laboratorial levada a cabo
em nove variedades de mármores frequentemente utilizadas na construção, oito delas de natureza
calcítica com presença importante em construções históricas portuguesas (Mármore branco de
Estremoz – E; Mármore cinzento claro de Trigaches – T1, T2, T4, T6/T7, T8 e T9; Mármore branco
de Ficalho – F) e uma dolomítica (Mármore branco de Thassos – G).
O estudo teve início com a caracterização textural (tamanho médio dos grãos, da configuração da
interface granular, da distribuição do tamanho dos grãos, da orientação preferencial do grão e da
existência de micro fissuração intragranular), física (massa volúmica real e aparente, porosidade
aberta, absorção de água por capilaridade), da velocidade de propagação de ultra-sons e
colorimétrica dos mármores.
Os mármores estudados possuem grande diversidade de texturas, mesmo em variedades com
proveniência similar, como é o caso dos mármores de Trigaches. Os mármores estudados incluíram
variedades com tamanho médio do grão e inferior a 0,1 mm até grãos da ordem de 7 mm, como
configuração da interface granular lobulada e poligonal, distribuição equigranular a seriada, com e
sem orientação preferencial do grão e com diversas situações relativamente à presença de microfissuração intragranular. O mármore de Ficalho (F) foi o que a apresentou a textura mais fina, seguido
pelos mármores de Estremoz e de Thassos (E e G). Os mármores de Trigaches integraram
variedades de textura média (T1 e T2), grossa (T4 e T6/T7) e muito grossa (T8 e T9).
Todos os mármores estudados apresentavam reduzida porosidade (0,5% a 0,9%) e capacidade de
absorção de água, assim como elevada capacidade de propagação de ultra-sons, características
compatíveis com mármores sãos. O mármore dolomítico (G) foi o que revelou maior valor massa
volúmica real (2800 kg/m3), porosidade aberta (da ordem de 0,9%) e capacidade de absorção de
água.
A diversidade de características texturais existente entre as variedades de mármore de Trigaches não
se reflectiu de forma significativa nas suas características físicas e capacidade de propagar as ondas
de ultra-sons, tendo-se identificado apenas uma ligeira tendência para uma maior capacidade de
absorção de água nas texturas mais finas.
Os mármores F, G T1 e T2 manifestaram alguma heterogeneidade, mais marcada no mármore F, e
os mármores E, G e T9, alguma anisotropia, de forma mais evidente nas variedades E e G.
Em termos colorimétricos, os mármores de textura mais fina (F, E e G) apresentavam coloração
tendencialmente mais clara e branca, enquanto que as variedades de mármore de Trigaches
possuíam tonalidades cinza, azulada.
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Os quatro procedimentos de envelhecimento artificial (A, B, C e D) evidenciaram a susceptibilidade
dos mármores às acções térmicas e a influência das suas características intrínsecas, nomeadamente
da sua textura, na intensidade da degradação obtida. A generalidade dos procedimentos
desencadeou alterações, mais ou menos relevantes, nas características colorimétricas, físicas e na
velocidade de propagação de ultra-sons dos mármores estudados. As referidas alterações permitiram
concluir que mármores com texturas de grão mais grosseiro tendem a ser mais susceptíveis à
degradação por efeito da acção térmica, no entanto, a geometria das interfaces entre grãos e a
existência de uma orientação preferencial (anisotropia) são também características relevantes na sua
susceptibilidade. Interfaces poligonais e texturas mais grosseiras tendem a fissurar mais facilmente
no contacto entre os grãos. Os mármores com maior orientação preferencial dos grãos,
consequentemente mais anisotrópicos, tendem a promover a formação de fissuras em determinada
direcção aumentando a sua susceptibilidade à degradação.
Os procedimentos estudados basearam-se em resultados publicados em artigos científicos nacionais
e internacionais, e contribuíram para o aprofundamento do conhecimento no domínio da avaliação e
previsão da durabilidade dos mármores e de procedimentos experimentais com interesse para a
obtenção de provetes degradados para o estudo de tratamentos consolidantes.
O procedimento C, que recorre ao aquecimento de provetes secos, em forno a 300ºC durante uma
hora, revelou ser um método rápido e eficaz para a obtenção de provetes degradados na totalidade
do seu volume com características relativamente homogéneas. O procedimento D, por outro lado,
que recorre ao aquecimento de provetes previamente imersos em água durante 48 horas, mostrou-se
adequado para dar resposta a situações em que se pretende obter níveis bastante elevados de
degradação.
Caso o pretendido seja procurar reproduzir situações, ou obter provetes, que registem uma
degradação gradual em profundidade, os procedimentos A e B, recorrendo ao aquecimento dos
provetes sobre uma placa de aquecimento, revelaram-se adequados e passíveis de permitirem, com
as devidas alterações em termos de temperatura e tempo de aquecimento, obter diferentes
profundidades e níveis de degradação.
Conclui-se ainda que os procedimentos de ensaio utilizados neste estudo foram adequados à
caracterização das alterações desencadeadas pelas acções térmicas simuladas. Em especial, os
perfis de velocidade de ultra-sons demonstraram serem bastante sensíveis na identificação e
localização das alterações das características do mármore, mesmo quando se encontram num estado
bastante prematuro de degradação.
Os resultados obtidos evidenciaram uma maior susceptibilidade à degradação por acção térmica de
mármores com texturas mais grosseiras e interfaces intergranulares poligonais. Consequentemente,
os procedimentos de envelhecimento devem ser selecionados e adaptados às características
intrínsecas dos mármores em causa, por exemplo através da realização de ensaios preliminares, com
o objectivo de obter a espessura, os níveis e os padrões de degradação de acordo com o necessário
para o estudo que esteja em causa.
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7.2 Desenvolvimentos futuros
O desenvolvimento da presente dissertação permitiu identificar diversos linhas de investigação futura,
das quais se destacam:
•

