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Resumo
O objectivo deste trabalho foi estudar a durabilidade dos tratamentos hidrófugos e consolidantes aplicados em cinco variedades pétreas carbonatadas portuguesas (pedra de Ançã e Boiça, dolomia de Coimbra e Miocénico de Lisboa, Lioz) expostos num ambiente marítimo durante 49 meses. O estudo incluiu
produtos hidrófugos (um silano e um polisiloxano) e produtos consolidantes (um silicato de etilo, uma
resina acrílica e uma resina epoxídica fluida).
Para monitorizar os tratamentos hidrófugos procedeu-se à avaliação da hidrorrepelência das superfícies
(determinação do tempo de absorção de microgotas e ângulo de contacto), absorção de água a baixa
pressão e variação de cor.
Os tratamentos consolidantes foram avaliados recorrendo a ensaios de dureza superficial (largura da
risca), resistência à perfuração (DRMS), tempo de absorção de microgotas, absorção de água sob baixa
pressão e variação de cor.
Os produtos hidrófugos perderam a sua eficácia inicial e no final do período de exposição as superfícies
encontram-se mais absorventes, embora não tenha ocorrido alteração significativa na aptidão de molhagem das paredes dos capilares. Os melhores resultados foram obtidos com o polisiloxano que se revelou
mais durável que o silano.
No final do período de exposição exposição, a acção da maioria dos tratamentos consolidantes permanece em profundidade e as alterações de cor inicialmente desencadeadas pelos tratamentos foram atenuados, excepto no caso da pedra de Ançã tratada com a resina acrílica. Esta conclusão é suportada
pela redução da dureza superficial e incremento da absorção de água registado nas superfícies tratadas.

Palavras - chave: pedras carbonatadas, tratamentos de conservação, produtos hidrófugos, produtos
consolidantes, durabilidade, envelhecimento natural
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Abstract
This work presents and discusses the behaviour of water-repellent and consolidation treatments applied
on five carbonate Portuguese stones (Ançã, Coimbra, Miocénico, Boiça and Lioz) exposed for 49 months
in a marine environment. Two water-repellents (silane and siloxane) and three consolidation products
(ethyl silicate, acrylic resin and epoxy resin) were tested.
Different laboratory tests were performed according to the type of samples and the applied treatment.
Thus, microdrop absorption time, contact angle of a micro-drop, water absorption under low pressure
(Pipe method), and colorimetric measures were the test methods used for monitoring the water-repellent
treatments.
Consolidation treatments were evaluated by scratch hardness test, microdrilling resistance measurements (DRMS), absorption time, water absorption under low pressure and colorimetric measures.
In conclusion, water repellent treatments increase the surface absorption without significant modification
of the capillaries’ characteristics indicating a greater surface degradation. Better results were obtained
with polysiloxane treatments.
The presence of the consolidation treatments action is still in depth and their colour variation has decreased compared to the values obtained after the treatment, except for Ançã stone treated with the
acrylic resin. This was verified by the decrease of the surface´s hardness and the increase of surface
water absorption of the treated surfaces.

Key- words: carbonate stones, conservation treatments, water repellents products, consolidation
products, durability, natural ageing

iii

iv

Agradecimentos
À Professora Doutora Ana Paula Pinto agradeço a possibilidade de continuar o trabalho por ela iniciado,
assim como o apoio, disponibilidade e sugestões dadas na elaboração da presente dissertação.
Um especial agradecimento à Doutora Dória Rodrigues Costa pela total disponibilidade e pela partilha
de conhecimentos, assim como pelo apoio oferecido nos momentos mais difíceis. Agradeço-lhe ainda a
possibilidade de realizar a campanha experimental no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que me
proporcionou a integração numa equipa de profissionais especializados.
À Inês Cardoso pela disponibilidade em me ajudar e pela partilha do conhecimento ao longo desta tese.
Assim como ao NBPC - Núcleo de Betões, Pedra e Cerâmicos, do Departamento de Materiais do LNEC,
que me ofereceu todas as condições e meios necessários à realização deste trabalho experimental.
À minha grande amiga Cátia Medeiros da Silva que esteve presente em todos os momentos desta jornada. Foi um caminho longo e exigente para as duas, sem o teu apoio e ajuda não teria sido a mesma
coisa. Obrigada pelas palavras de força nos momentos que mais precisei.
À Catarina Farinha, uma grande amiga que me ajudou durante todos os anos de faculdade, assim como
nesta recta final, na preparação e formatação do documento, e ainda à Sofia Malanho que me acompanhou durante o tempo em que estive no LNEC.
Agradeço à minha amiga Ana Cristina Silva pela preciosa ajuda na revisão dos meus textos de Inglês,
assim como pelo apoio dado durante a realização deste trabalho.
À Ana Filipa Serra, Ana Catarina Guerra e Samuel Guerreiro, amigos de longa data que acompanharam
todo o meu percurso académico, assim como esta fase final.
Ao meu amigo Daniel Sequeira que, embora me tenha acompanhado apenas na recta final deste trabalho, muito contribuiu com palavras de conforto nos momentos mais penosos.
Agradeço à minha família, pais Maria João e José Manuel, por tudo o que me proporcionaram ao longo
da minha vida, pois essas vivências e ensinamentos tornaram-me na pessoa que hoje sou. Agradeço
ainda à minha irmã Inês Alix, assim como à Ana Rita Moital que estiveram presentes em todos os momentos da minha vida.
Aos meus avós, Jaime e Maria Eugénia que me ajudaram sempre e que, onde quer que estejam, estarão orgulhosos de mim, assim como à minha avó Marta pelo apoio incondicional, por sempre acreditar
em mim e me amparar nos piores momentos.

v

vi

Aos meus pais, irmã e avós

vii

viii

Índice
1

2

3

4

Introdução ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1
1.1

Enquadramento ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1

1.2

Objectivos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

1.3

Organização do texto ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2

Tratamentos hidrófugos ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2.1

Considerações iniciais ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2.2

Requisitos a satisfazer --------------------------------------------------------------------------------------------- 4

2.3

Os produtos hidrófugos -------------------------------------------------------------------------------------------- 6

2.4

Avaliação do desempenho ---------------------------------------------------------------------------------------- 9

2.5

Variáveis condicionantes da eficácia, nocividade e durabilidade --------------------------------------- 10

Tratamentos consolidantes ----------------------------------------------------------------------------------------- 19
3.1

Considerações iniciais --------------------------------------------------------------------------------------------- 19

3.2

Requisitos a satisfazer -------------------------------------------------------------------------------------------- 19

3.3

Os produtos consolidantes --------------------------------------------------------------------------------------- 20

3.4

Avaliação do desempenho --------------------------------------------------------------------------------------- 24

3.5

Variáveis condicionantes da eficácia, nocividade e durabilidade --------------------------------------- 25

Apresentação e descrição do plano de trabalhos------------------------------------------------------------ 33
4.1

Considerações iniciais --------------------------------------------------------------------------------------------- 33

4.2

Caracterização das variedades pétreas, produtos e tratamentos estudados ------------------------ 33

4.2.1

Variedades pétreas ------------------------------------------------------------------------------------------ 33

4.2.2

Produtos de tratamento ------------------------------------------------------------------------------------- 35

4.2.3

Processos de aplicação e controlo dos tratamentos ------------------------------------------------- 37

4.3

Caracterização do local de exposição ------------------------------------------------------------------------- 38

4.4

Apresentação e descrição do plano de trabalhos ---------------------------------------------------------- 38

4.4.1

Considerações gerais --------------------------------------------------------------------------------------- 38

4.4.2

Ensaios utilizados na caracterização dos tratamentos ---------------------------------------------- 39

4.5

5

Descrição dos procedimentos de ensaio --------------------------------------------------------------------- 39

4.5.1

Caracterização de absorção de água e do ângulo de contacto ----------------------------------- 39

4.5.2

Caracterização colorimétrica------------------------------------------------------------------------------- 41

4.5.3

Caracterização da dureza superficial -------------------------------------------------------------------- 41

4.5.4

Caracterização da resistência em profundidade ------------------------------------------------------ 42

Tratamentos hidrófugos – evolução da acção hidrófuga sob condições de exposição natural
43

6

5.1

Considerações iniciais --------------------------------------------------------------------------------------------- 43

5.2

Descrição das superfícies tratadas após 4 anos de exposição ----------------------------------------- 43

5.3

Evolução da aptidão de molhagem das superfícies tratadas -------------------------------------------- 50

5.4

Evolução da aptidão de molhagem das paredes dos capilares ----------------------------------------- 54

5.5

Evolução das alterações de cor --------------------------------------------------------------------------------- 55

5.6

Considerações finais ----------------------------------------------------------------------------------------------- 57

Tratamentos consolidantes – monitorização da evolução da acção consolidante sob
ix

condições de exposição natural ----------------------------------------------------------------------------------------- 59

7

6.1

Considerações iniciais --------------------------------------------------------------------------------------------- 59

6.2

Descrição das superfícies tratadas após 4 anos de exposição ----------------------------------------- 59

6.3

Evolução da dureza superficial ---------------------------------------------------------------------------------- 68

6.4

Evolução da resistência à furação ------------------------------------------------------------------------------ 70

6.5

Evolução da aptidão de molhagem das superfícies tratadas e das paredes dos capilares ------ 73

6.6

Evolução das alterações de cor --------------------------------------------------------------------------------- 74

6.7

Considerações finais ----------------------------------------------------------------------------------------------- 76

Conclusões e desenvolvimentos futuros ----------------------------------------------------------------------- 77
7.1

Conclusões ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77

7.2

Desenvolvimentos futuros ---------------------------------------------------------------------------------------- 80

Referências bibliográficas ------------------------------------------------------------------------------------------------- 81
Anexo A – Provetes tratados com produtos hidrófugos ----------------------------------------------------------- I
Anexo B – Provetes tratados com produtos consolidantes ----------------------------------------------------- V
Anexo C – Provetes de Ançã (tipo II) – Hidrófugos ---------------------------------------------------------------- XI
Anexo D – Provetes de Pedra de Coimbra (tipo II) – Hidrófugos -------------------------------------------- XIII
Anexo E – Provetes de Pedra do Miocénico (tipo II) – Hidrófugos ---------------------------------------- XIV
Anexo F – Provetes da pedra de lioz (tipo II) – Hidrófugos --------------------------------------------------- XVI
Anexo G – Resistência em profundidade avaliada após 4 anos de exposição ------------------------ XVIII
Anexo H – Resumo do efeito do tratamento – comparação entre zonas tratadas e não tratadas
dos provetes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XIX

x

Índice de Figuras
Capítulo 2
Figura 2.1 – Actuação dum produto hidrófugo após aplicação numa superfície polar, adaptado de ......... 4
Figura 2.2 – Ascensão por capilaridade: Liquido molhante e não molhante .............................................. 4
Figura 2.3- Ângulos de contacto numa superfície não tratada e tratada com hidrófugo ............................ 4
Figura 2.4- Moléculas de silano (a) e siloxano (b) ...................................................................................... 8
Figura 2.5 – Coeficiente de absorção de água por capilaridade das diferentes variedades pétreas
tratadas e não tratadas após o fim do período de exposição ............................................... 14
Figura 2.6 – Aspecto visual das superfícies após 1 ano de exposição..................................................... 16

Capítulo 3
Figura 3.1-Reação do silicato de etilo (Et=C2H5): a) Reacção de hidrólise que dá origem ao silanol e
etanol b) reacção de condensação ....................................................................................... 22
Figura 3.2 – Variação de Cor (ΔE) depois de envelhecimento artificial (2000h) ...................................... 27
Figura 3.3 - Velocidade dos ultra-sons depois de envelhecimento artificial (2000h) ................................ 27
Figura 3.4 – Evolução da velocidade dos ultra-sons de provetes tratados com Wacker OH durante o
teste A e B e dos provetes tratados com RC70 e RC90 no teste C ..................................... 29
Figura 3.5– Amostras tratadas e não tratadas antes e após o ensaio de cristalização de sais ............... 30

Capítulo 4
Figura 4.1 - Procedimento preparatório .................................................................................................... 39
Figura 4.2 – Ensaios utilizados na caracterização dos tratamentos hidrófugos e consolidantes ............. 39
Figura 4.3 - Ensaio de determinação da absorção de água (método do cachimbo) em provetes tipo I .. 40
Figura 4.4- Esquema do ângulo de contacto (esquerda) e fotografia na lupa binocular (direita) ............. 41
Figura 4.5- Sistema CIELAB ..................................................................................................................... 41

Capítulo 5
Figura 5.1- Pedra de Ançã tratada com o produto H após 4 anos de exposição - Provete 4A3 .............. 44
Figura 5.2 – Aspecto de pormenor observado à lupa binocular, em zona não tratada (à esquerda) e
tratada (à direita) - Provete 4A3 ............................................................................................ 44
Figura 5.3 – Pedra de Ançã tratada com o produto N após 4 anos de exposição - Provete 5A3 ............ 45
Figura 5.4- Aspecto de pormenor observado à lupa binocular da superfície em zona não tratada (em
cima) e tratada (em baixo) - Provete 5A3 ............................................................................. 45
Figura 5.5 – Pedra de Ançã tratada integralmente com o produto N após 4 anos de exposição - Provete
4A4 ........................................................................................................................................ 45
Figura 5.6 – Aspecto de pormenor da superfície tratada observada à lupa binocular - Provete 4A4. ..... 45
Figura 5.7 - Aspecto visual dos provetes do tipo II de pedra de Ançã tratada com os produtos H (à
esquerda) e N (à direita) após 4 anos de exposição. ........................................................... 46
Figura 5.8 – Pedra de Coimbra tratada com o produto H após 4 anos de exposição - Provete 1D8 ....... 46
Figura 5.9 - Aspecto de pormenor da superficie observada à lupa binocular, zona não tratada (em cima)
xi

e tratada (em baixo) – Provete 1D8 ...................................................................................... 46
Figura 5.10 – Pedra de Coimbra tratada com o produto N após 4 anos de exposição - Provete 1D10... 47
Figura 5.11 - Aspecto de pormenor observado à lupa binocular: zona não tratada (à esquerda) e tratada
(à direita) – Provete 1D10 ..................................................................................................... 47
Figura 5.12 - Aspecto visual dos provetes do tipo II de pedra de Coimbra tratada com o produto H (à
esquerda) e com o produto N (à direita), após 4 anos de exposição. .................................. 47
Figura 5.13 – Calcário Miocénico tratado com o produto H após 4 anos de exposição - Provete1M19 .. 48
Figura 5.14 – Aspecto de pormenor à lupa binocular em zona não tratada (à esquerda) e tratada com o
produto H (à direita) - Provete 1M19 .................................................................................... 48
Figura 5.15 - Miocénico tratado com o produto N após 4 anos de exposição - Provete 1M21 ................ 48
Figura 5.16 - Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete 1M21 em zona não tratada
(à esquerda) e tratada com o produto N (à direita) após 4 anos de exposição - Provete
1M21 ..................................................................................................................................... 49
Figura 5.17 - Aspecto visual dos provetes do tipo II de pedra do miocénico tratado com o produto H (à
esquerda) e com o produto N (à direita) após 4 anos de exposição .................................... 49
Figura 5.18 – Pedra de Lioz tratada com o produto H após 4 anos de exposição - Provete 1L27 .......... 49
Figura 5.19 - Aspecto à lupa binocular da superfície do provete 1L27 em zona não tratada (à esquerda)
e tratada com o produto H (à direita) após 4 anos de exposição - Provete 1L27. ............... 50
Figura 5.20 - Aspecto visual dos provetes do tipo II de pedra de lioz tratada com o produto H (à
esquerda) e com o produto N (à direita) após 4 anos de exposição. ................................... 50
Figura 5.21- Evolução da aptidão de molhagem – Tempo de absorção de microgotas (tipo I) ............... 51
Figura 5.22 – Evolução da aptidão de molhagem – Tempo de absorção de microgotas ......................... 52
Figura 5.23 – Provetes tipo I e II - Evolução dos valores de tempo de absorção de microgostas ........... 52
Figura 5.24 – Evolução da aptidão de molhagem - Ângulo de contacto (provetes tipo II) ....................... 53
Figura 5.25- Valores de ângulo de contacto e do tempo de absorção de microgotas após tratamento e
após 1 e 4 anos de exposição .............................................................................................. 53
Figura 5.26 – Evolução da absorção de água medida pelo ensaio do cachimbo ..................................... 55
Figura 5.27 – Evolução da variação total de cor e de croma das superfícies tratadas ............................ 56

Capítulo 6
Figura 6.1- Pedra de Ançã tratada com o produto TG após 4 anos de exposição (cima) - Provete 1A142
.............................................................................................................................................. 60
Figura 6.2 –Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à
esquerda) e tratada (à direita) - Provete 1A142 ................................................................... 60
Figura 6.3- Pedra de Ançã tratada com o produto B após 4 anos de exposição (cima) - Provete 5A2 ... 60
Figura 6.4 – Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete 5A2 em zona não tratada (à
esquerda) e tratada (à direita) - Provete 5A2 ....................................................................... 61
Figura 6.5- Pedra de Ançã tratada com o produto EP após 4 anos de exposição - Provete 2A33 .......... 61
Figura 6.6 - Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à
esquerda) e tratada (à direita), com a mesma ampliação - Provete 2A33 ........................... 61
Figura 6.7- Pedra de Coimbra tratada com o produto TG após 4 anos de exposição - Provete 1D2 ...... 62
xii

Figura 6.8 - Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zonas Z1 (zona branda cima) e Z2 (zona dura - baixo) não tratadas (à esquerda) e tratadas (à direita) - Provete
1D2 ........................................................................................................................................ 62
Figura 6.9- Pedra de Coimbra tratada com o produto B após 4 anos de exposição - Provete 1D4 - ...... 63
Figura 6.10 – Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zonas Z1 (cima) e Z2
(baixo) não tratadas (à esquerda) e tratadas (à direita) - Provete 1D4 ................................ 63
Figura 6.11 – Pedra de Coimbra tratada com o produto EP após 4 anos de exposição - Provete 1D6 .. 64
Figura 6.12- Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zonas Z1 (branda cima) e Z2 (dura -baixo) não tratadas (à esquerda) e tratadas (à direita) - Provete 1D6 .... 64
Figura 6.13- Pedra de Miocénico tratada com o produto TG após 4 anos de exposição - Provete 2M26 65
Figura 6.14 – Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à
esquerda) e tratada (à direita) – Provete 2M26 .................................................................... 65
Figura 6.15- Pedra de Miocénico tratada com o produto B após 4 anos de +exposição - Provete 2M28 65
Figura 6.16 - Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à
esquerda) e tratada (à direita) - Provete 2M28 ..................................................................... 65
Figura 6.17- Pedra de Miocénico tratada com o produto EP após 4 anos de exposição - Provete 2M30 66
Figura 6.18 – Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à
esquerda) e tratada (à direita) - Provete 2M30 ..................................................................... 66
Figura 6.19- Pedra de Boiça tratada com o produto TG após 4 anos de exposição - Provete 1B26 ....... 66
Figura 6.20- Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à
esquerda) e tratada (à direita) - Provete 1B26 ..................................................................... 67
Figura 6.21- Pedra de Boiça tratada com o produto B após 4 anos de exposição (esquerda) e pormenor
da zona tratada (T) e não tratada (NT) (direita) - Provete 1B24 .......................................... 67
Figura 6.22 - Aspecto à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à esquerda) e
tratada (à direita) - Provete 2B32 .......................................................................................... 67
Figura 6.23- Pedra de Boiça tratada com o produto B após 4 anos de exposição (em cima) e aspecto à
lupa binocular da superfície do provete em zona tratada (em baixo) - Provete 2B32 ......... 68
Figura 6.24 – Evolução da dureza superficial das diferentes variedades pétreas, com e sem tratamento,
antes e após exposição ........................................................................................................ 69
Figura 6.25 – Função que permite converter os valores de força (N) obtidos após 4 anos de exposição
(Força 2015) com os obtidos anteriormente (Força 1998) ................................................... 71
Figura 6.26 - Evolução da resistência em profundidade ( método de furação ) das pedras não tratadas e
tratadas antes, após 1 e 4 anos de exposição ..................................................................... 72
Figura 6.27 – Evolução do tempo de absorção de microgotas ................................................................. 73
Figura 6.28 – Evolução da capacidade de absorção de água avaliada através do método do cachimbo 74
Figura 6.29 – Evolução da Variação total de cor e de croma antes de exposição e após 1 e 4 anos de
exposição .............................................................................................................................. 75

xiii

xiv

Índice de Quadros
Capítulo 2
Quadro 2.1- Variação colorimétrica ao fim de 6,12,18 e 24 meses de exposição e valores médios do
ângulo de contacto avaliados antes e nas diferentes fases de exposição ........................... 12
Quadro 2.2 Variação colorimétrica e valores do ângulo de contacto ........................................................ 13
Quadro 2.3 – Propriedades das variedades calcárias (Porosidade e diâmetro médio dos poros) e Efeito
do tratamento: variação total de cor; absorção de água por capilaridade ............................ 13
Quadro 2.4 – Valores de ângulo de contacto após 6 anos de exposição ................................................. 15
Quadro 2.5 – Teor em NaCl, Tratamento hidrófugo: polisiloxano (PDMS) ............................................... 16
Quadro 2.6 – Variação colorimétrica eficácia e coeficiente de absorção por capilaridade após 12 meses
de exposição natural ............................................................................................................. 17
Quadro 2.7 - Valores do Coeficiente de absorção de água sob baixa pressão ao fim de 60 minutos
determinados pelo método do cachimbo, antes e após envelhecimento artificial................ 17
Quadro 2.8 – Valores de ângulo de contacto, valores do tempo de absorção de microgotas e valores da
quantidade de água absorvida sob baixa pressão (cachimbo) antes e após envelhecimento
natural e artificial ................................................................................................................... 18

Capítulo 3
Quadro 3.1-Caracteristicas dos consolidantes orgânicos e inorgânicos .................................................. 21
Quadro 3.2 – Eficácia da protecção determinada em amostras tratadas antes e depois da radiação e
exposição natural [%] ............................................................................................................ 26
Quadro 3.3 – Evolução da variação de cor e das características de absorção de água promovidas pelo
produto Motema Finish X20 e após exposição à radiação ultravioleta ................................ 28
Quadro 3.4 - Propriedades mecânicas, microestruturas e físicas dos provetes tratados e não tratados
antes de envelhecimento ...................................................................................................... 29
Quadro 3.5 - Radiação ultravioleta.Absorção superficial de água………………………………………..….30
Quadro 3.6 - Variação do valor médio da diferença total de cor ............................................................... 31
Quadro 1.1– Incremento de massa registado devido aos tratamentos……………………………………...31
Quadro 1.2 - Valores de porosidade antes e após tratamento……………………………………….………32

Capítulo 4
Quadro 4.1 – Massa volúmica real e aparente, porosidade acessível à água, coeficiente de absorção de
água por capilaridade e absorção de água sob baixa pressão, ao fim de 1 hora ................ 34
Quadro 4.2 - Velocidade de propagação de ultra-sons, resistência mecânica à flexão, resistência
mecânica à compressão, resistência à furação e dureza superficial ................................... 35
Quadro 4.3 – Coordenadas colorimétricas e correspondentes valores de croma .................................... 35
Quadro 4.4- Caracterização dos produtos hidrófugos (N,H) ..................................................................... 36
Quadro 4.5-Caracterização dos produtos consolidantes (TG, B, EP) ...................................................... 37
Quadro 4.6-Tratamentos hidrófugos. Consumo, quantidade de produto absorvida ................................... 37
Quadro 4.7- Tratamentos consolidantes por pincelagem. Consumo, quantidade de produto absorvida e
número de provetes tratados ................................................................................................ 38
xv

Quadro 4.8- Valores médios anuais de parâmetros do ambiente, entre 1985 a 1998 ............................. 38

Capítulo 5
Quadro 5.1 – Tratamentos hidrófugos - Identificação dos provetes ......................................................... 43
Quadro 5.2- Tratamentos hidrófugos. Evolução da aptidão de molhagem das superfícies tratadas ....... 51
Quadro 5.3- Tratamentos hidrófugos. Absorção de água pelo método do cachimbo ao fim de uma hora
de contacto ............................................................................................................................ 55
Quadro 5.4- Variações do valor médio das coordenadas colorimétricas, da diferença total de cor e de
croma (provetes tipo I) .......................................................................................................... 56

Capítulo 6
Quadro 6.1 – Tratamentos Consolidantes - Identificação dos provetes ................................................... 59
Quadro 6.2 – Evolução da dureza superficial das pedras tratadas, não tratadas, 1 e 4 anos após
exposição .............................................................................................................................. 69
Quadro 6.3 – Resistência em profundidade – antes exposição e após 1 e 4 anos de exposição em
ambiente natural ................................................................................................................... 70
Quadro 6.4 – Resistência em profundidade – FMT/FMNT .......................................................................... 71
Quadro 6.5- Valores corrigidos da resistência em profundidade ( método de furação ) das pedras não
tratadas e tratadas antes, após 1 e 4 anos de exposição .................................................... 72
Quadro 6.6 - Evolução da absorção de água, após tratamento e após 1 e 4 anos de exposição ........... 73
Quadro 6.7 – Evolução das alterações de cor promovidas pelos tratamentos antes de exposição, e após
1 e 4 anos de exposição. ...................................................................................................... 75

Capítulo 7
Quadro 7.1 – Resumo dos resultados obtidos na monitorização dos tratamentos hidrófugos após 4 anos
de exposição natural ............................................................................................................. 78
Quadro 7.2 - Resumo dos resultados obtidos na monitorização dos tratamentos consolidantes após 4
anos de exposição natural .................................................................................................... 80

xvi

1 Introdução
1.1

Enquadramento

O interesse crescente pelo património construído e sua preservação tem fomentado o conhecimento
técnico sobre a melhor forma de se actuar na sua conservação ou reabilitação. Nessa medida, o estudo
de tratamentos de conservação tem vindo a revestir-se de maior interesse e importância.
As acções de conservação têm como objectivo principal aumentar o tempo de vida de um objecto. Com
elas pretende-se reduzir a intensidade dos processos de alteração e diminuir a probabilidade de surgimento de novas manifestações no futuro.
Dependendo da natureza dos processos em curso, a conservação de materiais pétreos pode envolver
um conjunto vasto de acções e ser necessário proceder ao tratamento dos objectos ou superfícies com
recurso a produtos hidrófugos e ou consolidantes.
A aplicação de produtos hidrófugos tem como objectivo condicionar o desenvolvimento de processos de
degradação relacionados com a presença de água. O tratamento com este tipo de produtos deve reduzir
a aptidão de molhagem das superfícies e a absorção capilar, diminuindo a presença de água à superfície e no interior dos materiais porosos.
Os tratamentos de consolidação têm por objectivo aumentar a coesão entre constituintes que foi reduzida por efeito dos processos de alteração. A pedra, após consolidação, deverá apresentar maior resistência mecânica e resistência a agressões ambientais. Estes tratamentos devem ter uma acção em
profundidade, de modo a garantir que seja consolidada toda a espessura que perdeu coesão.
A presente dissertação surge na sequência do estudo da susceptibilidade à degradação de tratamentos
hidrófugos e consolidantes, desenvolvido no âmbito da tese de doutoramento “CONSERVAÇÃO DE
PEDRAS CARBONATADAS – Estudo e selecção de tratamentos”. Neste trabalho, Ferreira Pinto (2002)
estudou a eficácia inicial, a nocividade e a durabilidade/estabilidade ao longo do tempo resultante da
aplicação de tratamentos em quatro variedades pétreas carbonatadas portuguesas.
A eficácia de um tratamento é a capacidade do mesmo dar resposta positiva e desejável aos objectivos
que justificam a sua aplicação. Deste modo, o estudo da eficácia de um tratamento hidrófugo e de um
tratamento consolidante obriga à análise de aspectos diferentes. No caso de um tratamento hidrófugo
implica a avaliação da capacidade para limitar a penetração de água no material, ou seja, de diminuir a
aptidão de molhagem da superfície tratada. A avaliação da eficácia de um tratamento consolidante deve
incidir na capacidade para incrementar a coesão do material através do restabelecimento da ligação
entre partículas, sendo necessário que tenha boa capacidade de penetração no espaço poroso.
A avaliação da nocividade potencial é outro aspecto importante na avaliação da acção dos tratamentos
de conservação, uma vez que estes podem originar alterações indesejáveis nas propriedades dos materiais. A avaliação das alterações de aspecto visual e da capacidade de transferência de água promovida
pelos tratamentos é relevante. Nos tratamentos consolidantes é ainda importante avaliar o aumento de
resistência mecânica. Contudo, a existência de uma zona demasiado rígida ou com grande diferença de
comportamento mecânico e térmico entre zonas tratadas e não tratadas pode provocar destacamento
da zona tratada.
A durabilidade/estabilidade dos tratamentos é outro aspecto relevante no que respeita ao estudo para
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selecção de tratamentos e pode condicionar a decisão sobre a sua utilização. Ferreira Pinto (2002) estudou a susceptibilidade à degradação de diversos tratamentos face a condições de exposição naturais
e artificiais. A exposição natural foi realizada num ambiente urbano (Lisboa) e num ambiente junto à orla
costeira (Cabo da Roca). As condições de exposição artificiais resultaram do estudo da susceptibilidade
dos tratamentos a ensaios de cristalização de sais solúveis, ciclos de temperatura e humidade, e exposição à radiação ultra-violeta.
Na sequência daquele trabalho, a presente dissertação estudou a evolução dos tratamentos hidrófugos
e consolidantes submetidos a condições de exposição natural junto à orla costeira (Cabo da Roca), decorridos 4 anos de exposição.
O trabalho experimental realizado foi efectuado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), no
Núcleo de Betões, Pedra e Cerâmicos do Departamento de Materiais.

1.2

Objectivos

O objectivo principal desta dissertação é complementar a informação obtida no estudo da susceptibilidade à degradação de tratamentos hidrófugos e consolidantes submetidos a condições de exposição
em ambiente natural (Ferreira Pinto, 2002). Este trabalho monitoriza e faz a análise da evolução do desempenho dos tratamentos durante o período compreendido entre os 16 meses e 49 meses de exposição e, porque se trata de um estudo de continuidade, a metodologia segue a adoptada nas fases anteriores.
A satisfação do objectivo principal da dissertação permite:

1.3



monitorizar e analisar a evolução do desempenho dos tratamentos hidrófugos;



monitorizar e analisar a evolução do desempenho dos tratamentos consolidantes;



avaliar a metodologia adoptada no estudo do desempenho sob condições de exposição natural.

Organização do texto

A presente dissertação é constituída por sete capítulos, referências bibliográficas e anexos.
O presente capítulo procede ao enquadramento da dissertação, à apresentação dos seus principais
objectivos e estrutura do documento.
Os capítulos 2 e 3 apresentam o estado do conhecimento no domínio dos tratamentos hidrófugos e consolidantes, nomeadamente no que se refere a requisitos que estes devem satisfazer e à avaliação do
seu desempenho (eficácia inicial, nocividade e durabilidade).
O capítulo 4 apresenta e descreve os materiais pétreos e produtos de tratamentos estudados, bem como o plano de trabalhos da campanha experimental. Este capítulo inclui a descrição dos provetes e
metodologia de ensaio e informação geral sobre as condições a que foram submetidos as amostras
durante a exposição em ambiente natural.
Os capítulos 5 e 6 apresentam e analisam os resultados da caracterização experimental dos provetes
tratados com produtos hidrófugos e consolidantes, recorrendo aos ensaios indicados para estudar a
evolução destes tratamentos.
O capítulo 7 apresenta as principais conclusões obtidas no desenvolvimento da presente dissertação e
faz-se algumas propostas para desenvolvimento de estudos futuros.
2

2 Tratamentos hidrófugos
2.1

Considerações iniciais

Ao longo dos anos, os produtos hidrófugos têm sido usados no tratamento de materiais porosos aplicados na
envolvente exterior das construções com o objectivo de reduzir a absorção de água e, desta forma, a periodicidade das acções de manutenção (A.E.Charola, et al., 2008). Na prática, estes produtos são geralmente
aplicados nos suportes a proteger de forma semelhante às tintas, a pincel, rolo ou por pulverização.
A água é um dos principais agentes envolvidos nos processos de degradação das pedras naturais presentes nas construções. Deste modo, evitar a permanência ou reduzir a possibilidade de penetração de
água poderá ser considerado como uma acção de conservação preventiva e uma via é a aplicação de
produtos hidrófugos.
Apesar dos efeitos benéficos indicados, a utilização de hidrófugos pode trazer efeitos indesejados, como
alterações do aspecto visual e das propriedades de transporte de água, nomeadamente na forma de vapor. Assim, no âmbito de um processo de selecção de um tratamento hidrófugo, é imprescindível proceder-se à avaliação da nocividade do tratamento quando aplicado num determinado suporte pétreo.
A durabilidade de um tratamento é a capacidade em manter a sua acção hidrófuga quando exposto a diferentes acções. Em geral, o efeito depende do substrato pétreo pelo que o estudo da durabilidade deve ser
considerado no processo de selecção de um tratamento hidrófugo a aplicar numa determinada situação.
Por outro lado, se a acção promovida pelo tratamento é limitada no tempo, existe a necessidade de se
proceder à sua renovação periódica.
A grande afinidade entre a água e diversos materiais de construção, como a pedra, advém do cariz polar
da molécula e das características dos materiais com os quais ela contacta. As superfícies dos materiais
orgânicos (polares), normalmente de carga negativa, atraem as extremidades positivas da molécula de
água. Assim, a referida polaridade provoca a atracção dos átomos de oxigénio (negativo) e hidrogénio
(positivo) das estruturas polares das superfícies e da água. A aplicação de um produto hidrófugo numa
superfície pétrea vai alterar a sua aptidão de molhagem. Dado que estes produtos possuem na sua estrutura molecular ligações polares e não polares, a parte polar da molécula é atraída para a superfície (grupos OH) e a não polar para o exterior (Figura 2.1), reduzindo assim a aptidão de molhagem da superfície
tratada, (Charola, 1995) (Ferreira Pinto, 2002).
As moléculas de água possuem um comportamento diferente consoante se encontrem à superfície ou no
interior de uma massa líquida. Quando no interior, as moléculas estão próximas de outras moléculas de
água o que anula a resultante das forças que sobre elas actua. À superfície da água as moléculas sofrem
forte atracção para o interior do líquido, em consequência da baixa densidade do meio gasoso na interface
água-ar (à superfície), (Domaslowski, 1982 consultado em Ferreira Pinto, 2002). Assim, a tensão existente
na camada superficial de um líquido (tensão superficial) é consequência do equilíbrio de forças entre as
moléculas de água da superfície e do interior do líquido.
Caso se isolassem todas as influências, as forças de coesão permitiriam que os líquidos tomassem formas
idealmente esféricas, o que não se verifica devido à existência da acção da gravidade e das forças de
adesão, (Domaslowski, 1982 citado em Ferreira Pinto, 2002). A atracção entre as moléculas da superfície
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envolvente e as moléculas do líquido origina o fenómeno de adesão. As forças de adesão que se estabelecem condicionam as características molhagem dos corpos sólidos pelos líquidos. Na Figura 2.2 observam-se as diferenças na ascensão por capilaridade de um líquido molhante e não molhante no interior de
um capilar.
Líquido Molhante

Figura 2.1 – Actuação dum produto
hidrófugo após aplicação numa superfície polar, adaptado de (Charola, 1995)

Líquido Não Molhante

Figura 2.2 – Ascensão por capilaridade: Liquido molhante e não
molhante (Helene, 2000), (Vries & Polder, (1997)) citado em (Medeiros, 2008)

O ângulo de contacto permite-nos avaliar se um líquido possui capacidade de molhagem quando em contacto com uma determinada superfície.Em geral considera-se que se este ângulo for inferior a 90º, o líquido é molhante e a superfície classificada como hidrófila; se, pelo contrário, este ângulo for superior a 90º, a
superfície será hidrófuga e o líquido será não molhante (Henriques, 1992) (Ferreira Pinto, 1997).
Na Figura 2.3 é possível observar o comportamento de uma gota de água quando em contacto com superfícies com as duas características, hidrófila e hidrófuga (à esquerda e direita respetivamente). Note-se,
também, as características da gota de água nos dois casos, traduzidas no espalhamento da gota no caso
da superfície hidrófila (à esquerda) e, pelo contrário, na forma esférica e a diminuição da área de contacto
se a superfície tiver características hidrófugas (à direita). O recurso ao tratamento de superfícies hidrófilas
com produtos hidrófugos permite reduzir a aptidão de molhagem dessas superfícies e a capacidade de
absorção de água.

Figura 2.3- Ângulos de contacto numa superfície não tratada e tratada com hidrófugo [ (Helene, 2000), (Vries &
Polder, (1997)) citado em (Medeiros, 2008)]

2.2

Requisitos a satisfazer

Os produtos hidrófugos são, portanto, aplicados no tratamento de materiais pétreos com o objectivo de os
proteger do contacto com a água, constituindo uma proteção superficial (C.Thomas et al., 2013). Este tipo
de proteção é encarado como forma de prevenir a degradação e desacelerar processos em curso, ou seja,
uma medida capaz de reduzir os problemas causados pela humidade e melhorar a resistência à degradação das fachadas dos edifícios que se localizam em ambientes muito poluídos, (Cnudde et al., 2004).
4

Através da aplicação deste tipo de tratamento a penetração da água na estrutura porosa da pedra fica
limitada devido à modificação das características hidrófilas das paredes dos capilares.
Existem diversos requisitos que os tratamentos hidrófugos devem cumprir, de modo a poderem vir a ter
um desempenho e durabilidade adequados. Esses aspectos, elencados por alguns autores (tal como
(Ferreira Pinto, 1997), (Roos et al , 2008)) incluem a:










reduzida influência sobre o aspecto visual dos objectos tratados;
estabilidade aos agentes químicos e à radiação ultravioleta;
manutenção das características originais de permeabilidade ao vapor de água;
reversibilidade, facilidade de remoção quando estiver esgotada a sua acção hidrófuga, ou possibilidade de voltar a tratar;
não produção de compostos nefastos (para o ambiente) após a aplicação;
redução da taxa de deposição de partículas e de fixação de colonização biológica;
facilidade de aplicação;
prevenção da absorção de água durante períodos de chuva com ventos fortes;
diminuição da penetração de sais solúveis.

Existem várias situações em que a aplicação de produtos hidrófugos nas superfícies pétreas é equacionada
com o objectivo de procurar reduzir ou impedir o desenvolvimento de processos de degradação relacionados
com a presença de água, nomeadamente o desenvolvimento de colonização biológica, a formação de gelo
ou, ainda, limitar o contacto directo das superfícies com ambientes poluídos, (Thomas et al., 2013).
A prevenção da penetração da sujidade (poluentes do ar, poeira, colonização biológica) nas superfícies
pétreas é outra situação em que a aplicação de tratamentos hidrófugos pode ser relevante para melhorar a manutenção dos materiais das fachadas. Em particular quando estes estão molhados, a sujidade
tende a aderir à superfície dos materiais expostos, (Wendler, 1995) (A.E.Charola et al, 2008) pelo que é
razoável considerar que a aplicação de hidrófugos, ao diminuir a capacidade de molhagem e a absorção
de água por capilaridade, seja capaz de evitar a acumulação da sujidade na superfície e facilitar a sua
limpeza, (van der Klugt, 1995).
A colonização biológica é também causa de degradação das diferentes variedades pétreas. As características dos calcários são, para alguns autores, consideradas potencialmente propícias ao desenvolvimento de agentes biológicos (Wendler, 1995), em virtude do seu pH característico (entre 7 e 8). Os organismos autotróficos podem-se fixar e desenvolver predominantemente na superfície, como no caso
das algas, ou atingirem zonas mais profundas se os sistemas radiculares simples se desenvolvem (van
der Klugt, 1995). Assim, as algas não danificam a pedra em profundidade e têm sobretudo impacto a
nível estético. Estas são principalmente responsáveis pela acumulação da água, através dos seus rizoides, que interagem com os componentes minerais das variedades pétreas. A presença de filmes de
água à superfície das rochas facilita o desenvolvimento deste tipo de agentes, uma vez o vento transporta os esporos que germinam logo que encontram condições que favorecem a germinação, ou seja
em superfícies húmidas não directamente expostas à luz solar (van der Klugt, 1995).
Nesta medida, a utilização de hidrófugos pode reduzir a presença de colonização biológica. Contudo, no
decorrer dos anos, as algas e os fungos voltam a aparecer nos locais onde anteriormente existiam, pois
os tratamentos “envelhecem” e perdem eficácia. Deste modo, deve recorrer-se a outras técnicas e medidas que permitam reduzir a exposição directa das superfícies à água (por exemplo da chuva), utilizan5

do-se também tratamentos hidrófugos caso seja necessário, (van der Klugt, 1995).
Grande parte dos materiais utilizados nas construções são porosos, ou seja com características propícias à circulação de água e de soluções salinas no interior dos seus poros. Quando no inverno a água
congela dentro da estrutura porosa, o aumento de volume origina forças que fissuram o material. Este
fenómeno é um processo de degradação de materiais porosos, como é o caso da pedra (Roos et al,
2008), característico das condições climáticas com temperaturas negativas durante o Inverno. Por outro
lado, as águas que circulam no interior dos materiais porosos transportam sais dissolvidos que podem
cristalizar e serem também responsáveis por processos de degradação relevantes.
A poluição do ar, em particular quando há grandes concentrações de poluentes, é outro factor relevante
para a degradação das superfícies pétreas do exterior das construções. As áreas industriais possuem
elevadas concentrações de SO2 e NOx, o que provoca um aumento da taxa de degradação de substratos minerais expostos ao ambiente exterior, (Roos et al, 2008). A degradação das superfícies pode ocorrer devido a diversos tipos de sais, com origens várias (poluição, água do mar, excrementos de animais,
entre outras), (Bläuer & Rousset, 2014).
A radiação UV é outro dos agentes de degradação dos polímeros sendo o mais relevante, uma vez que
pode ser responsável pela rotura da estrutura química das moléculas, através da degradação das ligações do radical orgânico em resultado de reacções fotoquímicas, (Selley, 2010).
Segundo Verhoef (2001), a aplicação de um produto hidrófugo deve implicar cuidados e acções diversas
nas diferentes fases de tratamento.
Assim, previamente à aplicação deve proceder-se à:




limpeza da zona a tratar e reparação de eventuais fissuras existentes;
aplicação do produto de cima para baixo;
utilização de hidrófugos com maior concentração de modo a incrementar a durabilidade dos tratamentos;

O estudo prévio deve incluir a:



determinação da existência de contaminantes, como sais;
elaboração de testes em laboratório que representem a situação real e análise dos seus resultados, tendo em consideração a diferença entre condições reais e de laboratório,

A aplicação de um hidrófugo deve ter a preocupação de proceder à:



2.3

monitorização regular das superfícies;
elaboração de um documento onde conste todas as intervenções efectuadas ao edifício.