Aprofundar o estudo da caracterização dos mármores em termos de parâmetros texturais,
procurando fazer uma análise quantitativa dos mesmos antes e após as acções térmicas;

•

Estudar o procedimento D, que recorre a provetes saturados, recorrendo a diferentes
temperaturas de aquecimento, de forma a compreender o impacto da presença de água e da
temperatura na degradação dos mármores;

•

Explorar os procedimentos que recorrem a placa de aquecimento, expondo os provetes a
diferentes temperaturas e tempos de aquecimento para melhor controlar a espessura
degradada e a intensidade da degradação desencadeada;

•

Proceder ao estudo de tratamentos consolidantes aplicados em provetes artificialmente
degradados com os procedimentos estudados e proceder à sua análise comparativa com
tratamentos aplicados em mármores similares degradados em ambiente natural nas
construções.
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Anexos
Anexo I - Valores de porosidade aberta antes e após a acção térmica respectiva variação.

Procedimento

A

B

C

D

•

Mármores
E
T4
T6/T7

Sã
Envelhecidos
Porosidade aberta, P Porosidade aberta, PE
[%]
[%]
0,65 ±
0,04
0,66 ±
0,05
0,49 ±
0,12
0,66 ±
0,17
0,53 ±
0,03
0,68 ±
0,16

ΔP [%]
2,1
33,0
28,3

T9

0,49 ±

0,05

0,51 ±

0,05

4,2

E
T4
T6/T7

0,66 ±
0,48 ±
0,55 ±

0,08
0,08
0,12

0,57 ±
0,47 ±
0,55 ±

0,06
0,06
0,06

-13,3
-1,4
-0,5

T9
E
T4
T6/T7
T9
E
T4

0,53
0,60
0,57
0,56
0,47
0,62
0,53

±
±
±
±
±
±
±

0,04
0,06
0,07
0,05
0,05
0,07
0,10

0,54
1,15
1,03
1,01
1,00
1,56
2,04

±
±
±
±
±
±
±

0,08
0,13
0,14
0,14
0,18
0,15
0,50

2,6
92,7
82,3
81,4
113,0
151,9
286,8

T6/T7

0,56 ±

0,12

2,25 ±

0,31

301,7

0,48 ±

0,09

2,19 ±

0,50

352,3

T9
ΔP = ((𝑃 − 𝑃)/𝑃)) ∗ 100 [%]).

Anexo II - Valores Índice de anisotropia média antes e após a acção térmica respectiva variação.
Índice de Anisotropia média (%)
Procedimento Mármores

A

B

C

D

E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9
E
T4
T6/T7
T9

Antes acção térmica
25
3
5
13
25
3
3
8
23
7
8
7
22
3
4
7

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

2
2
3
7
3
3
3
5
2
4
4
4
2
2
3
5
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Após acção térmica
23
4
4
12
26
4
3
9
32
8
6
16
37
8
6
22

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3
3
1
4
3
2
1
5
4
4
3
6
4
4
5
14

ΔA
(%)
-9
28
-32
-4
1
26
-7
24
41
18
-27
135
66
163
41
213