Os produtos hidrófugos

Ao longo dos anos, diversos produtos hidrófugos têm sido utilizados para proteger as superfícies pétreas face à acção de água, sendo que no passado se utilizaram parafinas, óleos vegetais, resinas naturais, sabões e ceras. Contudo, a sua utilização dava origem à formação de uma pelicula impermeável
que, com o decorrer do tempo, podia ser responsável pela degradação dos materiais. Ferreira Pinto
(1997) enumera diferentes composições utilizadas e elenca algumas desvantagens da utilização de
ceras tais como a alteração do aspecto visual da superfície, alteração/diminuição das características de
hidrorrepelência ao longo do tempo, possibilidade de formação bolhas sob a camada aplicada na pedra,
reduzida profundidade de penetração e atração de poeiras existentes no ar e o favorecimento da acu6

mulação de sujidade nas superfícies tratadas.
Presentemente existem dois tipos de produtos hidrófugos: os de superfície que são utilizados na protecção dos materiais e os de massa, utilizados como adjuvantes em argamassas e betões com o objectivo
de produzir misturas hidrófugas, (Kurtz, 2004).
O mercado disponibiliza hidrófugos de superfície à base de silício, nomeadamente silanos, siloxanos, resinas
de silicone, siliconatos e silicatos, e outros, como sejam compostos organo-metálicos, resinas acrílicas, poliuretanos, perfluoropoliéteres, (Beben & Manko, 2011), podendo ter um solvente orgânico ou serem de base
aquosa, aspecto relevante para as consequências ambientais resultantes do seu uso nas construções.
Nos produtos de tratamento superficial, a facilidade de penetração é uma característica a ter em conta
e, embora não seja o único factor, a menor dimensão da molécula favorece esta característica. Os silanos e siloxanos são exemplos de compostos formados por moléculas de pequena dimensão, (Wacker
Chemie, 2006).
As resinas de silicone possuem uma constituição parecida aos silanos e siloxanos, sendo uma combinação das duas. Contudo, a grande diferença é que as resinas já se encontram polimerizadas quando
se aplicam, contrariamente aos silanos e siloxanos, que apenas polimerizam após contacto com o substrato, (Selley, 2010).
No mercado actual é também possível encontrar microemulsões, formuladas através de misturas de
silanos e siloxanos, em base aquosa.
-6
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Os silanos são constituídos por moléculas de dimensão reduzida (1,0x10 a 1,5x10 mm de diâmetro)
que facilmente penetram em substratos menos porosos, muito densos. Estes produtos são muito voláteis devido à sua estrutura molecular e ao facto de ocorrer a formação de álcool durante a reacção
(Medeiros & Helene, 2008). Para além da dimensão da molécula, a reduzida viscosidade, tensão superficial e a transparência são indicadas como vantagens. A principal desvantagem é a volatilidade e o
facto de a polimerização ocorrer dentro do substrato, com a eliminação de 60 a 80% dos componentes
activos devido à formação de álcool, ou seja ocorrem perdas de produto (necessário utilizar soluções
mais concentradas, (CSTC, 1982 consultado em Ferreira Pinto, 2002).
Com o objectivo de garantir a acção hidrófuga e obviar a evaporação associada à aplicação de silanos
utilizam-se soluções concentradas de 40% de matéria activa, para que, após a polimerização ainda exista uma quantidade razoável no interior do substrato, (Ferreira Pinto, 1997) (Ferreira Pinto, 2002).
Os siloxanos são moléculas que possuem ligações silício-oxigénio (Si-O), constituídas por cadeias de 2
-6
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a 8 átomos de silício, com uma estrutura molecular maior que a dos silanos (1,5x10 a 7,5x10 mm de
diâmetro). Podem ser oligômeros, caso o número de átomos de silício varie entre 2 e 4, ou poliméricos
caso o número de átomos varie entre 4 e 8, (Medeiros & Helene, 2008). Estes produtos mantêm a boa
penetração e sofrem polimerização após serem aplicados, à semelhança dos silanos.
Para além da repelência à água, os siloxanos possuem ligações químicas fortes, que permitem que o
composto seja mais resistente à degradação por UV. Na prática, as soluções que são utilizadas têm
concentrações da ordem de 10 a 20% de matéria activa (Vries et al. 1997). A Figura 2.4. permite comparar a estrutura dos dois tipos de compostos.
7

b)

a)

Figura 2.4- Moléculas de silano (a) e siloxano (b), [Retirado de (Medeiros & Helene, 2008)]

A maior dimensão da molécula dos siloxanos recomenda que sejam usados em materiais mais porosos.
Contrariamente, os silanos por terem tamanho inferior e penetração maior são indicados para materiais
com poros finos, (Baltazar, 2012).
Os siliconatos são produtos hidrófugos que foram mais utilizados no passado e não estão indicados para
pedras e betões, uma vez que possuem elevado peso molecular, (Selley, 2010), (Wacker Chemie, 2006) e
podem dar origem à formação de sais. Estes produtos apresentam como principais vantagens o facto de
serem de fácil aplicação e de custo reduzido, (Finzel & Vincent, 1996). As desvantagens do seu uso são a
polimerização lenta, (Selley, 2010), assim como a formação de eflorescências brancas nas superfícies tratadas. Devido às desvantagens, actualmente não é recomendada a sua utilização como protetores, sendo
preferível o uso dos silanos e os siloxanos (Finzel & Vincent, 1996).
As microemulsões são produtos considerados bastante atrativos para a conservação de materiais porosos, uma vez que são de preparação e aplicação fácil e, sobretudo, não envolvem o uso de solventes
orgânicos. A sua preparação resulta da dispersão de produtos comerciais em água (do tipo silano ou siloxano), tornando possível uma aplicação mais prolongada e, segundo alguns autores, sem que se percam as características originais relativas à sua penetração (Ciabach, 1996), (Wacker Chemie, 2006). Segundo os resultados obtidos por Ciabach, (1996) estes tratamentos não devem ser utilizados em materiais
carbonatados (calcários) ou em materiais que não tenham sido dessalinizados, particularmente se os sais
presentes forem sulfatos ou nitratos, uma vez que estes tornam instáveis as microemulsões de silicone.
As microemulsões em solução aquosa têm demonstrado bons resultados em laboratório, apesar de ainda
não existirem provas de que o seu comportamento em condições reais de aplicação prática seja semelhante
ao dos produtos hidrófugos com solventes orgânicos, (Delgado Rodrigues & Charola, 1996).
Para além dos produtos mencionados anteriormente existem ainda os produtos à base de perfluorpoliéteres que apareceram nos anos 80, foram alvo de estudos sucessivos e que, segundo alguns, são
produtos que proporcionam uma acção pouco eficaz, (Ferreira Pinto, 1997). Um outro tipo de produtos
protectores são os organo-metálicos, constituídos por compostos orgânicos com titânio e por estearatos
de alumínio, mas que não são adequados para todos os tipos de suporte. O mercado tem ainda disponível as resinas acrílicas e os poliuretanos que normalmente são utilizados como produtos consolidantes
ainda que confiram algumas propriedades hidrorrepelentes às superfícies tratadas com estes produtos,
(Ferreira Pinto, 2002) (Ferreira Pinto, 1997).
Actualmente, os superhidrófugos têm sido alvo de investigação devido às suas propriedades de hidrorrepelência e auto-limpeza. Estes produtos são baseados no “efeito da folha de lotus” e conseguem alcançar ângulos de contacto acima dos 150°. Parâmetros como padrões regulares e a rugosidade (micro
e nano rugosidade) são fundamentais para se conseguir propriedades altamente hidrofóbicas através de
8

um processo de sol-gel, (Costa & Rodrigues, 2014).

2.4

Avaliação do desempenho

A avaliação do desempenho de tratamentos com produtos hidrófugos deve ter em atenção três aspetos
relevantes: eficácia inicial, nocividade e durabilidade.
Segundo Ferreira Pinto (2002), a eficácia inicial de um hidrófugo é a “capacidade imediata do hidrófugo em
alterar o comportamento do material face à presença da água, sendo avaliada através das alterações desencadeadas nas características hidrófilas das paredes dos capilares e da superfície externa”. Esta avaliação deve ser efectuada com base na análise das propriedades pertinentes, antes e após tratamento, de
modo a ser possível verificar a evolução dos valores obtidos nestes dois momentos (Ferreira Pinto, 2002).
A determinação do tempo de absorção de microgotas e do ângulo de contacto são ensaios que permitem avaliar a alteração das características hidrófilas das superfícies, ou seja, indicam a modificação da
aptidão de molhagem resultante da acção protetora. Para além destes, são frequentemente utilizados os
ensaios de absorção de água sob baixa pressão (método dos cachimbos) e da absorção de água por
capilaridade, (Ferreira Pinto, 2002).
A determinação da profundidade de penetração do tratamento é essencial para a sua avaliação, mesmo
que de características protectoras e, segundo alguns autores, não é desejável a formação de um filme,
(Ferreira Pinto, 2002). A diversidade de técnicas para a sua determinação pode envolver instrumentos
sofisticados, pouco acessíveis a grande parte dos laboratórios como é o caso da micro-tomografia de raios
X (X-ray micro-tomography) ou mais frequentemente as modificações produzidas na porometria original
dos materiais após tratamento, (Cnudde et al., 2004). De forma mais expedita, esta avaliação pode ser
feita através do ensaio triplo de capilaridade (que inclui a“capilaridade invertida”), e que permite estimar a
espessura do material a que a água não tem acesso devido à presença do produto, correspondente à
zona tratada. Para além deste, a determinação do “tempo de absorção de microgotas”, e o “teor em água
às 48 horas são exemplos de ensaios que fornecem informação relevante para esta avaliação.
Alguns autores consideram a porometria do material a tratar relevante para a acção hidrófuga promovida por um tratamento, dado que condiciona a penetração do produto, (A.E.Charola, 2001).
A nocividade de um tratamento hidrófugo corresponde à possibilidade de provocar “alterações não desejáveis, e que possam vir a originar um deficiente comportamento” (Ferreira Pinto, (2002).
Os efeitos indesejáveis que podem estar em causa estão relacionados com alterações de aspecto visual
e com as propriedades de transporte de água na fase de vapor que dificultam as trocas entre o suporte
e o exterior. O carácter nocivo, frequentemente associado à aplicação de hidrófugos, está relacionado
com a modificação drástica dos fenómenos de transferência de água, (Ferreira Pinto, (2002).
“O conceito de durabilidade de um tratamento hidrófugo pode ser definido como sendo a capacidade do
tratamento em manter a sua eficácia ao longo do tempo” (Ferreira Pinto, (2002) ) e depende de diversos
factores, actuando em fases distintas. Desde logo, do método de aplicação que influencia a profundidade
de penetração do produto, mas também das características do suporte e das condições ambientais
aquando da sua aplicação, sendo estas últimas consideradas menos relevantes, (A.E.Charola, 2001). A
permanência da acção é determinada pelas condições ambientais que as superfícies tratadas estão ex9

postas, (Ferreira Pinto, 2002).
O conceito de durabilidade dos produtos hidrófugos está associado ao facto de estes serem duráveis durante um certo período de tempo, sendo por isso necessário reaplicar ao fim de um determinado ciclo para
renovar a acção de protecção. Nas inspeções periódicas, que é recomendado efectuar nas construções, é
necessário encarar a renovação dos tratamentos após um intervalo de tempo, que depende de variáveis
como o tipo de produto e de suporte onde se aplica, das condições ambientais do local de exposição, entre outras, (Ferreira Pinto, 2002).
A utilização de diversos processos artificiais para o estudo da durabilidade dos tratamentos é considerada
uma abordagem de grande utilidade, muito embora a exposição natural de materiais tratados seja mais
adequada ao estudo do comportamento dos tratamentos aplicados nas construções. Embora o envelhecimento artificial possua vantagens nomeadamente porque encurta a duração do ensaio e permite controlar as suas condições, a simulação não representa, com rigor, as condições ambientais a que os materiais
tratados estão sujeitos na prática, (Ferreira Pinto, 2002).
Quando o tratamento perde eficácia, ainda que de forma parcial e em determinadas zonas, ou seja, quando não existe um envelhecimento igual em toda a extensão de superfície tratada, pode acontecer que a
água penetre através destas zonas onde o produto se encontra mais degradado. Este fenómeno pode
originar a circulação da água no interior da pedra, causando o aumento da suscetibilidade ao efeito gelodegelo e a deterioração das zonas onde o produto hidrófugo ainda se encontra eficaz (A.E.Charola, 2001).
Charola et al. (2008) estudaram o efeito a longo prazo da aplicação de tratamentos hidrófugos (siloxanos oligoméricos) em estátuas de mármore dos jardins do Palácio Nacional de Queluz. Em algumas
delas detectaram “estrias“ particulares associadas ao ressurgimento de colonização biológica em zonas
de escorrência de água, que permanecem húmidas durante mais tempo. A procura de explicação para o
padrão anómalo, apenas detectado em alguns do elementos escultóricos protegidos, permitiu concluir
que esse desenvolvimento estava associado à rugosidade da superfície e também à acumulação de
produto aquando da sua aplicação. Para anular este efeito, a manutenção periódica das pedras incluiu a
aplicação tópica de biocida nas áreas mais afectadas, uma vez que estes produtos podem ser aplicados
localmente por pessoas não especializadas (equipa de manutenção), o que não é recomendável que
aconteça com os hidrófugos, que devem ser aplicados por profissionais.

2.5

Variáveis condicionantes da eficácia, nocividade e durabilidade

A avaliação do desempenho dos tratamentos hidrófugos aplicados na protecção de elementos pétreos tem
vindo a ser realizada e suportada por estudos desenvolvidos ao nível do laboratório, sob condições de aplicação próximas da realidade, com o objectivo de apoiar o processo de decisão e selecção de tratamentos.
A leitura da documentação científica permite concluir que não existe um consenso na comunidade científica sobre os produtos que se devem utilizar e quais os tratamentos adequados a cada tipo de pedra,
mas é reconhecida a importância de serem realizados estudos prévios que permitam avaliar o desempenho dos produtos em laboratório, antes de se aplicar em casos reais.
As investigações realizadas têm facultado informação relativamente ao potencial desempenho de tratamentos, quando estes são estudados sob condições laboratoriais, e relativamente à sua acção e durabi10

lidade quando aplicados nas construções.
Para ser considerado durável, o tratamento deve manter a sua eficácia ao longo do tempo. Para o estudo
da durabilidade pode-se usar a modificação de propriedades ao longo do tempo, como cor, a absorção de
água, o ângulo de contacto ou ainda através do tempo de absorção de microgotas. Os ensaios de determinação do ângulo de contacto ou o tempo de absorção de água por microgotas avaliam as modificações
da aptidão de molhagem da superfície, enquanto que os ensaios de absorção de água por capilaridade e a
absorção a baixas pressões (cachimbo) determinam a alteração das características das paredes das capilares promovidas pela aplicação de tratamentos hidrófugos. Estes ensaios têm sido utilizados no âmbito da
monitorização desses tratamentos quando submetidos a determinadas condições de exposição, natural ou
artificial, que são condicionantes na durabilidade dos tratamentos hidrófugos, (Ferreira Pinto, 2002).
Neste subcapítulo são apresentados vários estudos, realizados por diversos autores, sobre tratamentos
hidrófugos aplicados em diferentes variedades pétreas, com métodos de aplicação e condições de exposição diferentes.
Fojo (2006) aplicou dois produtos hidrófugos (Sikagard 700 S e HB Siliker S 101) em variedades graníticas
da Igreja Matriz de Caminha. Os resultados obtidos relativos à hidrorrepelência permitiram-lhe concluir que
ambos os tratamentos foram eficazes. Estes produtos não provocaram variações de cor nas superfícies.
Contudo, a monitorização dos tratamentos ao longo do tempo evidenciou que as zonas afetadas por processos de ascensão capilar de soluções salinas provenientes do solo sofreram maior deterioração. Esta
situação foi explicada pelo facto dos tratamentos hidrófugos dificultarem a evaporação da água presente
no interior das pedras. O tratamento das superfícies modificou as características originais do processo de
ascensão capilar e a franja capilar aumentou, o que fez com que a água alcançasse pontos da parede do
monumento localizados a cotas mais elevadas, (Fojo, 2006).
Outros estudos indicam que o processo de aplicação dos produtos e as características do suporte são
variáveis que condicionam a potencial eficácia, (Ferreira Pinto, 2002) e também a durabilidade dos tratamentos hidrófugos, (Wendler & Snethlage, 1988, consultado em Pamplona, 2008).
Wendler & Snethlage (Wendler & Snethlage, 1988 segundo Pamplona, 2008) ao estudarem a acção de
diversos hidrófugos usados no tratamento de arenitos aplicados em monumentos alemães, com base na
avaliação das características de absorção de água (tubo de Karsten) e decorridos 11 anos da sua aplicação, concluíram que a acção hidrófuga foi reduzida e que as características das pedras e o método de
tratamento utilizado condicionam a evolução desta mesma acção, ou seja a durabilidade do tratamento.
Van Hees (Van Hees, 1998 segundo Pamplona, 2008) aplicou diversos produtos hidrófugos em edifícios
de alvenaria de tijolo e procedeu à monitorização das características de absorção de água (tubos Karsten)
após 16 e 30 anos, tendo concluído que os tratamentos continuavam eficazes, com excepção de situações
explicadas pela incorrecta aplicação do produto. Contudo, os tratamentos aplicados em zonas com sais ou
afectadas por processos de ascensão de água por capilaridade registaram também menor durabilidade e
foram responsáveis por acelerar a degradação da alvenaria.
Standlbauer et al. (Standlbauer et al., 1996, segundo Pamplona, 2008) estudaram a durabilidade de tratamentos hidrófugos e consolidantes aplicados em esculturas de arenito e expostos em ambiente natural na
Alemanha e decorridos 20 anos. Concluíram que se mantinham eficazes na maioria das áreas tratadas,
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tendo-se registado maior degradação nas zonas mais expostas à intempérie.
Stéphanie Eyssautier-Chuine et al.(2014) estudaram a aplicação de produtos hidrófugos numa variedade calcária (pedra de Dom, de elevada porosidade ≈32%) usada em edifícios e monumentos em França
e na Bélgica. Para tal, trataram (por pincelagem) provetes que foram expostos num ambiente florestal
na Bélgica, durante 2 anos. A monitorização dos tratamentos e de provetes não tratados foi realizada ao
fim de 6, 12,18 e 24 meses e incluiu a avaliação da presença de clorofila, com o objectivo de identificar
1

a existência de colonização biológica. Os produtos hidrófugos aplicados foram um polisiloxano e um
2

silano . Os investigadores estudaram as variações de cor ocorridas nas superfícies (tratadas e não tratadas), o valor do ângulo de contacto, a concentração de clorofila e a absorção por capilaridade em diferentes fases de exposição. A monitorização realizada identificou a presença crescente de clorofila nas
amostras (tratadas e não tratadas) com o decorrer do tempo, sendo que as pedras tratadas com os produtos hidrófugos resistiram melhor à colonização biológica. O polisiloxano (H224) foi considerado o mais
eficaz ao fim dos 24 meses, dado que foi menos susceptível ao aparecimento de colonização biológica
evitada pela hidrorrepelência que limita a acumulação de água na superfície.
Desse estudo foi concluído que o efeito do tratamento na cor original (medido através de ΔE*) não foi
significativo, uma vez que os valores de ΔE* <3. O Quadro 2.1. apresenta as variações de cor e os valores médios do ângulo de contacto medidos nas diferentes fases. Após 6 meses, as amostras de pedra
tratadas com o polisiloxano (no caso o produto H224) revelaram variações totais de cor reduzidas
(ΔE*=3,1), contrariamente ao que aconteceu à pedra sem tratamento e à tratada com o silano (Prot.C).
A explicação para o facto da pedra não tratada apresentar aumento do valor de ΔE* reside na progressão da colonização biológica. Ao longo do processo de exposição, os provetes tratados com o polisiloxano (produto H224) apresentaram mudanças de cor mais pequenas, enquanto que protegidos com o
silano (Prot.C) registaram valores de ΔE* estáveis a partir dos 12 meses (Quadro 2.1).
Quadro 2.1- Variação colorimétrica ao fim de 6,12,18 e 24 meses de exposição e valores médios do ângulo de
contacto avaliados antes e nas diferentes fases de exposição, (Eyssautier-Chuine et al., 2014)
6

ΔE*

ΔE*

12

18

ΔE*

24

0

ΔE*

AC

6

AC

12

AC

18

AC

24

AC

Amostra
7,4±0,8
12±2,0 14,3±2,7 18,1±2,1
Controlo
Polisiloxano
3,1±0,3 10,9±1,0 9,8±0,9 12±0,5 129,6±4,1 127,1±0,5 116,9±7,2 112,9±2,3 124,5±1,4
(H224)
Silano
7,4±0,04 14,38±2,0 13,9±2,2 15,1±1,0 137,9±2,9 127,3±3,2 116,6±0,8 96,4±9,2 120,6±3,8
(Prot.C)

ΔE6, ΔE 12, ΔE 18, ΔE 24 - Variação global de cor calculada relativamente aos valores após tratamento ao fim de 6,12,18 e
24 meses de exposição e ao valor antes de exposição; AC0, AC6, AC12, AC18, AC24 - valores do ângulo de contacto aos 0,6,12,18 e
24 meses de exposição; controlo- sem produto.

Os resultados do ângulo de contacto (Quadro 2.1) permitem verificar que os dois tratamentos conferiram
hidrorrepelência, tendo-se obtido para o polisiloxano (H224) valores de 129,6° e de 138,0° para o silano
(Prot.C). Durante o período de monitorização da exposição natural, os valores de ângulo de contacto
decresceram em qualquer dos casos, embora com valores sempre acima dos 90°. Aos 18 meses, o
ângulo de contacto dos provetes tratados com o silano (Prot.C) encontra-se perto deste limite. Admitese que o valor medido aos 24 meses seja consequência do desenvolvimento natural de um bio filme na
superfície, (Stéphanie Eyssautier-Chuine et al., 2014).
1
2

Alquil polisiloxano oligomérico Rhodorsil H224, BlueStar silicones, diluído em 10% de solvente orgânico(White-Spirit);
silano organofuncional, the protectosil SC Concentrate da Evonik, diluído em 10% em água;
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3

Poli et al., (2006) estudaram o comportamento de um tratamento com polisiloxano aplicado por capilaridade (durante 8h) num mármore (porosidade <1%). O tratamento foi submetido a envelhecimento por
2

Radiação UV (intensidade de radiação de 750 W/m durante 1000 horas, a 50ºC) e envelhecimento térmico (temperatura de 50º C durante 1000h). A absorção de água por capilaridade e o ângulo de contacto foram as propriedades utilizadas na monitorização do tratamento. Os provetes de pedra foram trata2

2

dos por capilaridade e absorveram 0,0006 mg/cm e 0,000704 mg /cm de produto, respectivamente.
O Quadro 2.2 apresenta as variações de cor e do ângulo de contacto do mármore tratado registadas
antes e após a exposição do tratamento às acções simuladas. Os resultados obtidos permitem verificar
que o tratamento realizado apresentou uma variação de cor perceptivel ao olho humano comparativamente à cor original do mármore e durante as acções simuladas. Esta variação diminuiu após 1000 horas de exposição. Em consequência das condições de exposição a que foram submetidas, os valores de
angulo de contacto decresceram o que indica que a aptidão de molhagem foi incrementada. O
tratamento com o polisiloxano revelou melhor desempenho e, apesar da redução do ângulo de contacto,
no fim de 1000h de ensaio os provetes ainda manifestavam hidrorrepelência (ângulos de contacto ˃90°).
O polisiloxano revelou tendencialmente a mesma susceptibilidade a ambas condições simuladas (Acção
da temperatura e Radiação UV). Assim, a reduzida porosidade dos suportes favorece a concentração do
produto na superfície e a sua exposição direta aos agentes de degradação.
Quadro 2.2 Variação colorimétrica e valores do ângulo de contacto, (Adaptado de Poli et al., 2006)
Após 500h de
Após1000h de
Após tratamento
exposição
exposição
Condições de exposição
1
2
Produto
ΔE*
AC
AC
ΔE*
AC
estudadas
Acção da temperatura
3,21
128
106
2,80
100
Polisiloxano
Radiação UV
3,48
126
116
2,56
99
1

Variação de cor dos provetes tratados e cor original; 2 Variação de cor dos provetes após envelhecimento e cor original.

Moreau et al. (2008) estudaram a eficácia inicial e a durabilidade sob condições de exposição natural de
4 produtos hidrófugos aplicados em variedades calcárias provenientes de diferentes regiões de França.
(Quadro 2.3). Foram estudados dois alquil polisiloxanos, um em solvente White Spirit (Rhoximat H224
da Rhodia) e outro em solução aquosa (VP1311 da Wacker), uma resina de silicone em white spirit
(DF104 da General Electric), e uma emulsão acrílica com Teflon (IMLAR CPC 1175T da Doerken). Os
3

produtos foram aplicados em provetes de 7x7x7 cm por pincelagem e até aparente recusa, com excepção da emulsão que foi aplicada a rolo.
As amostras tratadas foram expostas na Catedral de Notre-Dame em Reims e na Cathedral de SaintMammès em Langres, no ano de 1999. As condições climáticas são mais severas em Langres do que
Reims, nomeadamente relativo aos valores da temperatura, da precipitação e da acção do gelo.
Moreau et al., (2008) determinaram o efeito dos tratamentos nas superfícies das variedades pétreas através da variação de cor e da absorção de água, obtida antes de exposição dos provetes (
Quadro 2.3). Os tratamentos estudados revelaram elevada capacidade para reduzir a absorção de água
dos suportes.

3

dimethylsiloxano diluído em white Spirit fornecido pela Rhodia
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Quadro 2.3 – Propriedades das variedades calcárias (Porosidade e diâmetro médio dos poros) e Efeito do tratamento: variação total de cor; absorção de água por capilaridade, (Moreau, et al., 2008)

CO
SA
CR
CH
JA
LA


Porosidade Diâmetro médio
total (%)
dos poros (μm)
21,5
0,2
32,4
1
42,5
0,6
24,4
0,7
19,3
0,9
7,4
9,9

IMLAR
3,1
8,0
5,1
2,7
2,6
nd

H224
3,4
4,9
3,3
5,8
4,7
nd

ΔE*
DF104
3,2
5,1
3,1
5,4
6,5
nd

VP1311
4,1
6,3
2,9
4,5
5,2
nd

IMLAR
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

W [Kg.m-2h-1/2]
H224 DF104
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1

VP1311
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1

CO – Courville; SA – Savonnières; CR - Chalk; CH - Charentenay; JA - Jaumont; LA – Langres; n.d. – não determinado;
IMLAR – Emulsão acrílica; H224 – polisiloxano (em solvente); DF104 – resina de silicone; VP 1311 – polisiloxano (em água).

Decorridos seis anos e meio de exposição, os autores concluíram que as variedades expostas em Langres
apresentaram um escurecimento mais acentuado das superfícies comparativamente às expostas em Reims.
A Figura 2.5 apresenta os valores do coeficiente de absorção de água de cada variedade pétrea exposta nos dois locais (Langres e Reims) no final da exposição. Para a sua análise, deve ter-se em conta o
efeito produzido por cada um dos tratamentos antes de exposição em ambiente natural (
Quadro 2.3). Após exposição, os resultados indicam que nos provetes tratados com o polisiloxano
(VP1311) o coeficiente de absorção aumentou em todas as variedades pétreas. O polisiloxano (H224)
diminuiu a absorção de água após exposição natural nas pedras de Champagne e Charenteray expostas. A maioria dos provetes expostos em Langres apresenta maior absorção de água, resultado que
aponta para perda acentuada da protecção, justificada pelo facto deste ambiente ser mais rigoroso.
Assim, a absorção de água por capilaridade aumentou após a exposição na maioria dos materiais trata-



NT

H224

DF104

VP1311 NT

H224

DF104 VP1311

NT

H224

DF104

VP1311

Charentenav

NT

H224

DF104

VP1311

NT

H224

Provete Partido

Champagne chalk

Provete Partido

Jaumont

Savonnières

Provete Partido
Provete Partido

Courville

Coeficiente de absorção de água W (kg.m-2h-1/2)

Coeficiente de absorção de água W (kg.m-2h-1/2)

dos.

DF104

VP1311

Triângulo – coeficiente de absorção de água inferior a 0,1; IMLAR – Emulsão acrílica; H224 – polisiloxano (em solvente);

DF104 – resina de silicone; VP 1311 – polisiloxano (em água);

Figura 2.5 – Coeficiente de absorção de água por capilaridade das diferentes variedades pétreas tratadas e não tratadas após o fim do período de exposição, (Moreau, et al., 2008)

Todos os tratamentos estudados por Moreau et al. (2008) revelaram valores de ângulo de contacto iguais
ou superiores a 90º. Decorridos seis anos de exposição em ambiente natural, a maioria dos tratamentos
revelou clara redução da sua hidrorrepelência inicial avaliada desta forma, dado que os valores de ângulo
de contacto medidos foram geralmente inferiores a 90°, com excepção dos tratamentos realizados com o
polisiloxano H224 nas variedades CO e CH, expostas em Reims (Quadro 2.4). Segundo os autores, os
resultados obtidos no estudo demonstram que a porosidade e as propriedades intrínsecas da pedra são

14

factores muito importantes que influenciam a durabilidade dos tratamentos.
Quadro 2.4 – Valores de ângulo de contacto após 6 anos de exposição, (Moreau, et al., 2008)

Courville (CO)
Savonnières (SA)
Chalk (CR)
Charentenay (CH)
Jaumont (JA)
Langres (LA)


IMLAR
Langres Reims
<30
30-60
<30
30-60
30-60
60-90
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60

Ângulo Contacto
H224
DF104
Langres Reims Langres Reims
30-60
60-90
30-60
30-60
<30
<30
<30
30-60
˃90
˃90
˃90
30-60
<30
<30
<30
30-60
<30
<30
30-60
30-60

VP1311
Langres Reims
<30
<30
<30
30-60
<30
30-60
<30
<30
<30
<30
<30
<30

IMLAR – Emulsão acrílica; H224 – polisiloxano (em solvente); DF104 – resina de silicone; VP 1311 – polisiloxano (em
água); - provetes partidos/não ensaiados

Ferreira Pinto (2002) estudou a influência de algumas variáveis determinantes na eficácia dos tratamentos hidrófugos (silano e siloxano) aplicados em 4 variedades pétreas carbonatadas (identificadas como
Ançã, Coimbra, Miocénico e Lioz), nomeadamente o processo de aplicação dos produtos e as características do suporte. Os métodos de aplicação estudados foram a pincelagem, a absorção por capilaridade e a imersão total. A autora concluiu que estas duas variáveis afetam a distribuição dos produtos e
também influenciam na sua eficácia inicial. O primeiro método (pincelagem) foi o que permitiu obter tratamentos mais estáveis e eficazes quando se avaliou o comportamento dos provetes após contacto
prolongado e repetido com a água (ensaios de absorção de água por capilaridade e capilaridade invertida). Outra das conclusões foi que o processo de aplicação é um factor que influencia mais os tratamentos efectuados com o silano, (Ferreira Pinto, 2002).
A investigadora estudou a estabilidade dos mesmos tratamentos após serem submetidos a envelhecimento artificial, incluindo ensaios de radiação UV e de cristalização de sais, e também a exposição natural em dois ambientes diferentes (marinho e urbano). Concluiu que a estabilidade dos tratamentos à
acção de radiação UV foi independente do suporte no qual foram aplicados e que os provetes tratados
com o silano manifestaram diminuição da sua hidrorrepelência ao fim de 1000 horas de exposição, contrariamente ao que aconteceu com os tratamentos realizados com o polisiloxano. Segundo a autora, a
aplicação do silano na pedra de Ançã não é aconselhável uma vez que este produto revelou um comportamento pouco estável à radiação UV e foi modificado pelo contacto prolongado com a água. A cristalização de sais exerceu um nível reduzido de degradação nas variedades do Miocénico e Lioz, enquanto que as pedras de Ançã e Coimbra exibiram um comportamento mais sensível à mesma acção.
Assim, a autora concluiu que a taxa de degradação das variedades mais porosas foi mais elevada em
pedras tratadas com o silano, (Ferreira Pinto, 2002).
Na avaliação da durabilidade sob condições de exposição em ambiente natural, o estudo de Ferreira
Pinto (2002) concluiu que os tratamentos ao fim de 1 ano de exposição reduziram a eficácia inicial. No
entanto, a acção hidrófuga manteve-se em profundidade. Relativamente às condições de exposição
natural observou ainda que os tratamentos hidrófugos apresentaram maior susceptibilidade ao ambiente
urbano (Lisboa), especialmente o silano (N), possivelmente devido à exposição a temperaturas mais
elevadas e à maior exposição solar. O estudo indicou que os tratamentos realizados com o polisiloxano
eram mais estáveis comparativamente aos que utilizaram o silano.
Salvadori et al. (2013) estudaram o comportamento de tratamentos hidrófugos aplicados por pincelagem
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em pedras calcárias e mármores previamente contaminados com cloreto de sódio. As amostras foram
expostas num ambiente urbano (em Florença).
As variedades pétreas analisadas foram a pedra de Lecce, de Ançã e o mármore de Gioia, com valores
4

de porosidade de 37%, 27%, 1%, respectivamente. O produto hidrófugo utilizado foi um polisiloxano . O
Quadro 2.5 apresenta o teor em cloreto de sódio dos provetes antes do seu tratamento, a duração da
aplicação e a quantidade de produto aplicado.
Quadro 2.5 – Teor em NaCl, Tratamento hidrófugo: polisiloxano (PDMS), (Salvadori, et al., 2013)

Variedades Pétreas
Lecce
Ançã
Mármore

Teor em NaCl
[%]
0,60 ±0,05
0,50 ±0,05
0,010 ±0,005

Tempo de aplicação
[min]
1,5
3+3
3+3

PDMS
Quantidade de produto
2
aplicado [g/m ]
176 ±4
100 ±8
24 ±4

A Figura 2.6 mostra o aspecto visual das superfícies ensaiadas após um ano de exposição. As superfícies do Ançã e de Lecce, previamente contaminadas com NaCl e tratadas apresentam-se mais alteradas do que as respectivas amostras não tratadas (contaminadas e ou não).

NT-NS – Amostra não tratada e sem contaminação

Lecce

prévia com NaCl;
NT-S – Amostra não tratada e contaminada com NaCl;
PDMS – Amostra contaminada e tratada com polisiAnçã

loxano.

Mármore Gioia

Figura 2.6 – Aspecto visual das superfícies após 1 ano de exposição (Salvadori, et al., 2013)

O Quadro 2.6 apresenta os resultados obtidos relativamente ao efeito do produto na cor original e após
12 meses de exposição natural. Como indicado anteriormente, as pedras calcárias tratadas com PDMS
revelaram maior degradação do que as não tratadas devido à presença dos tratamentos associados à
cristalização de sais. Assim, a variação de cor apenas é avaliada no mármore, uma vez que este sofreu
menos deterioração da superfície, observando-se que a variação total da cor aumentou consideravelmente após exposição. Note-se que a variação de cor no mármore tratado (e previamente contaminado)
é muito superior à da superfície não tratada (contaminada e não).
A eficácia do produto hidrófugo e os valores de coeficiente de absorção de água por capilaridade (antes
e após exposição) são apresentados no Quadro 2.6. Assim, as respectivas eficácias foram calculadas a
partir da fórmula 𝐸𝑝 % =

𝐴1 −𝐴2
𝐴1

∗ 100 (onde A1 e A2 são a quantidade de água absorvida antes de trata-

mento e após tratamento).
Os resultados obtidos permitem verificar que a eficácia diminuiu ao fim de um ano de exposição. Se
aplicado nas variedades de pedra mais porosas (Lecce e Ançã) a redução da eficácia é significativa mas

4

Silirain 50 da Rhodia Siliconi Italia (polidimetil siloxano orgânico, PDMS, diluído 5% em white Spirit)
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no mármore o efeito do tratamento registou menor redução.
Quadro 2.6 – Variação colorimétrica eficácia e coeficiente de absorção por capilaridade após 12 meses de exposição natural, (Salvadori et al., 2013)
1
Após Tratamento
Após 12 meses exposição
ΔL*
Δb* ΔE*
Ep
CA
ΔL*
Δb*
ΔE*
Ep
CA
PDMS
-1,9
2,9 3,5
99
1,6
n.a.
n.a.
n.a.
69
4,6
Lecce
NT-S
7,9
-5,8
3,3
6,7
4,9
NT-NS
9,9
-5,6
0,5
5,7
8,0
PDMS
-3,1
0,5 3,7
100
1,0
n.a.
n.a.
n.a.
40
10,8
Ançã
NT-S
14,8
-5,8
3,3
6,7
14,6
NT-NS
14,0
-5,6
0,5
5,7
13,2
PDMS
-1,9
0,6 2,0
93
0,1
-6,8
3,4
7,6
84
0,1
Mármore
NT-S
0,4
-2,3
2,1
3,1
0,6
NT-NS
0,6
-2,6
2,0
3,3
0,6


NT-NS – Amostra não contaminada com NaCl e não tratada; NT-S – Amostra contaminada com NaCl e não tratada;

PDMS - Amostra contaminada e tratada com polisiloxano.1- Valores calculados relativamente à cor inicial, antes tratamento

As investigadoras confirmaram que a cristalização de sais é um processo de degradação efetivo. Assim,
as variedades pétreas perdem massa devido aos efeitos negativos do sal o tratamento amplia esse efeito, facto explicado pela obstrução dos poros proporcionado pelo tratamento. Verificaram, ainda, que as
superfícies das pedras não tratadas e sem contaminação prévia sofreram apenas um aumento de rugosidade pouco significativo. Assim, este estudo evidenciou o cariz nefasto da degradação da pedra associada à presença de sais solúveis e o seu agravamento na presença de tratamentos hidrófugos. De
salientar que a susceptibilidade à degradação e o seu agravamento devido à presença do tratamento foi
maior nas variedades pétreas mais porosas.
Esteves (2014) estudou o desempenho de vários produtos hidrófugos comerciais aplicados numa variedade de pedra ornamental calcária portuguesa correntemente designada por pedra de moleanos. Do
conjunto estudado fez parte um produto constituído por uma mistura baseada em silano e um siloxano
oligomérico (HSila/Silo) e um siloxano (HSilo). O estudo incluiu a caracterização do ângulo de contacto e da
absorção de água das superfícies tratadas, bem como da sua susceptibilidade à degradação. Para tal
os tratamentos foram submetidos à acção conjunta de radiação infra-vermelha, temperatura e chuva,
com ciclos de variação calor-gelo e humidade-gelo combinados com radiação.
Segundo o autor, o tratamento realizado com o HSilox revelou melhor desempenho, ou seja, apresentou a
absorção de água pelo método do tubo de Karsten após tratamento inferior à pedra não tratada e à tratada com a mistura (HSila/Silo), como se observa na Quadro 2.7. Os dois tratamentos revelaram elevada
capacidade em reduzir a absorção de água característica da pedra moleanos antes de envelhecimento.
Após envelhecimento, o produto Hsila/silo apresentou uma diminuição da absorção de água e Hsilox
aumentou esta absorção.
Quadro 2.7 - Valores do coeficiente de absorção de água sob baixa pressão ao fim de 60 minutos determinados
pelo método do cachimbo, antes e após envelhecimento artificial, (Esteves, 2014)
2

Pedra

0,5

Absorção de água ao fim de 60 min (Kg/m .min )
Antes de envelhecimento
Após envelhecimento
NT
HSila/Silo
HSilox
NT
HSila/Silo
HSilox
0,672
0,170
0,049
0,702
0,083
0,053

Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues (2014) estudaram a influência das características do suporte e da
quantidade de produto aplicado em 4 variedades pétreas, duas pedras carbonatadas (pedra de Ançã e
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dolomia) e duas variedades graníticas (com dois graus de alteração). Estes autores concluíram que
ambas as variáveis influenciam o desempenho dos produtos hidrófugos e que os polisiloxanos revelaram tendência para apresentarem melhor desempenho em todas as variedades pétreas estudadas.
Outra dos aspectos estudados foi a durabilidade dos produtos hidrófugos, silano e polisiloxano, aplicados nas variedades pétreas anteriormente mencionadas, utilizando o envelhecimento natural (ambiente
urbano e poluído durante 15 meses) e envelhecimento artificial (com ciclos de temperatura e humidade
seguidos de 400 horas de exposição a radiação UV).
Estes investigadores avaliaram os valores do ângulo de contacto, antes e após exposição natural e artificial,
tendo todos os tratamentos conferido hidrorrepelência às superfícies tratadas (ângulo de contacto ˃90). Contudo, os tratamentos apresentaram sensibilidade às acções a que foram submetidos, com excepção da pedra de Ançã tratada com o polisiloxano.
O Quadro 2.8 apresenta os resultados obtidos para o ângulo de contacto, assim como os valores do tempo
de absorção de microgotas, informação considerada relevante para a avaliação das características superficiais produzidas pelos tratamentos de protecção.
Após as acções simuladas apenas as pedras de Ançã e as variedades graníticas tratadas com o polisiloxano
possuíam valores de ângulo de contacto superiores a 90º ( Quadro 2.8), significando isso que as superfícies
tratadas com este produto continuaram hidrófugadas. Os resultados do tempo de absorção de microgotas
(Quadro 2.8) indicam que após sofrerem as acções a que foram submetidas a aptidão de molhagem da
generalidade das superfícies foi incrementada, com excepção da pedra de Ançã tratada com o polisiloxano.
Os resultados incluídos neste estudo relativo à exposição em ambiente natural (durante 15 meses) de
amostras carbonatadas (Ançã e dolomia) tratadas com os produtos referidos indicam que não se registaram modificações revelantes nas características de absorção de água proporcionadas pelo tratamento
(Quadro 2.8).
Quadro 2.8 – Valores de ângulo de contacto, valores do tempo de absorção de microgotas e valores da quantidade
de água absorvida sob baixa pressão (cachimbo) antes e após envelhecimento natural e artificial, (Ferreira Pinto &
Delgado Rodrigues, 2014)
Condições de
exposição
Exposição Natural
(15 meses)

Pedra
Ançã
Dolomia

Ciclos de Temperatura e Humidade
seguidos de exposição a Radiação
UV

Granito 1
Granito 2

Produto
Silano
Polisiloxano
Silano
Polisiloxano
Silano
Polisiloxano
Silano
Polisiloxano

Ângulo de
Contacto [°]
0
1
AC
AC
117
80
97
110
128
23
104
53
90
69
110
90
94
70
107

92

Absorção de água
(Microgotas) [%]
0
1
MG
MG
145
95
120
123
152
9
104
72
96
78
119
95
99
87
127

Absorção de água
3
(cachimbo) [cm ]
0
1
Ab
Ab
0,025
0,025
0,075
0,050
0,000
0,000
0,050
0,050

-

95

 AC ; AC –ângulo de contacto antes de exposição e depois de exposição, respectivamente;
 MG0; MG1 – tempo de absorção de água de microgotas antes de exposição e depois de exposição, respectivamente;
 Ab0; Ab1 – quantidade de água absorvida sob baixa pressão (método do cachimbo) antes de exposição e depois de exposição,
respectivamente.
0

1
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3 Tratamentos consolidantes
3.1

Considerações iniciais

A conservação da pedra, em particular a consolidação, é um tema complexo, onde diversas variáveis devem
ser tidas em conta para definir a metodologia, a escolha dos produtos e os procedimentos a utilizar. Alguns
dos factores a ter em consideração são as propriedades intrínsecas da pedra alvo da acção, o seu estado de
conservação, os mecanismos de degradação em curso e os factores ambientais a que se encontra sujeita.
Os produtos consolidantes são utilizados com o objectivo de incrementar a coesão entre os constituintes dos
materiais porosos que se encontram alterados, promovendo modificações da estrutura porosa e, devido ao
preenchimento de espaços abertos, têm normalmente como consequência a redução da porosidade.
A utilização destes tratamentos pressupõe uma melhoria na resposta às agressões ambientais de natureza física, mecânica e química dos materiais tratados. Normalmente são tratamentos em profundidade
e, por este facto, a profundidade de impregnação é uma característica muito importante a ter em atenção aquando da escolha do produto a utilizar. O tipo de solvente, o tempo e o modo de aplicação, o tipo
e a concentração do produto consolidante são factores que condicionam a profundidade de impregnação, aspectos salientados por Ferreira Pinto (2002).
Contudo, as propriedades intrínsecas da pedra são também determinantes no desempenho de um tratamento consolidante, pelo que o mesmo consolidante pode ser muito adequado para consolidar uma
pedra granítica e revelar desempenho reduzido na consolidação de uma pedra calcária, (Ferreira Pinto
& Delgado Rodrigues, 2008).

3.2

Requisitos a satisfazer

Tal como afirmado, os produtos consolidantes são utilizados em materiais porosos, com o intuito de melhorar
as características de coesão entre os seus constituintes quando se regista um processo de perda de coesão.
Cada situação em que a consolidação está indicada deve ponderar as propriedades e o tipo de pedra a
tratar, incluindo os constituintes químicos, mas também as características físicas e mecânicas. As características dos suportes como a porosidade, o tamanho dos poros e a capacidade de absorção são relevantes. As características mecânicas avaliadas de formas diferentes, tais como a resistência à perfuração (microperfuraçao), a velocidade dos ultra-sons e a rugosidade superficial, são aspectos relevantes
na avaliação dos tratamentos consolidantes (Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues, 2008).
A natureza química dos consolidantes e dos solventes, bem como as concentrações utilizadas na preparação do produto são cruciais para um bom desempenho dos tratamentos. O procedimento de aplicação, o número e o intervalo de tempo entre as aplicações, a quantidade de produto aplicado, as condições do ambiente durante e após o tratamento (temperatura e humidade), bem como a quantidade de
água existente na pedra, ou mesmo as características superficiais da mesma são fundamentais na escolha do tipo de consolidante, (Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues, 2008).
Em suma, segundo Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002) (Amoroso, Fassina, 1983), os tratamentos consolidantes devem possuir algumas qualidades/requisitos:


boa profundidade de impregnação e distribuição em profundidade;
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evitar que promovam o total preenchimento do espaço poroso;
o material tratado deve permanecer permeável ao vapor de água;
inexistência de subprodutos nefastos para a pedra, que prejudiquem a acção consolidante do
tratamento e a integridade do material;
não devem afectar o aspecto visual da superfície, após tratamento ou evolução posterior.

Como mencionado anteriormente a profundidade de penetração é um requisito muito importante que
está relacionada com a viscosidade do produto e a porometria do material a tratar. Alguns investigadores como Price (Price, 1975) e Young et al. (Young et al., 2003) nos textos que publicam salientam que
um tratamento deveria penetrar pelo menos 25 mm ou consolidar toda a espessura degradada, permitindo uma gradual transição das propriedades térmicas e mecânicas entre as zona tratada e as não
tratada,(Clifton consultado em V.Cnudde et al., 2004).
A alteração da pedra tratada com o decorrer do tempo deve ser retardada e o seu comportamento melhorado comparativamente à não tratada, sendo que este factor depende das características da pedra,
do produto e dos factores de alteração a que os materiais se encontram sujeitos, (Ferreira Pinto, 2002).
Segundo diversos investigadores, (Revuelta Camacho, 2010), (Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues,
2008), a eficácia dos tratamentos consolidantes é influenciada por factores variados, tais como:






as características do produto;
os procedimento de aplicação;
a quantidade de produto aplicado;
as condições do ambiente durante e após aplicação do produto;
as condições e características do material a tratar.

Como mencionado anteriormente, a consolidação, deve incrementar a coesão inter partículas, na zona
alterada, mas esse incremento de resistência não deve ser excessivo. A facilidade de consolidação depende das formas de degradação que é preciso tratar, (Delgado Rodrigues, 2003): “Para as fracturas e
fissuras conspícuas, a consolidação deve funcionar como uma cola, pelo que basta solidarizar as paredes da fractura num certo número de locais, facto que se consegue com relativa facilidade, com diversos tipos de produtos consolidantes”.
Quando é necessário proceder à consolidação em massa, o consolidante deve “funcionar como um
aglutinante de elementos minúsculos, ….grande capacidade de distribuição ….e ser capaz de restabelecer a resistência da zona degradada, de forma homogénea, até ao nível da resistência perdida”
(Delgado Rodrigues, 2003).

3.3

Os produtos consolidantes

O mercado tem disponibilizado diversos produtos consolidantes, podendo estes ser orgânicos, nomeadamente resinas acrílicas, resinas vinílicas, resinas silicónicas e epoxídicas, ou produtos inorgânicos
como água de cal, hidróxido de bário/cálcio. Uma outra família de produtos à base de silício, os organossilícicos, conjugam características dos dois grupos mencionados (orgânicos e inorgânicos), já que a
composição inicial é orgânica mas o produto final, responsável pela acção consolidante, é inorgânico, tal
como acontece com os silicatos de etilo.
Os consolidantes orgânicos e inorgânicos possuem vantagens e desvantagens. Os primeiros apresentam
menor durabilidade face aos segundos e são mais susceptiveis à degradação provocada por seres vivos
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como algas, fungos, e bactérias. Contudo, as principais causas de degradação daqueles produtos (orgânicos) são a água, a radiação ultravioleta, o oxigénio e as variações térmicas que desencadeiam processos
de degradação complexos nos polímeros. A alteração química dos polímeros originam variações de cor,
redução do poder de aderência (variações das características físicas), (Lazzarini, Tabasso 1986).
Os produtos orgânicos podem apresentar, ainda, dificuldade de penetração, se as suas moléculas possuírem um tamanho da ordem de grandeza dos microporos dos materiais a tratar, podendo também ocorrer o
arrastamento do polímero para o exterior da pedra consequência da evaporação do solvente.
A acção consolidante resulta da formação de uma camada de material orgânico que envolve as paredes
dos capilares do material. O elevado poder de aderência dos polímeros origina uma boa ligação/soldadura
entre os componentes minerais, (Lazzarini, Tabasso, 1986 consultado em Ferreira Pinto, 2002). Para além
da acção consolidante, alguns destes polímeros também atribuem propriedades hidrófugas (temporárias)
às superfícies.
Os materiais pétreos e os consolidantes orgânicos possuem diferenças a nível químico e estrutural, nomeadamente a nível da densidade, módulo de elasticidade e coeficiente de dilatação térmica (Torraca, 1981
consultado em Ferreira Pinto, 2002), aspetos que devem ser objeto de avaliação porque suscitam diferenças de comportamento após tratamento e constituir factor de degradação.
Os consolidantes inorgânicos têm maior afinidade com os materiais porosos (nomeadamente os pétreos)
podendo vir a ter capacidade para se ligarem às paredes dos capilares, o que proporciona a diminuição do
espaço poroso da pedra. O poder de penetração dos produtos é reduzido embora possa existir maior afinidade química entre estes e as pedras, (Ferreira Pinto, 2002).
Da baixa capacidade de penetração advém a possibilidade de alguns deles originarem crostas endurecidas devido à formação dos compostos junto à superfície. A capacidade de manterem as propriedades
hidrófilas dos materiais, assim como o facto de possuírem uma maior estabilidade química são outras das
características que são apontadas como vantagens da sua utilização deste tipo de produtos como consolidantes. O incremento das propriedades mecânicas resultante do tratamento com consolidantes inorgânicos é habitualmente inferior ao obtido com tratamentos consolidantes realizados com produtos orgânicos,
(Tavares et al., 2001). Por outro lado, os tratamentos inorgânicos revelam maior estabilidade à radiação
UV, o que proporciona uma maior durabilidade em ambiente exterior.
O Quadro 3.1 resume as vantagens e desvantagens da utilização de produtos orgânicos e inorgânicos, de
acordo com os autores indicados.
Quadro 3.1-Caracteristicas dos consolidantes orgânicos e inorgânicos [adaptado de (Ferreira Pinto, 2002); Tavares
et al., 2001; Lazzarini, Tabasso,1986 e Torraca, 1981]
CONSOLIDANTES ORGÂNICOS







Mais suscetíveis à degradação (ataque biológico);
Instabilidade química quando em contacto com o oxigénio, com o ozono, com a luz solar e os raios UV
Alterações de cor;
Mais elásticos e flexíveis que os inorgânicos
Polímeros com elevado poder de aderência;
Associam uma acção hidrófuga.

CONSOLIDANTES INORGÂNICOS
 Maior afinidade química e física com os materiais;
 Maior estabilidade à radiação ultravioleta;
 Menor alteração das propriedades hidrófilas originais
dos materiais;
 Maior estabilidade química;
 Menor capacidade para incrementar a resistência
mecânica.
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Segundo alguns autores, os hidróxidos de cálcio e de bário são produtos inorgânicos que atuam nas
camadas superficiais, pois possuem fraca capacidade de penetração, (Price, Ross, e White, 1988; L.
Schnabel, 1992; Lanterna G., 2000 consultado em Ferreira Pinto & Rodrigues, 2008).
Para a consolidação de variedades pétreas carbonatadas os consolidantes que originem a formação de
carbonato de cálcio são os mais indicados, assegurando compatibilidade química, uma vez que supostamente, possuem as mesmas propriedades físicas e a mesma reactividade química dos suportes pétreos sobre os quais são aplicados, (Hansen, et al., 2003).
Um dos produtos de conservação que tem sido estudado por diversos investigadores é a aplicação de
nano partículas de hidróxido de cálcio. Estas penetram no material consolidando e aumentando a resistência do mesmo, devido à formação de calcite (carbonatação), (Champbell et al.,2011). As nano partículas de hidróxido de cálcio são consolidantes que possibilitam uma boa compatibilidade entre estes e as pedras calcárias, (Feigão Xu, 2014). Estas nano partículas podem ser diluídas em água ou em solvente (etanol), sendo que este último promove uma sedimentação mais lenta, (Hansen, et al., 2003).
Os silicatos de etilo, também designados por ésteres de ácido silícico (Si(OC2H5)4 ou Si(OEt)4), pertencem ao
grupo dos alcoxisilanos, são frequentemente designados por TEOS – tetraetoxisilano exibem vantagens
relativamente a outros produtos, uma vez que são produtos de fácil penetração devido às suas características, nomeadamente a pequena dimensão dos seus compostos e a reduzida viscosidade (Mosquera et al.,
2008). As moléculas de sílica com efeito consolidante são quimicamente semelhantes aos silicatos exibindo,
portanto, uma boa compatibilidade com os materiais pétreos siliciosos, (Delgado Rodrigues, 2001).
Após a aplicação do silicato de etilo no suporte ocorre a sua hidrólise por reacção com a água contida nos
poros e do vapor de água existente na atmosfera, com a formação de silanol (grupos Si-H) e etanol. A desidratação ou condensação do silanol leva à formação de um gel de sílica amorfa (ligações alternadas de silício e oxigénio que ligam com os grupos C2H5) no interior dos poros do material. O polímero formado é responsável pelo incremento de coesão do material, como tem sido estudado por numerosos investigadores,
como (Wheeler, 2005), (Sandrolin et al., 2012), (Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues, 2008), (Ferron &
Matero, 2011).
Na Figura 3.1 é possível observar um esquema que ilustra as reacções de hidrólise e condensação do
silicato de etilo mencionadas anteriormente.

Figura 3.1-Reação do silicato de etilo (Et=C2H5): a) Reacção de hidrólise que dá origem ao silanol e etanol b) reacção de condensação [Sandrolini, Franzoni & Pigino, 2012]

Segundo Delgado rodrigues (2001), os estudos em que o silicato de etilo foi aplicado em pedras carbonatadas têm demonstrado que proporciona um aumento de resistência pouco significativo, com as van22

tagens da elevada capacidade de migração dentro da pedra e a pequena redução da permeabilidade ao
vapor de água após polimerização. Para além disso, a aplicação do produto não gera diferenças abruptas de resistência entre a área tratada e a não tratada, pelo que se observa continuidade entre as duas
zonas, (Delgado Rodrigues, 2001).
Contudo, a utilização de silicatos de etilo apresenta desvantagens como a formação de micro-fissuras
do gel durante a secagem e o polimerizaçao. A reduzida eficácia aquando da utilização deste produto
em pedras carbonatadas (calcários e mármores), é atribuída à fraca ligação química entre as moléculas
de calcite (compostos cálcicos) e de sílica, formadas após as reações de hidrólise e condensação
(Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues, 2008). Segundo alguns autores, nas pedras carbonatadas o gel de
sílica só preenche os poros (Sandrolini et al., 2012).
A aplicação de silicatos de etilo em pedras carbonatadas tem sido muito utilizada, inclusivamente em
Portugal, embora actualmente se considere que estes produtos não são os mais adequados, (Rodrigues
& Ferreira Pinto, 2008) (Delgado Rodrigues, 2001).
Resinas acrílicas diluídas em solventes orgânicos têm sido também utilizadas como consolidantes. A
sua durabilidade, quando expostas à radiação UV e aos agentes químicos, é razoável: Contudo, têm
como desvantagem a sua fraca adesividade a estruturas minerais. A repetida exposição à água diminui
a hidrofobicidade do grupo acrílico, (Charola, 1985). Estes produtos aumentam consideravelmente a
resistência mecânica das variedades pétreas após tratamento, e apenas conseguem conferir acção
consolidante numa reduzida espessura da superfície tratada (Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues,
2008).
O Paraloid B72 (etilmetacrilato-metilacrilato) tem sido utilizado na consolidação de materiais pétreos, como
por exemplo na formulação do “cocktail de Bologna”. Esta formulação foi referido como tendo revelado boa
capacidade de consolidação em materiais calcários compactos e mármores, semelhantes aos existentes
na Catedral de S. Petrónio e que se encontravam fissurados. Contudo o produto funcionou nestas fissuras
como uma cola, (Delgado Rodrigues, 2003).
As resinas epoxídicas proporcionam maior capacidade para incrementar a resistência mecânica do que
as resinas acrílicas, (Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues, 2008). Dentro do grupo das resinas epoxídicas podemos encontrar resinas epoxídicas aromáticas, alifáticas e cicloalifáticas, existindo diferenças
entre elas. As resinas epoxídicas aromáticas diluídas são utilizadas como consolidantes mas têm tendência para promover o amarelecimento dos substratos tratados devido à sua fraca estabilidade quando
expostas à radiação UV. Estas resinas possuem, ainda, viscosidade elevada e portando dificuldade de
penetração. As resinas epoxídicas alifáticas possuem menor resistência química e maior estabilidade de
cor do que as resinas aromáticas. Apresentam, ainda, uma viscosidade inferior, quando utilizadas com
concentrações entre 10 e 30 %, (Selwitz, 1992), (Cavaletti R., 1985). As resinas epoxídicas cicloalifáticas
têm sido estudadas por diversos investigadores que confirmam que estas têm a capacidade de aumentar
a resistência mecânica dos suportes em que são aplicadas, assim como possuem uma profundidade de
penetração elevada. Contudo, estas possuem desvantagens nomeadamente o facto de serem sensíveis à
temperatura, à humidade e à radiação UV.
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3.4

Avaliação do desempenho

Na avaliação do desempenho dos tratamentos consolidantes deve ter-se em atenção grandes aspectos:
eficácia inicial, nocividade e durabilidade.
Segundo Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002) um tratamento consolidante eficaz é aquele que “após um
período de tempo razoável confere consolidação e cuja acção se desenvolve em profundidade, atingindo o material não degradado”.
Para a avaliação da eficácia de um tratamento consolidante devem ser consideradas as modificações
das características mecânicas. Para tal, é possível recorrer a diversos ensaios designadamente, à determinação velocidade da propagação de ultra-sons, resistência mecânica à flexão, resistência mecânica à perfuração, resistência mecânica à compressão e ainda à dureza superficial (Ferreira Pinto, 2002).
Para além disso, o ensaio de perfuração permite avaliar a profundidade de penetração do produto
(Ferreira Pinto, 2002), aspeto relevante nesta avaliação.
Por outro lado, o efeito do consolidante tem consequências nas características do espaço poroso e propriedades hídricas é possível recorrer a diversos ensaios, como por exemplo: porometria, porosidade
acessível à água, teor em água às 48h, absorção de água por capilaridade e tempo de absorção de
microgotas, (Ferreira Pinto, 2002).
Segundo Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002), para que um tratamento não seja nocivo é necessário que
este não altere o aspecto visual das superfícies, não proporcione o desenvolvimento de novas formas
de degradação e que não permita a introdução de potenciais elementos nocivos (sais e ácidos) no interior dos materiais.
Antes da utilização de qualquer tipo de consolidante é de extrema importância a ponderação e o estudo das
consequências que o tratamento poderá provocar na variedade pétrea a tratar. Embora seja uma operação
de risco, a análise da relação benefício/prejuízo pode indicar vantagem do tratamento. (Delgado Rodrigues,
2001) . Na verdade, os tratamentos consolidantes são dos mais arriscados no conjunto das acções de conservação mas a sua aplicação pode ser imprescindível para que seja garantida a preservação de objectos
muito degradados ou em fase de perda de material, (Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues, 2008) (Delgado
Rodrigues, 2001).
É, também, importante avaliar a possibilidade de formação de crostas superficiais endurecidas, consequência de deficiente penetração do produto e o do excesso de rigidez resultante do incremento de resistência, potenciadores de futuros destacamentos. Após tratamento, a existência de características
físicas e mecânicas muito diferentes entre zonas tratada e não tratada, decorrentes da deficiente penetração do produto e ou a sua acumulação à superfície, tornam mais provável que possa originar a perda
de material da camada que se pretendia manter.
A tendência para que o produto se mova em direcção a uma superfície livre, de modo a ocorrer a evaporação do solvente, é outra das razões que favorece a concentração de produto à superfície. Este processo pode também causar alterações ou heterogeneidades de cor decorrentes de variações de concentração de produto. O problema da migração de produto pode ser atenuado através de medidas que
contribuam para a diminuição da taxa de evaporação do solvente, (Selwitz, 1992).
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Por fim, segundo Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002) a durabilidade é “a capacidade deste tratamento
manter, no tempo, o incremento de coesão e de aderência inicialmente conferido, sendo a sua análise e
conhecimento de extrema importância, de modo, a não pôr em causa o tempo de vida do objecto consolidado”. O estudo da durabilidade pode recorrer à exposição em ambiente natural e ou a diversos processos artificiais, sendo que estes possuem vantagens já que reduzem o tempo de ensaio e proporcionam um maior controlo das condições simuladas, muito embora não representem, com rigor, a simultaneidade das condições ambientais a que os materiais estão sujeitos na realidade (Ferreira Pinto, 2002).

3.5

Variáveis condicionantes da eficácia, nocividade e durabilidade

Diversos estudos, realizados em condições laboratoriais e naturais, têm facultado informação relativamente ao desempenho potencial dos tratamentos e contribuído para o conhecimento da sua acção e
durabilidade quando aplicados em situações reais.
O processo de aplicação dos produtos e as características do suporte a tratar são variáveis que condicionam a eficácia potencial e também a durabilidade dos tratamentos consolidantes, (Ferreira Pinto, 2002).
O drilling resistance measurement (DRMS) ou a medição da resistência à perfuração permite avaliar a
acção consolidante promovida por um tratamento (Tiano, 2003), (V. Cnudde, 2009). Com a utilização
desta técnica é possível comparar a força de perfuração da pedra, com e sem produto, de modo a avaliar o aumento da resistência promovida pelo tratamento, a determinação da eficácia mas também a nocividade do tratamento aplicado, uma vez que é possível avaliar a profundidade de penetração do produto e a variação desse incremento. A degradação do produto pode ser avaliada pela diminuição da
força de perfuração, enquanto que a eficácia do produto é indicada pelo seu aumento. Em ambas as
situações, a variação da força deve ocorrer gradualmente, (Rodrigues, et al., 2002). Todavia, os resultados do DRMS podem ser difíceis de interpretar no caso do material ser heterogéneo.
Outro método que pode ser utilizado na determinação da eficácia de um tratamento consolidante é a
determinação da velocidade de propagação das ondas elásticas (ensaio de ultra-sons), uma vez que
permite verificar se a pedra é mais ou menos compacta. Contudo, a velocidade de propagação dos ultra-sons é afetada por outras variáveis e pela quantidade de água existente na pedra, (Cardu, Gomez, &
Mancini 1989, Bouineau 1978, Kohler 1988, consultado em M.Favaro, 2006).
A variação de cor é outro dos aspectos que se deve considerar quando analisamos a nocividade e a
durabilidade, pois pode estar relacionada com a degradação dos produtos (M.Favaro, 2006).
A durabilidade de um tratamento consolidante pode ser estimada recorrendo à avaliação da alteração
de características mecânicas, das características do espaço poroso e tendo em consideração as alteração da cor das superfícies tratadas. Assim, um produto é considerado durável se mantiver a sua eficácia
ao longo do tempo. As condições de exposição são um dos factores que influenciam a durabilidade dos
tratamentos aplicados nas variedades pétreas, (Ferreira Pinto, 2002).
Na avaliação da durabilidade têm sido utilizados diversos ensaios artificiais (em laboratório) devido à
necessidade da maior rapidez de obtenção de resultados. Estes resultados permitem perceber a actuação do produto ao longo do tempo e, assim, criar uma previsão de “tempo de vida” do tratamento,
(Lazzari & Chiantore, 1999). Os ensaios de envelhecimento artificial envolvem várias acções: exposição
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à radiação ultravioleta, cristalização de sais, efeito de alteração da temperatura e humidade e exposição
a ambientes quimicamente agressivos. Estes ensaios não reproduzem a realidade na sua totalidade,
dado que decompõem as variáveis e na realidade a sua acção é conjunta. Quando expostos a condições reais podem sofrer alterações mais significativas do que as que ocorreriam no laboratório.
Neste subcapítulo são apresentados vários estudos sobre tratamentos consolidantes aplicados em diferentes variedades pétreas tratadas de forma diversa e expostas a diferentes condições.
Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002) estudou a eficácia de diversos tratamentos consolidantes que resultaram
da aplicação de diversos produtos (resina acrílica, resina epoxídica e silicato de etilo) em 4 variedades carbonatadas (identificadas como Ançã, Coimbra, Miocénico e Boiça), e a influência de algumas variáveis, nomeadamente o processo de aplicação dos produtos e as características do suporte. A autora concluiu que as
duas variáveis afetam a distribuição dos produtos nas pedras, bem como a sua eficácia inicial. Os métodos
de aplicação utilizados (pincelagem, capilaridade e imersão total) influenciaram a acção consolidante obtida.
A Imersão e pincelagem proporcionaram uma acção semelhante, enquanto que os tratamentos por capilaridade revelaram uma acção consolidante a maior profundidade. Para além deste efeito, os diferentes métodos influenciaram também variáveis como sejam a cor e a absorção de água por capilaridade.
Lazzari e Chiantore (1999) estudaram a estabilidade de consolidantes comerciais acrílicos/metacrilicos
quando expostos a altas temperaturas (110°, 135° e 150°C). Concluíram que ocorreu a ruptura de ligações
e/ou junção de macromoléculas e que a estabilidade das resinas acrílicas é controlada pela reactividade
do grupo alquil, (Lazzari & Chiantore, 1999).
Bracci e Melo (2003) estudaram a estabilidade do Paraloid B72 aplicado num mármore dolomítico (porosidade=1,8%), sob condições de exposição artificial e natural (no centro de Florença, durante 5 anos).
No estudo, a evolução durante as exposições artificial e natural foi monitorizada através da modificação
da absorção de água (por capilaridade) promovida pelo tratamento. A análise dos valores do Quadro 3.2
indica que há incremento da absorção de água no decurso das acções. As autoras verificaram, ainda,
que a eficácia residual dos produtos ao fim de 3000 horas de radiação e 60 meses de exposição natural
tinha o mesmo valor (60%).
Quadro 3.2 – Eficácia da protecção determinada em amostras tratadas antes e depois da radiação e exposição
natural [%] (Bracci & Melo, 2003).
1

Duração da exposição à radiação [h]
0
500
1000
2000
2500
3000
4000


1

2

Tempo de exposição natural [meses]
0
6
12
30
42
60

B72
93
93
92
88
80
60
35

B72
96
95
92
75
70
60

Radiação 700 W/m2; 2 Exposição natural

Favaro (2006) estudou dois tratamentos acrílicos que resultaram da aplicação de Paraloid B72 e B67 (produzidos pela Rohm & Haas) num mármore previamente submetido a um processo de degradação térmica.
Estes tratamentos foram expostos à radiação ultravioleta durante 1000h, sob temperatura e humidade
relativa constantes (40ºC e 40%). A monitorização das modificações ocorridas durante o ensaio foi feita
através das alterações de cor e da velocidade de propagação de ultra-sons (Figura 3.2 e Figura 3.3). A
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análise da Figura 3.2 permite verificar que os dois tratamentos promoveram importantes variações de cor,
mais acentuados no caso do B76. A radiação ultravioleta foi responsável pela redução da variação de cor
promovida pelo B72 mas registou-se tendência contrária no tratamento realizado com B67.
O investigador também avaliou a velocidade dos ultra-sons nas diferentes condições de ensaio. A Figura 3.3 permite verificar que o processo de degradação térmico foi responsável pela redução significativa
da velocidade de propagação de ultra-sons e que os dois tratamentos sofreram uma grande redução da
mesma ao fim de 1000h de exposição. A autora considerou que a mudança na estrutura molécular dos
produtos é responsável pela mudança de cor e a diminuição de eficácia do produto consolidante, indica-

Velocidade de ultra-sons (Km/s)

da pela diminuição da velocidade de propagação dos ultra-sons.
25
20

ΔE*

15
10
5
0

NT ET
Tempo

de

exposição

NT – mármore não (horas)
tratado – antes degradação térmica;
ET – mármore não tratado – após degradação térmica

Figura 3.2 – Variação de Cor (ΔE) depois de envelhecimento artificial (2000h) (M.Favaro, 2006)

Figura 3.3 - Velocidade dos ultra-sons depois de envelhecimento artificial (2000h) (M.Favaro, 2006)

Pamplona, Melo, & Aires-Barros (2008) analisaram a susceptibilidade de tratamentos acrílicos aplicados
em duas pedras carbonatadas portuguesas, nomeadamente a pedra de Lioz e a pedra de Ançã. O produto foi aplicado por capilaridade durante o tempo necessário para a franja liquida atingir 1 cm, tendo
sido estabelecido que 20 minutos era a duração máxima do tratamento.
Os provetes foram previamente estabilizados num ambiente com 8% de humidade relativa antes do
tratamento. A resina acrílica utilizada, designada por Motema Finish X 20 (produzida pela Interacry) foi
diluída em acetona/etanol 1:1 (V/V). Os tratamentos realizados originaram valores de quantidade de
2

produto aplicado da ordem de 1,09 e 0.01 Kg/m , respectivamente na pedra de Ançã e na pedra de Lioz.
2

Os tratamentos foram submetidos à radiação ultravioleta (800w/m ; λ˃295 nm) durante 1000h, sob uma
temperatura máxima de 45°C. Para avaliar as modificações foi determinada a absorção de água e a cor
das superfícies. O Quadro 3.3 apresenta a variação de cor, os valores de absorção de água (determinados recorrendo ao método de esponja de contacto (Wa)), e os valores da redução da absorção de água
por capilaridade medidos nas diferentes fases (após tratamento (0h) e no final da exposição à radiação
ultravioleta (1100h)).
Os resultados indicam que a radiação ultravioleta incrementou a capacidade de absorção de água dos
tratamentos, sendo este efeito mais relevante no tratamento realizado na pedra de Ançã. A resina acrílica não promoveu variações de cor relevantes na pedra Lioz. No entanto, quando aplicada na pedra de
Ançã foi responsável por variações de cor perceptíveis pela visão humana, que foram atenuadas durante a exposição à radiação ultravioleta.
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Quadro 3.3 – Evolução da variação de cor e das características de absorção de água promovidas pelo produto
Motema Finish X20 (Pamplona, et al., 2008) e após exposição à radiação ultravioleta

Variação Colorimetrica (ΔE*)
Absorção de água (Wa) (g)
Redução da absorção de água por
capilaridade após 1h (%)


Ançã
T0h
T1100h
7,21
5,34
0,020±0,001
0,030±0,003
98±0

Lioz
T0h
T1100h
2,01
3,23
0,023±0,002
0,026±0,001

88±8

73±2

72±4

T0h – Antes de envelhecimento; T1100h – Depois de 1100 horas de envelhecimento

Costa e Rodrigues (2011) estudaram o efeito da água na durabilidade de provetes graníticos tratados
com diversos silicatos de etilo, com o objectivo de avaliar o comportamento dos tratamentos quando
expostos à humidade em condições extremas. O estudo inclui tratamentos que foram submetidos a ciclos de variação de temperatura e humidade relativa (ensaio A), a ciclos de imersão longa (Ensaio B) e
a ciclos de molhagem e secagem (Ensaio C). O estudo utilizou dois tipos de provetes (prismas - P e
cubos-C) tratados com três produtos consolidantes baseados em silicato de etilo: Wacker OH, Rhodorsil
RC70 e Rhodorsil RC90 da Rhodia. Os autores utilizaram 2 resinas: A (metil fenil silicónica) e B (resina
epoxídica) como termo de comparação com o silicato de etilo Wacker OH.
Os provetes de granito (P) com porosidade de 2,6%, foram consolidados com Wacker OH através de
imersão parcial (2/3 de altura). Os provetes do tipo C, com porosidade de 2%, foram consolidados com
RC70 e RC90 por capilaridade.
A monitorização das características dos tratamentos durante os ensaios A, B, C, foi realizada através da
determinação da velocidade de propagação de ultra-sons, (na condição provetes secos, em estufa).
O ensaio A inclui 380 ciclos de 8h cada, durante o qual provetes prismáticos (P) tratados com Wacker
OH e as resinas A e B foram submetidos a ciclos de temperatura e humidade.
O ensaio B consistiu na imersão de provetes prismáticos (P) tratados com wacker OH e as resinas A e B, em
água desmineralizada durante 160 dias, tendo a monitorização sido realizada após 40 e 160 dias de imersão.
O ensaio C consistiu na realização de 4 ciclos de molhagem- secagem, em que cada ciclo teve a duração de 2 meses. Em cada ciclo, os provetes foram submetidos à absorção de água por capilaridade
durante o tempo necessário para a franja liquida atingir o topo dos provetes, seguida de secagem (em
ambiente de laboratório). Este ensaio C foi realizado recorrendo a provetes cúbicos C, tratados com os
produtos RC70 e RC90.
A Figura 3.4 apresenta os valores da velocidade de ultra-sons dos granitos estudados, antes e após
tratamento, bem como a sua evolução ao longo dos ensaios A, B e C. A análise da Figura 3.4 permite
verificar que os tratamentos realizados com wacker OH originaram incrementos da velocidade de ultrasons similares ao da resina B e ligeiramente inferiores ao conferido pelo resina A. De um modo geral,
todos os tratamentos estudados revelaram susceptibilidade às acções simuladas nos ensaios A e B,
dado que se registou redução dos valores da velocidade no decurso do ensaio. Note-se, porém, que a
redução dos valores de velocidade foi mais significativa na fase inicial dos ensaios para todos os tratamentos estudados e que o tratamento com o silicato de etilo (wacker OH) foi o que manifestou maior
susceptibilidade às acções simuladas.
Sassoni (2014) estudou a susceptibilidade à degradação, sob a acção da cristalização de sais, de tra28

tamentos realizados numa variedade calcária (calcário Globigerina), previamente submetida à acção da
temperatura (400°C) com o objectivo de provocar microfissuração. Os produtos, aplicados a pincel, incluíram um tratamento inorgânico, a hidroxiapatite (HAP) produzida através de uma solução de fosfato
aquosa e um silicato de etilo, o Estel 10005.

Zona não tratada do granito

Imersão prolongada
Velocidade de ultra-sons (m/s)

Velocidade de ultra-sons (m/s)

Ciclos de T/Hr

Velocidade de ultra-sons (m/s)

Número de ciclos

Zona não tratada do granito

Tempo (dias)

Absorção capilar/secagem

Wacker

- Ciclos 1 a 4; NT-

OH A
Resina

granito não tratado;

A
Resina

AT- Após tratamento

B
Granito Não
tratado

NT

AT Ciclo 1Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4

Figura 3.4 – Evolução da velocidade dos ultra-sons de provetes tratados com Wacker OH durante o teste A e B e
dos provetes tratados com RC70 e RC90 no teste C (Costa & Rodrigues, 2011)

O Quadro 3.4 apresenta os valores de porosidade, do coeficiente de absorção de água por capilaridade,
do teor em água após imersão em água durante 24 horas do calcário de Globigerina antes e após tratamento. A sua análise permite verificar que ambos os tratamentos reduziram a porosidade e de absorção de água.
Quadro 3.4 - Propriedades mecânicas, microestruturas e físicas dos provetes tratados e não tratados antes de
envelhecimento (E. Sassoni, 2014)
2
Produto
Porosidade [%]
AC [mg / (cm √s)]
WA24 [%]
Não tratado
37,1
20,5
14,6
HAP
34,7
19,3
13,9
TEOS
32,1
19,6
14,1


AC - coeficiente de absorção de água por capilaridade; WA24 – Teor de água após imersão durante 24 horas;

No estudo, E. Sassoni (2014) submeteu provetes tratados e não tratados à acção da cristalização de
sais. Os provetes foram parcialmente imersos numa solução de sulfato de sódio decahidratado (com
concentração a 14%), durante 7 horas, seguida de secagem a 50°C, durante 15 horas. Este procedimento foi repetido 5 vezes (5 ciclos).
A Figura 3.5 permite observar o aspecto visual dos provetes tratados e não tratados (NT), antes e após,
serem submetidos a 5 ciclos de cristalização de sais. Através da observação macroscópica e da diferença de massa das amostras Sassoni (2014) concluiu que os provetes tratados com HAP revelaram
5

composto por 75 Wt% do oligomero de silicato de etilo e 25 Wt% de White Spirit D40 aplicado a pincel e produzido
pela CTS s.r.l (italia)
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menor presença de fissuras e menor susceptibilidade à degradação comparativamente aos não tratados
e tratados com Estel. Segundo o autor, o tratamento realizado com HAP revelou melhor desempenho
embora indique que existe o risco de formação de criptoeflorescências na interface do tratamento.

NT- calcário globigerina não tratado;
HAP-provete tratado
com HAP;
Estel

–

provete

tratado com Estel

Figura 3.5– Amostras tratadas e não tratadas antes e após o ensaio de cristalização de sais (E. Sassoni, 2014).

Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002) estudou a estabilidade de diversos tratamentos consolidantes quando
expostos em dois ambientes naturais (urbana e marítima) durante aproximadamente 1 ano, e face à acção
da radiação ultravioleta (ensaio laboratorial). Os tratamentos foram aplicados em 4 variedades carbonatadas
portuguesas e resultaram da aplicação dos seguintes produtos: silicato de etilo (Tegovakon), resina acrílica
(Paraloid B72) e resina epoxídica (EP 2101). A aplicação dos tratamentos foi feita por pincelagem (provetes
de exposição natural) e por imersão (provetes submetidos à radiação ultra-violeta).
A acção da radiação ultravioleta foi responsável pela redução das alterações de cor proporcionadas
pelos tratamentos, pelo incremento da capacidade de absorção de água (Quadro 3.5), não tendo revelado influência da dureza superficial (avaliadas pela largura da risca) das superfícies tratadas medida
por Ferreira Pinto (2002).
Quadro 3.5 – Radiação ultravioleta. Absorção superficial de água [Retirado de (Ferreira Pinto, 2002) ]
Face exposta
Pedra

Ançã

Coimbra Z1

Miocénico

Boiça


Produto
TG
B
EP
TG
B
EP
TG
B
EP
TG
B
EP

Face protegida

MG [%]

1

MG [%]

MG [%]

MG [%]

1

13
106
43
53
44
44
95
94
69
104
85
70

3
67
1
5
16
15
54
65
45
52
31
25

9
112
43
68
41
45
103
73
70
95
65
58

8
99
54
44
36
39
75
61
62
103
69
61

MG, MG1 – valores do tempo de absorção de microgotas após tratamento e após 1000h de exposição [%].

Todos os tratamentos consolidantes estudados por Ferreira Pinto, (Ferreira Pinto, 2002) promoveram a
redução de absorção de água e o incremento da dureza superficial e da resistência à perfuração. A profundidade da acção consolidante e as variações de cor promovidas variaram em função do tipo de pedra
e do produto consolidante utilizado.
A exposição de amostras tratadas e não tratadas em ambiente urbano, durante um ano, incrementou a
capacidade de absorção de água de todas as pedras tratadas, reduziu a dureza superficial das superfí-
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cies tratadas e não tratadas, com excepção da pedra de Ançã tratada com a resina acrílica e com a
resina epoxídica, em que se verificou um ligeiro incremento da dureza superficial.
Após 1 ano de exposição, a dureza superficial de todas as superfícies tratadas era superior à das não
tratadas. Muito embora tenha sido registado alguma degradação superficial nas superfícies tratadas, a
acção consolidante em profundidade não foi afectada pelas acções exercidas durante o período de exposição. Tanto a exposição a ambiente natural como a acção da radiação ultravioleta proporcionaram a redução (atenuação) das alterações de cor promovidas pelos tratamentos, como se observa no Quadro 3.6.
Quadro 3.6 - Variação do valor médio da diferença total de cor [Retirado de (Ferreira Pinto, 2002) ]
Exposição natural
Após tratamento

Pedra-produto

ΔE*
4,89
8,93
15,10
9,35
8,98
10,40
7,40
10,00
8,41
10,12
6,17
8,00

Ançã - TG
Ançã - B
Ançã - EP
Coimbra - TG
Coimbra - B
Coimbra - EP
Miocénico - TG
Miocénico - B
Miocénico - EP
Boiça - TG
Boiça - B
Boiça - EP

Exposição artificial
Após tratamento
Após tratamento e
Após tratamento e 1000 horas de
exposição natural
radiação
1
1
ΔE*
ΔE*
ΔE*
1,58
1,14
0,94
3,57
9,37
6,14
4,32
7,43
3,89
1,70
2,99
2,28
2,11
3,77
1,70
2,88
9,84
5,16
1,82
2,83
1,81
1,76
2,37
0,78
2,96
7,41
3,46
4,34
3,99
1,34
3,20
1,30
3,30
6,71
5,84
1,19

 ΔE*, ΔE* 1 – valores da variação de cor após tratamento e após exposição natural/ artifical [%].

Em 2010, Revuelta Camacho (2010) estudou tratamentos consolidantes que resultaram da aplicação
por imersão de dois silicatos de etilo num calcarenito (calcarenito de santa Pudia) e num arenito (arenito
de Montoro). Estes tratamentos foram realizados em pedra não contaminada e previamente contaminada com sulfato de sódio. Os produtos utilizados foram Tegovakon V 100 e Estel 1000.
O Quadro 3.7 resume a variação de massa obtida nos provetes tratados, verificando-se que os provetes
tratados com Estel 1000 absorveram maior quantidade de produto do que os tratados com Tegovakon.
Os provetes com sal absorveram menor quantidade de produto.
Quadro 3.7– Incremento de massa registado devido aos tratamentos (Revuelta Canacho, 2010)
Produto
Estel
Tegovakon


Com sal
Sem sal
Com sal
Sem sal

Calcarenito Santa Pudia
ΔM [g]
7,7
12,6
5,2
10,2

Arenito Montoro
ΔM [g]
1,9
1,5
2,4
1,3

Provetes de iguais dimensões.

O Quadro 3.8 apresenta os valores de porosidade das duas variedades pétreas nas diferentes condições,
com e sem sulfato de sódio, antes e após a aplicação dos tratamentos. Conclui-se que os dois tratamentos
reduziram a porosidade, e o produto Estel1000 proporcionou uma redução mais significativa.
Quadro 3.8 - Valores de porosidade antes e após tratamento (Revuelta Canacho, 2010)
Calcarenito
Arenito MontoSanta Pudia
ro
Sem tratamento
30,9
13,6
Estel
23,3
11,6
Tegovakon
27,6
12,7
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Provetes das duas variedades, tratadas e não tratadas, previamente contaminadas e não contaminadas
com sulfato de sódio foram posteriormente submetidos a ensaio laboratorial de cristalização de sais,com
o objectivo de avaliar o seu comportamento face à acção de cristalização de sulfato de sódio. Neste
ensaio colocam-se os provetes previamente contaminados com sais em contacto com a água, de modo
a se estudar o comportamento dos sais contidos no interior dos mesmos. Os provetes não contaminados são colocados em contacto com uma solução de sulfato de sódio (Na 2SO4) diluída 10% em peso.
O anexo I 1) apresenta a evolução das situações estudadas em três fases distintas do envelhecimento
artificial. Os provetes de pedra de Santa Pudia sofreram ascensão do sal que contribuiu para a formação de uma camada na superfície que impossibilita a determinação da alteração ocorrida nos provetes.
Depois da investigadora eliminar a camada superficial verificou que os provetes não tratados revelaram
maior susceptibilidade à degradação do que os tratados.
Os provetes previamente contaminados com sulfato de sódio (Anexo I 2)) tratados com consolidantes
apresentaram uma deterioração semelhante para ambos os produtos. A diferença entre os provetes não
tratados e tratados não foi muito significativa.
No anexo I 3) verifica-se que os provetes de pedra de Montoro não contaminados encontram-se cobertos por uma crosta esbranquiçada de sais após envelhecimento artificial. Na anexo I 4) os provetes
apresentam superfícies tratadas mais rugosas que as não tratadas, sendo que não existe grande diferença entre os dois tratamentos.
Em suma, observou-se uma degradação significativa das superfícies sendo que a pedra de Montoro
apresentou uma maior quantidade de crostas brancas. A autora não realizou mais ensaios para determinar a evolução da degradação, tendo apenas realizado uma reportagem fotográfica da evolução dos
produtos.
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4 Apresentação e descrição do plano de trabalhos
4.1

Considerações iniciais

Todos os materiais e provetes utilizados no âmbito da presente dissertação e que suportaram a execução do seu plano de trabalhos foram selecionados, preparados e caracterizados no âmbito do estudo
realizado por Ferreira Pinto, (2002).
O presente capítulo compila os aspectos fundamentais do trabalho anterior de forma possibilitar a ligação com a investigação realizada no presente. Apresenta e descreve as variedades pétreas, os produtos, os tratamentos e o local de exposição estudado, assim como o plano de trabalhos experimental
adoptado para a monitorização da evolução no tempo dos tratamentos, definido e adoptado por Ferreira
Pinto (2002), dado que tal é necessário para garantir que a informação agora obtida dê continuidade ao
trabalho realizado anteriormente.
O estudo incide sobre 5 variedades pétreas, de composição carbonatada, portuguesas tratadas com
produtos hidrófugos e consolidantes. Os tratamentos hidrófugos estudados resultaram da aplicação de 2
produtos, um do tipo silano e outro do tipo polisiloxano. Os tratamentos consolidantes incluíram 3 produtos nomeadamente, um silicato de etilo, uma resina acrílica e uma resina epoxídica.
A exposição natural dos provetes foi realizada num ambiente marítimo (Cabo da Roca) durante 49 meses. No final do tempo de exposição até à actualidade os provetes foram mantidos em depósito. A monitorização foi realizada numa primeira fase ao fim de 16 meses de exposição por Ferreira Pinto (2002). A
presente dissertação trata da caracterização dos materiais após 49 meses de exposição.
O estudo inclui dois tipos de provetes identificados como ” tipo I”, definidos como chapas tratadas por
2

pincelagem, com área entre 160-280 cm e espessura de 2,5 cm. Os provetes do “tipo II” são prismas
de secção quadrada, com 5 cm de aresta e espessura de 2 cm, tratados a pincel.

4.2

Caracterização das variedades pétreas, produtos e tratamentos estudados
4.2.1

Variedades pétreas

O estudo incidiu sobre cinco variedades pétreas carbonatadas sedimentares, nomeadamente a pedra de
Ançã (A), Pedra de Coimbra (D), Pedra da Boiça Branca (B), Calcário Miocénico (M) e Pedra de Lioz (L).
As rochas carbonatadas sedimentares podem ter origem biogénica ou química, sendo que este tipo de
rochas frequentemente possuem na sua constituição dois tipos de minerais carbonatados, a dolomite
(CaMg (CO3)2), e a calcite (CaCO3). Segundo Cayeux (Cayeux, 1935 consultado em Ferreira Pinto,
2002), as rochas com composição entre os calcários puros e as dolomias podem ser classificadas segundo a percentagem de calcite e dolomite. Utilizando esse critério, a pedra de Ançã, a pedra da Boiça
e a pedra Lioz são variedades calcárias, enquanto que a pedra de Coimbra e o calcário miocénico são
variedades que devem ser incluídas no grupo das dolomias.
A pedra de Ançã é uma variedade homogénea, de cor clara, com grão não discernível a olho nu. Caracteriza-se por possuir elevada porosidade e resistência mecânica e dureza superficial reduzidas. Esta variedade foi explorada e retirada da pedreira D`El Rei, perto da Vila de Ançã, (Ferreira Pinto, 2002). Microscopicamente, esta variedade tem características de uma vasa calcítica (sedimentos biogênicos – conchas ou
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carapaças de organismos planctónicos) e por matéria orgânica de estrutura dendrítica de cor castanha
escura espalhada irregularmente, (Delgado Rodrigues, 1998 consultado em Ferreira Pinto, 2002).
A pedra da Boiça é uma variedade compacta e relativamente homogénea, com grão não discernível a
olho nu, de cor branca acinzentada e que possui veios de calcite com espessura inferior a 0,5 mm, (Ferreira Pinto, 2002). A nível microscópico, apresenta um micrito uniforme, com grãos de calcite e restos de
fósseis dispersos. Na matriz são identificados alguns pontos de cor negra e opacos, rodeados de auréolas de óxidos de ferro de cor castanha amarelada e a presença de veios de calcite bem cristalizada,
facilmente visíveis, (Ferreira Pinto, 2002).
A pedra Lioz possui é um calcário de cor cinzenta, muito compacto e com porosidade bastante reduzida,
de idade Cretácica. É constituída maioritariamente por calcite, e microscopicamente identificam-se
aglomerados de cristais de calcite e restos de fosseis numa matriz microcristalina que é constantemente
“atravessada” por estruturas estilolíticas, (Ferreira Pinto, 2002).
A pedra de Coimbra é heterogénea, possui uma cor creme alaranjada, sendo maioritariamente constituída por dolomite. Apresenta veios de calcite e clastos ferruginosos de dimensão pequena e de cor alaranjada, (Ferreira Pinto, 2002). A textura apresenta zonas de grão não discernível a olho nu, e outras zonas onde subsiste uma rede de fracturas, dendríticas, cujo interior se encontra preenchido por material de cor
castanha, (Delgado Rodrigues, 1998).
Por último, os calcários miocénicos são rochas que possuem uma cor amarela-torrada sendo constituídos por vazios ocasionalmente observáveis à vista desarmada. Microscopicamente esta variedade possui uma micrite de granularidade fina, onde existem vacúolos de diferentes formas e tamanhos, sendo
alguns deles visíveis a olho nu, (Ferreira Pinto, 2002).
Estes materiais apresentam caraterísticas físicas diversas. O Quadro 4.1 apresenta os valores de massa volúmica real e aparente, porosidade, teor em água máximo e após 48h de imersão em água, o coeficiente de absorção de água por capilaridade e a absorção de água sob baixa pressão (ao fim de 1
hora), das variedades pétreas estudadas.
Quadro 4.1 – Massa volúmica real e aparente, porosidade acessível à água, coeficiente de absorção de água por
capilaridade e absorção de água sob baixa pressão, ao fim de 1 hora (Ferreira Pinto, 2002)

Pedra

Massa
volúmica
real
ϒreal
-3
[kg.m ]

Massa volúmica
aparente
-3
ϒap [kg.m ]

Porosidade
P [%]

Ançã
Boiça
Lioz
Coimbra
Miocénico

2711 (±3)
2710 (±5)
2709 (±9)
2853 (±44)
2846 (±17)

1972 (±29)
2449 (±27)
2685 (±9)
2344 (±101)
2408 (±46)

27,2 (±1,1)
9,6 (±1,1)
0,9 (±0,2)
17,8 (±3,3)
15,4 (±1,7)



Teor em água
máximo
Wmax [%]

às 48
horas
W48h[%]

13,8 (±0,8)
3,9 (±0,5)
0,3 (±0,1)
7,7 (±1,7)
6,4 (±0,8)

12 (±0,9)
3,3 (±0,3)
0,3 (±0,1)
6,5 (±1,8)
4,4 (±0,5)

Coeficiente de
Absorção de
absorção de
água sob baiágua por capixa pressão, ao
laridade
fim de 1 hora
-4
x 10
3
[cm ]
-2 -1/2
[g.cm .s ]
178,9 (±13,23)
4,000 (±0)
10,2 (±1,72)
0,500 (±0,1)
0,5 (±0,25)
n.d.
15,7 (±4,43)
0,775 (±0,275)
9,6 (±4,18)
0,475 (±0,150)

Os valores apresentados são valores médios (± desvio-padrão); n.d. – não determinado.

O Quadro 4.2 reúne as características mecânicas, expressos através dos valores da velocidade de propagação de ultra-sons, da resistência à flexão, da resistência à compressão, da resistência à perfuração
e da dureza superficial, determinada em provetes com dimensões 2,5 x 2,5 x 10 (cm). Este quadro
apresenta, ainda, valores das zonas Z1 e Z2 identificadas na variedade de Coimbra através dos valores
da resistência à furação e da dureza superficial como zonas com características mecânicas diferentes.
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Quadro 4.2 - Velocidade de propagação de ultra-sons, resistência mecânica à flexão, resistência mecânica à compressão, resistência à furação e dureza superficial (Ferreira Pinto, 2002)
Velocidade de
Resistência
Resistência
Dureza superPedra
Resistência à
propagação de
mecânica à
mecânica à
ficial - largura
Provetes
furação
2,5 x 2,5 x 10
ultra-sons
flexão
compressão
da risca
FM
[N]
-1
2-18
[cm]
[m.s ]
[MPa]
[MPa]
LR [mm]
Ançã
3200 (±80)
5,2 (0,4)
36,4 (±3,3)
3,3 (±1,0)
1,059 (±0,167)
Boiça
4750 (±200)
14,0 (1,4)
134,7 (±18,1)
23,6 (±6,3)
0,462 (±0,106)
Coimbra Z1
8,9 (±2,7)
0,665 (±0,152)
4520 (±260)
11,6 (2,1)
89,4 (±12,1)
Coimbra Z2
45,7 (±16,6)
0,349 (±0,106)
Miocénico
4950 (±120)
16,0 (1,2)
143 (±14,4)
25,8 (±8,1)
0,445 (±0,075)
Os valores apresentados são valores médios (± desvio-padrão); n – número de provetes ensaiados;
A velocidade de propagação de ultra-sons foi determinada por transmissão directa em provetes secos em estufa, arrefecidos e mantidos em exsicador, com recurso a transdutor planos. Cada provete foi ensaiado 5 vezes. Para obtenção da
velocidade em cada provete, procedeu-se ao cálculo do valor médio das 5 medições efectuadas.

Nota-se que a pedra de Ançã possui uma velocidade de propagação de ondas longitudinais muito inferior
às restantes variedades pétreas, sendo a pedra do Miocénico a que tem maiores valores. Relativamente à
resistência mecânica à flexão, pode observar-se que a pedra de Ançã é a variedade menos resistente.
Os valores determinados no ensaio de resistência mecânica à compressão demonstram que a variedade com menor resistência é a pedra de Ançã e da Boiça a mais resistente. Tal como indicado anteriormente, a heterogeneidade da pedra de Coimbra permitiu definir zonas diferentes identificadas como Z1
e Z2. Assim, os valores determinados para a resistência à furação e dureza superficial (ver Quadro 4.2)
foram divididos por zonas com características diferentes, de maior porosidade (Z1) ou menor porosidade
(Z2), pelo que foi considerado interessante avaliar o efeito dos tratamentos separadamente. Note-se,
ainda, que a pedra de Coimbra inclui os dois extremos de resistência determinados neste estudo, ou
seja, tem valores de resistência muito elevados (em Z2) mas também zonas de resistência muito reduzidos e próximos dos de Ançã (correspondentes à zona Z1).
Através da avaliação da dureza superficial das diferentes variedades pétreas observa-se que a pedra de
Ançã é a menos resistente, pois é a que possui maior largura da risca. A pedra da Boiça tem uma dureza superficial semelhante à pedra do Miocénico.
As coordenadas colorimétricas quantificam a cor destes materiais. O Quadro 4.3 apresenta os valores
das três coordenadas e dos valores de croma, segundo o sistema CIELAB.
Quadro 4.3 – Coordenadas colorimétricas e correspondentes valores de croma (Ferreira Pinto, 2002)
Pedra

L*

a*

b*

C*

n

Ança
Boiça
Lioz
Coimbra
Miocénico (1M)
Miocénico (2M)

86,86 (±1,06)
77,68 (±1,01)
79,80 (±2,02)
70,21 (±1,97)
74,69 (±2,18)
77,24 (±0,70)

1,25 (±10,09)
2,10 (±0,26)
1,19 (±0,32)
4,72 (±0,61)
3,12 (±0,55)
3,08 (±0,31)

8,90 (±0,77)
10,36 (±0,97)
4,49 (±1,29)
18,0 (±2,59)
16,20 (±2,18)
15,45 (±0,98)

8,99 (±0,77)
10,57 (±0,99)
4,64 (±1,32)
18,62 (±2,58)
16,50 (±2,24)
15,75 (±1,01)

255
96
78
221
63
121

 Os valores apresentados são valores médios (± desvio-padrão); n – número de medições

4.2.2

Produtos de tratamento

Neste estudo, a avaliação da durabilidade dos tratamentos incidiu sobre provetes tratados com produtos
hidrófugos e consolidantes. Neste ponto, resumem-se as condições de aplicação dos tratamentos, de
acordo com Ferreira Pinto, (Ferreira Pinto, 2002). Os produtos hidrófugos estudados foram um silano
(N) e um siloxano (H), com as designações comerciais de DYNASYLAN NH e HL100, respectivamente.
O siloxano foi utilizado numa concentração de 1:11 em volume (matéria activa: solvente) em white-spirit.
35

O siloxano é referido na sua ficha técnica como sendo um “siloxano modificado”, de baixo peso molecular, livre de solventes, com um teor de 100% siloxanos modificados. O produto é utilizado na realização
de soluções, cuja condensação está concluída após 8 horas.
O silano (N) é referido na sua ficha técnica como sendo apropriado para o tratamento de pedras naturais
aplicadas em exteriores, e constituído por monómeros alquilalcoxisilanos em etanol, com um teor em
sólidos de 40%. Este produto apresenta-se como um produto pronto a usar.
O Quadro 4.4 apresenta a caracterização dos produtos dois hidrófugos.
Quadro 4.4- Caracterização dos produtos hidrófugos (N,H) (Ferreira Pinto, 2002)
Produto Hidrófugo

Viscosidade de Brookfield [cP]

0,82

9,5

N
H

-1

Massa volúmica [g.mL ]

Solução utilizada (*)

2

Constituinte principal

1

Metilsiloxano modificado

3

1,12

280

0,79

107,5

3

Metilsiloxano modificado

 (*) O produto H foi utilizado numa solução diluída a 1:11 (produto H:White Spirit) em volume; 1 A técnica de análise utilizada
na identificação dos produtos por espectrofotometria de infravermelhos foi o método da pelicula sobre janela de cloreto de
sódio para todos os produtos; 2 Determinada para uma velocidade de rotação de 100 rpm; 3 Determinada para uma velocidade de rotação de 20 rpm.

Os produtos consolidantes estudados foram um silicato de etilo, uma resina acrílica e uma resina epoxídica.
A resina epoxídica estudada (EP) consiste num sistema composto por uma resina epoxídica cicloalifática
(EP2101), produzida pela EUROSTAC, e um endurecedor, utilizados numa proporção de 1:5 em peso
(endurecedor: resina). Este consolidante foi diluído na proporção de 1:1 em peso (resina:solvente), tendose utilizado como solvente uma mistura de tolueno e xileno na proporção de 1:1(em volume).
A resina acrílica estudada (B) foi o Paraloid B72. O fabricante Rohm e Hass indica o produto como sendo um copolímero etilmetacrilato, que pode ser fornecido na forma sólida ou numa solução de 50% de
sólidos em tolueno. O produto consolidante utilizado foi preparado a partir da forma sólida. Foram preparadas duas soluções que posteriormente se misturaram na proporção de 15% de solução X e 85% de
solução Y. A solução X era constituída por 30% peso/volume de resina acrílica (Paraloid B72) numa
mistura de tolueno e xileno na proporção de 1:1 em volume. A solução Y era formada por uma mistura
de tolueno e acetona de 1:1 (em volume).
O silicato de etilo utilizado (TG) é um produto comercial pronto a usar, designado por Tegovakon e produzido pela Goldschmidt.
O Quadro 4.5 apresenta a caracterização dos componentes e produtos consolidantes utilizados no tratamento das variedades de pedra.
De referir que a ficha técnica do TG indica que este produto necessita ser aplicado até à saturação do
suporte através de pulverização a baixa pressão (melhor processo), ou com o auxílio de rolos de carneiro. A ficha técnica do produto B não apresenta qualquer tipo de indicação quanto à aplicação, enquanto
que o produto EP pode ser aplicado até à saturação por métodos diversos (por pincelagem, por pulverização a baixa pressão, a compressas) de modo a assegurar uma superfície húmida, com absorção continua do produto e respeitando os tempos de espera indicados pelo fabricante (que dependem da temperatura de aplicação).
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Quadro 4.5-Caracterização dos produtos consolidantes (TG, B, EP) (Ferreira Pinto, 2002)
Produto
TG

Massa volúmica
(g.mL-1)
0,95

Viscosidade de
1
Brookfield (cP)
15

(responsável pela acção consolidante)

0,84

11

Resina metacrílica

0,88
0,84
0,88
2
1,88

14
26,5
15
3
8

Resina epoxídica
Poliamida

B

EP

Resina
Endurecedor
Mistura (*)
Solução utilizada (**)

Constituinte principal
siloxano

 (*) mistura dos componentes numa proporção(endurecedor : resina) de 1 :5 em peso;
 (**) Solução diluída da mistura (*) a 1:1 em peso numa mistura de solventes, tolueno:xileno, a 1:1 em volume; 1 Determinada para uma velocidade de rotação de 100 rpm; 2 Temperatura de ensaio: 22,0ºC; 3 Temperatura: 22,4 ºC.

4.2.3

Processos de aplicação e controlo dos tratamentos

Tratamentos hidrófugos
Hidrófugos e consolidantes foram aplicados por pincelagem. Os procedimentos utilizados na aplicação
dos produtos hidrófugos consistiram em duas aplicações realizadas num mesmo dia, até à saturação do
suporte, desfasadas de 4 horas, com repetição do procedimento após 48 horas. A saturação foi considerada atingida quando os suportes permaneceram húmidos durante 10 a 30 segundos.
A caracterização dos tratamentos incluiu a determinação do consumo, da quantidade de produto absorvida e da matéria-seca resultante.
O cálculo do valor de consumo corresponde à diferença entre o peso inicial e o peso final expresso em
função da área tratada. Esta diferença é calculada através da diferença da massa do recipiente com o
produto antes e após aplicação. O valor do consumo inclui a quantidade absorvida pelo suporte e as
perdas por evaporação e outras eventuais perdas ocorridas durante a aplicação.
A quantidade de produto absorvido foi avaliada por recurso à diferença de massa dos provetes imediatamente antes e após a aplicação dos produtos, expressa em função da área tratada.
O Quadro 4.6 resume os valores de consumo e quantidade de produto absorvida resultante dos tratamentos hidrófugos estudados.
Quadro 4.6-Tratamentos hidrófugos. Consumo, quantidade de produto absorvida (Ferreira Pinto, 2002)
-2

Pedra

H

-2

Quantidade absorvida [kg.m ]

N

n

H

N

H

N

Ançã

5,4 (±0,94) 6,7 (±0,71)

5,1 (±0,92)

5,4 (±0,56)

6

6

Coimbra

1,0 (±0,26) 2,0 (±0,39)

0,9 (±0,22)

1,0 (±0,21)

6

6

Miocénico 0,8 (±0,15) 1,6 (±0,34)

0,6 (±0,08)

0,7 (±0,06)

6

6

0,2 (±0,04)

0,2 (±0,05)

6

8

Lioz


Consumo [kg.m ]

0,3 (±0,10) 0,9 (±0,19)

Os valores apresentados são valores médios (± desvio-padrão);n - Número de provetes tratados.

A análise do Quadro 4.6 permite verificar que as quantidades de produto H e N absorvidas foram da ordem de 80-90% e de 40-80% dos valores de consumo, respectivamente. As quantidades de produto envolvidas no tratamento de pedra de Ançã são bastante superiores aos das outras variedades, devido à sua
maior porosidade. Por outro lado, a pedra Lioz é a que apresenta menor porosidade e, consequentemente,
foi aquela em que a quantidade de produto aplicado e retido foi menor.
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Tratamentos consolidantes
Os tratamentos consolidantes estudados resultaram da aplicação dos produtos por pincelagem até saturação dos suportes, sendo esta considerada atingida quando a superfície permaneceu húmida durante
30 segundos a 1 minuto. O silicato de etilo (TG) foi aplicado duas vezes no mesmo dia, com um intervalo da ordem de 4 horas, procedimento repetido após 48 horas. A resina acrílica (B) foi objecto de duas
aplicações num mesmo dia, com um desfasamento de 4 horas. Os tratamentos com a resina epoxídica
(EP) foram realizados apenas numa aplicação.
O Quadro 4.7 apresenta os valores de consumo e quantidade absorvida de produto resultante dos tratamentos consolidantes. Os valores de consumo e da quantidade de produto absorvido na pedra de
Ançã são muito superiores aos obtidos nas outras variedades. A maior quantidade de produto EP absorvido pelas pedras de Ançã e de Coimbra (pedras com maior porosidade) indicam boa absorção nestes suportes. Já nas variedades menos porosas (calcário Miocénico e Boiça) o produto com maior valores de quantidade de produto absorvido foi o TG, (Ferreira Pinto, 2002).
Quadro 4.7- Tratamentos consolidantes. Consumo, quantidade de produto absorvida (Ferreira Pinto, 2002)
2

-2

Consumo [kg.m- ]

Pedra

Quantidade absorvida [kg.m ]

n

TG

B

EP

TG

B

EP

3,1-3,4

3,2 - 4,8

6,8 - 7,0

2,7 - 2,9

1,9 - 2,8

5,6 - 5,8

2

1,1 (±0,7) 2,3 (±2,1) 1,6 (±0,7) 0,3 (±0,0) 0,1 (±0,0) 0,4 (±0,1)

5

Miocénico 0,9 (±0,5) 1,3 (±0,8) 0,7 (±0,5) 0,3 (±0,1) 0,2 (±0,0) 0,2 (±0,0)

5

Ançã
Coimbra

Boiça

0,8 (±0,4) 1,0 (±0,9) 0,8 (±0,4) 0,2 (±0,0) 0,1 (±0,0) 0,1 (±0,0) 5 (*)

Os valores correspondentes às pedras de Coimbra, Boiça e calcário Miocênico foram obtidos em dois provetes tipo I;
(*) Com excepção dos valores correspondentes à pedra da Boiça tratada com o produto B, que foram obtidos com base em 4 provetes do tipo I; Os valores apresentados são valores médios (± desvio-padrão), com excepção dos que se referem aos obtidos em 2
provetes tipo I de pedra de Ançã em que são apresentados os valores individuais; n representa o número de provetes tratados.

4.3

Caracterização do local de exposição

Para avaliação do comportamento em condição de exposição natural, em ambiente marítimo, utilizou-se
uma estação localizada no Cabo da Roca. As principais características ambientais constam do Quadro
4.8 em que se inclui a temperatura, o número de horas de sol, o tempo de humedecimento (TDH), a
quantidade de precipitação, a velocidade e orientação predominante do vento.
Quadro 4.8- Valores médios anuais de parâmetros do ambiente, entre 1985 a 1998 (Fontinha et al., 1998)

Cabo da Roca


4.4

Temperatura [°C]
Média Máxima Mínima
15,4
9,1
23,1

Horas de Sol
-1
[h.ano ]
2130*

TDH
-1
[h.ano ]
5028

Precipitação
-1
[mm.ano ]
491

Vento
-1
[Km.h ]
18 Noroeste

TDM – Tempo de humedecimento; *dados da estação do Cabo Carvoeiro.

Apresentação e descrição do plano de trabalhos
4.4.1

Considerações gerais

A monitorização dos provetes expostos no Cabo da Roca decorridos 49 meses de exposição foi realizada adoptando os mesmos procedimentos de ensaio de Ferreira Pinto (2002). Como mencionado anteriormente, os tratamentos hidrófugos foram estudados em provetes do tipo I e II e os consolidantes apenas em provetes do tipo I.
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Neste trabalho e antes da caracterização experimental todos os provetes foram fotografados e o seu
aspecto visual analisado e descrito. Em seguida, as superfícies, tratadas e não tratadas, foram cuidadosamente limpas com recurso à insuflação de ar, com o objectivo de remover a presença de partículas
sólidas. Os provetes foram secos em estufa (60ºC), novamente fotografados para registo do aspecto
visual. A sequência desta fase preparatória está esquematizada na Figura 4.1.

Provetes

Fotos

Limpar

Secar

Fotos

Ensaios

Figura 4.1 - Procedimento preparatório

4.4.2

Ensaios utilizados na caracterização dos tratamentos

A Figura 4.2 representa-se de forma esquemática a sequência de ensaios executados nos provetes tratados com produtos hidrófugos e consolidantes.




tipo I - chapas com área entre 160-280 cm2 e espessura de 2,5 cm;
tipo II - prismas de secção quadrada com 5 cm de aresta e espessura de 2 cm.

Figura 4.2 – Ensaios utilizados na caracterização dos tratamentos hidrófugos e consolidantes

4.5

Descrição dos procedimentos de ensaio
4.5.1

Caracterização de absorção de água e do ângulo de contacto

Para a caracterização da absorção de água recorreu-se à determinação do tempo de absorção de microgotas e da absorção de água sob baixa pressão, pelo método do cachimbo, baseadas no disposto nos
procedimentos da RILEM II.86 e RILEM II.47, respectivamente.
Tempo de absorção de microgotas
Neste ensaio o provete foi posicionado na horizontal e a gota é deixada cair a cerca de 1cm da superfície.
São colocadas doze microgotas de água desmineralizada da ordem de grandeza de 4±0,4µl. Procede-se à
contagem do tempo necessário ao desaparecimento de cada uma das gotas com a ajuda do cronómetro e
6 RILLEM II.8 – Water drop absortion. RILEM 25 – PEM 1980 – Recommandations provisoires. Essais recommandés pour mesurer l´altération des pierres et évaluer l´éfficacité des methods de traitement. Matériaux et Construction, Vol. 13, Nº 75.
7 RILLEM II.4 – Water absortion under low pressure (pipe method). RILEM 25 – PEM 1980 – Recommandations
provisoires. Essais recommandés pour mesurer l´altération des pierres et évaluer l´éfficacité des methods de traitement. Matériaux et Construction, Vol. 13, Nº 75.
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repetiu-se o procedimento na superfície de referência (vidro despolido). Registou-se o tempo de cada uma
das gotas (necessário à total evaporação e ou absorção) nas duas superfícies (pedra e vidro despolido).
De notar que para obter uma caracterização representativa, as microgotas foram distribuídas numa área
de aproximadamente 25 cm2.
Para o cálculo do tempo de absorção utiliza-se à seguinte expressão:
𝐌𝐆 =

∑𝐧
𝐢=𝟎(
𝐧

𝐭𝐦𝐢
)
𝐭𝐯

× 𝟏𝟎𝟎 [%]

(Equação 4.1)

Em que:
tmi – tempo necessário à absorção total da microgota no provete [s];
tv – tempo médio necessário ao desaparecimento das microgotas na superfície de vidro despolido [s];
n –número de microgotas utilizado na realização do ensaio.
Absorção de água sob baixas pressões
Para esta determinação utilizaram-se dispositivos de vidro (designados como “cachimbo”). Estes dispositivos são colocados na superfície (horizontal) com o auxílio de um cordão de mástique (Figura 4.4). Pro3

cedeu-se ao enchimento com água desmineralizada até à marca de referência (4cm ) e iniciou-se a contagem do tempo. Ao fim de 2,3,5,10,15,30 e 60 minutos fez-se o registo do valor de água absorvida através
da escala graduada. Os resultados obtidos podem ser apresentados sob a forma gráfica e nesse caso
correspondem ao comportamento de absorção em função do tempo mas mais frequentemente são expressos através do valor final registado ao fim de uma hora.

Figura 4.3 - Ensaio de determinação da absorção de água (método do cachimbo) em provetes tipo I

Ângulo de contacto
O procedimento utilizado foi baseado na recomendação RILEM 58 VTP8 e consiste na produção de uma
microgota com 4±0,4µl deixada cair de uma distância da superfície (10mm) sobre a aresta regular do provete. Após 10 segundos é feita a medição da dimensão da base (am) e a altura (hm) da gota, tal como
indicado na Figura 4.5.
O cálculo do valor do ângulo de contacto é determinado recorrendo à expressão:
𝑨𝑪 = 𝟐𝒂𝒓𝒄 𝐭𝐚𝐧

𝟐𝒉𝒎
𝒂𝒎

[º𝑪]

(Equação 4.2)

O resultado final é expresso pela média aritmética das várias medições dos ângulos de contacto, com
aproximação à unidade (≈ 1°).
8

RILEM 58 VTP –Determination de l`ángle de contacte eau-pierre, Groupe de Travail RILEM, 58 V.T.P. - Traitement
et vieillissement des Pierres, Doc.V.T.P. 80-4, 1980.
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4.5.2

Caracterização colorimétrica

A caracterização colorimétrica dos provetes foi realizada recorrendo a um espectrocolorímetro e ao sistema CIELAB. Procedeu-se à determinação das coordenadas colorimétricas, L*, a* e b*, sendo que
neste sistema a coordenada L* é representada segundo o eixo Z e corresponde à luminosidade, sendo
claro se L*=100 e escuro se L*=0. As variações de croma são representadas através do plano XY, sendo que a* corresponde à posição no eixo verde-vermelho e b* a posição no eixo azul-amarelo. O espaço
tridimensional constituído pelas três coordenadas representa o estímulo de cor, no sistema CIELAB.
O colorímetro portátil utilizado é da marca X-Rite que, através de uma janela de medição circular de diâmetro 2cm, adquire e armazena automaticamente os dados do espectro obtido em cada medição e quantifica as coordenadas referidas. As medições foram realizadas nas condições; iluminante D65 e observador
padrão a 10 graus. Devido ao facto, das superfícies em avaliação não possuírem cor homogénea realizouse um número leituras considerado suficiente e que garante a representatividade (mínimo 20-25 leituras
sempre que a área do provete permitiu) e procedeu-se ao cálculo da média e desvio-padrão.

Figura 4.4- Esquema do ângulo de contacto (esquerda) e fotografia na lupa
binocular (direita)

Figura 4.5- Sistema CIELAB
[fonte Google]

O sistema CIELAB (Figura 4.5) através das coordenadas L*, a* e b* e ainda dos valores de croma permite
avaliar quantitativamente a cor possibilitando a determinação do valor da saturação da cor, C*, e a variação total de cor, ΔE*, através das seguintes fórmulas:
𝜟𝑪∗ = √𝜟𝒂∗𝟐 + 𝜟𝒃∗𝟐

𝜟𝑬∗ = √𝜟𝒂∗𝟐 + 𝜟𝒃∗𝟐 + 𝜟𝑳∗𝟐

(Equação 4.3 e 4.4)

Neste trabalho, os valores destas diferenças foram calculados tendo como referência a cor original das
variedades pétreas.

4.5.3

Caracterização da dureza superficial

A determinação da dureza superficial é feita com a medição da largura da risca (LR) e executada com o
esclerómetro de Martens na superfície do material, de acordo com o disposto na recomendação RILEM
IV.19.Previamente à realização dos sulcos, os provetes tipo 1 foram secos em estufa e estabilizados em
ambiente de laboratório.
O esclerómetro de Martens é composto por uma ponteira de aço e um carrinho que, com o auxílio de duas
rodas, movimenta essa ponteira e produz uma risca na superfície do provete. Para essa operação, colocase a ponteira de aço em contacto com a superfície, de modo a garantir que a parte superior do carrinho
continue na horizontal e a ponteira na perpendicular à superfície. Aplicou-se uma massa de 3Kg sobre a
ponteira e executa-se risca garantindo que a deslocação do carrinho seja a velocidade constante. Em cada
9

RILEM IV.1 – Surface hardness measurement determined by scratch width. RILEM 25 – PEM 1980 – Recommandations provisoires. Essais recommandés pour mesurer l´altération des pierres et évaluer l´éfficacité des methods de traitement. Matériaux et
Construction, Vol. 13, Nº 75.
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provete foram realizadas 5 riscas. Para determinar a largura da risca utilizou-se uma lupa portátil, um micrómetro com resolução de 0,02mm com fonte de luz acoplada para iluminação da superfície. A leitura de
cada risca foi efectuada de 3 em 3 mm. O resultado de cada ensaio foi expresso através dos valores médios da largura da risca obtidos no conjunto de riscas realizadas em cada provete.

4.5.4

Caracterização da resistência em profundidade

A determinação da resistência mecânica em profundidade pelo método da perfuração foi realizada recorrendo ao equipamento DRMS - Drilling Resistance Measurement System (SINT Technology). Tratase de sistema constituído por um berbequim com célula de carga e um sistema de aquisição que regista
a força necessária para perfurar o material e a profundidade. O tipo e o diâmetro da broca a utilizar, a
velocidade de rotação, a taxa de penetração e a profundidade a atingir são variáveis a selecionar. O
equipamento regista o valor da força a cada 0,1 mm (ou 0,05mm) de avanço da broca.
Foram utilizadas brocas da marca FISHER (f 5mm) e as seguintes condições de perfuração; 400 rpm
-1

(velocidade de rotação),15mm.min (taxa de penetração), profundidade variável (até 20mm). A fixação
dos provetes foi feita com dispositivos tipo “grampos” com protecção de borracha nos pontos de fixação.
Cada variedade pétrea foi ensaiada com a mesma broca utilizada nas fases de caracterização anteriores. Os intervalos utilizados para a determinação das forças médias, em cada variedade pétrea, foram
os mesmos utilizados por Ferreira Pinto (2002) com intuito de se comparar os valores de FM nas mesmas profundidades. Pontualmente não foi possível utilizar o mesmo intervalo porque os perfis dos furos
apresentavam empacotamento, nesse caso ajustou-se o mesmo para profundidades semelhantes. A
força média de perfuração das zonas não tratadas é indicada por FM2-18, e o valor resulta da determinação feita em diversos ensaios executados em diferentes provetes da mesma variedade, no intervalo
entre os 2 e os 18mm.

42

5 Tratamentos hidrófugos – evolução da acção hidrófuga sob condições de exposição natural
5.1

Considerações iniciais

Tal como indicado anteriormente, o estudo da durabilidade de tratamentos hidrófugos aplicados em
variedades pétreas carbonatadas é um dos objectivos da presente dissertação, sendo analisada a evolução da acção hidrófuga sob condições de exposição natural promovida por dois hidrófugos, um silano
(N) e um polisiloxano (H), quando aplicado por pincelagem em 4 variedades pétreas (Ançã, Coimbra,
Miocénico e Lioz) submetidas a condições de exposição natural em ambiente marítimo (Cabo da Roca).
Para a avaliação da evolução dos tratamentos recorre-se a ensaios que visam determinar a aptidão de
molhagem e das paredes dos capilares, bem como a alteração da cor das superfícies. De lembrar que
os métodos de ensaio e procedimentos adoptados no trabalho experimental realizado no âmbito da presente dissertação seguiram os adoptados por Ferreira Pinto, (Ferreira Pinto, 2002).
A aptidão de molhagem das superfícies é analisada através dos ensaios de microgotas e do ângulo de
contacto (para avaliação das características hidrófugas), neste caso utilizados para avaliar a evolução
da alteração das características superficiais tratadas durante a exposição natural.
O ensaio de absorção de água sob baixa pressão (utilizando cachimbos, tubos de Karsten) é o utilizado
para estudar a evolução das características de molhagem das paredes dos capilares.
A monitorização das alterações de cor foi realizada procedendo à quantificação da cor das superfícies e
da sua variação tendo como referência a cor original das superfícies (antes de tratamento).
Ferreira Pinto (2002) monitorizou a evolução da acção hidrófuga numa primeira fase decorridos 16 meses de exposição. No presente capítulo são apresentados os resultados obtidos no âmbito do 2º controlo efectuado após 49 meses de exposição no Cabo da Roca. A análise da evolução da acção hidrófuga
feita neste trabalho tem como referência os resultados das fases anteriores (Ferreira Pinto, 2002) atendendo, portanto, à eficácia inicial e ao 1º controlo.
Com o objectivo de facilitar a identificação dos períodos de exposição no texto, o “1º controlo” refere-se
aos resultados após 1 ano de exposição e o “2º controlo” aos registados após 4 anos de exposição. No
Quadro 5.2 estão identificados os provetes ensaiados e tratamentos respetivos.
Quadro 5.1 – Tratamentos hidrófugos - Identificação dos provetes
Pedra /Produto
Ançã
Coimbra
Miocénico
Lioz


5.2

Tipo I
H (polisiloxano) N (silano)
4A3
5A3; 4A4
1D8
1D10
1M19
1M21
1L27
n.e.

Tipo II
H (polisiloxano)
N (silano)
4A9;4A10
4A11; 4A12
1D14
1D18
1M23;1M25
1M27;1M29
1L33;1L35
1L37;1L39

n.e. – provete extraviado.

Descrição das superfícies tratadas após 4 anos de exposição

Neste ponto são descritas as superfícies dos provetes após 4 anos de exposição, também presentes no
anexo A (tipo I) e anexos C, D, E, F (tipo II). Para tal, as superfícies foram observadas a nível macroscópico e à lupa binocular e, sempre que possível, foi comparado o estado de conservação das zonas
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tratadas e não tratadas.
A observação visual da superfície do provete de Ançã tratada com o produto H ( Figura 5.1 e Figura 5.2)
permite concluir que se encontra em bom estado de conservação. São visíveis algumas manchas associadas ao sistema de suporte dos provetes no escaparate e também efeitos derivados de ensaios (devido ao uso de mastique no ensaio do cachimbo). A zona de testemunho da superfície original, identificada como “zona não tratada” (Figura 5.1) apresenta um aspecto heterogéneo, erodida (à esquerda) que
contrasta com o aspecto bem conservado junto à fronteira com a zona tratada. Este efeito tem origem
na migração de produto durante a aplicação do hidrófugo, da zona tratada para a zona não tratada. Em
resumo, a superfície da pedra de Ançã tratada com o produto H encontra-se em bom estado de conservação e a zona não tratada presenta-se alterada com zonas com pulverização, Figura 5.2.
Produto H

Zona Não Tratada

Zona Tratada
2.

*quadrado na superfície da pedra representa 1 cm ; A linha a tracejado marca o limite da migração do produto.

Figura 5.1- Pedra de Ançã tratada com o produto H após 4 anos de exposição - Provete 4A3

Zona Tratada

Zona Não Tratada

Figura 5.2 – Aspecto de pormenor observado à lupa binocular, em zona não tratada (à esquerda) e tratada (à direita) - Provete 4A3

As superfícies dos dois provetes de pedra de Ançã tratados com o produto N (5A3 e 4A4) após 4 anos
de exposição encontram-se muito alterados, quer nas zonas tratadas quer nas não tratadas (Figura 5.3
a Figura 5.6). Os dois provetes apresentam algumas manchas atribuídas à contaminação com produtos
provenientes da corrosão de elementos metálicos utilizados na fixação e suporte dos provetes no escaparate. As superfícies encontram-se rugosas e pulverulentas, com eflorescências na zona tratada (observáveis na Figura 5.4).
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Produto N

Zona Não Tratada

Zona Tratada

*quadrado no extremo inferior direito representa 1 cm2

Figura 5.3 – Pedra de Ançã tratada com o produto N após 4
anos de exposição - Provete 5A3

Figura 5.4- Aspecto de pormenor observado à
lupa binocular da superfície em zona não tratada (em cima) e tratada (em baixo) - Provete 5A3

Produto N

Zona Tratada
*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 5.5 – Pedra de Ançã tratada integralmente com o produto N após 4 anos de exposição - Provete 4A4
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Figura 5.6 – Aspecto de pormenor da superfície
tratada observada à lupa binocular - Provete
4A4.

A observação dos provetes de pedra de Ançã tipo II confirma estes resultados (Figura 5.7). As superfícies dos provetes tipo II tratadas com H encontram-se bem conservadas contrariamente às tratadas com
N que se encontram erodidas (Anexo C).
A análise do conjunto da observação visual de todos os provetes de pedra de Ançã permite concluir que:


o tratamento com o produto H protegeu a pedra de Ançã, e as superfícies tratadas apresentamse bem conservadas , contrariamente às não tratadas que estão rugosas e pulverulentas;



o tratamento com o produto N não protegeu a pedra de Ançã e o aspeto visual de zonas tratadas é semelhante ao das zonas não tratadas.

Figura 5.7 - Aspecto visual dos provetes do tipo II de pedra de Ançã tratada com os produtos H (à esquerda) e N (à
direita) após 4 anos de exposição.

A pedra de Coimbra tem características distintas mas a observação das zonas tratadas com os produtos
hidrófugos (Figura 5.8 a Figura 5.12) permite conclusões idênticas. As zonas não tratadas encontram-se
erodidas, rugosas e pulverulentas (Figura 5.8 a Figura 5.11). As superfícies tratadas com o produto H
(Figura 5.8, Figura 5.9 e Figura 5.12) encontram-se em melhor estado de conservação e sem perda ao
toque, contrastando com as tratadas com o produto N ( Figura 5.10 Figura 5.11, Figura 5.12), que apresentam zonas de perda de massa responsáveis pelo aumento da rugosidade superficial das superfícies.
Produto H

Zona Não Tratada

Zona Tratada
*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 5.8 – Pedra de Coimbra tratada com o produto H após 4
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Figura 5.9 - Aspecto de pormenor da superficie
observada à lupa binocular, zona não tratada

(em cima) e tratada (em baixo) – Provete 1D8

anos de exposição - Provete 1D8
Produto N

Zona Não Tratada

Zona Tratada
*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm2

Figura 5.10 – Pedra de Coimbra tratada com o produto N após 4 anos
de exposição - Provete 1D10

Figura 5.11 - Aspecto de pormenor observado à lupa binocular: zona não tratada (à esquerda) e tratada (à direita) –
Provete 1D10

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2; estes orifícios foram feitos para fixar os provetes

Figura 5.12 - Aspecto visual dos provetes do tipo II de pedra de Coimbra tratada com o produto H (à esquerda) e
com o produto N (à direita), após 4 anos de exposição.

A observação das superfícies de pedra do miocénico permite análise idêntica sobre a evolução dos tratamentos hidrófugos aplicados neste substrato (Figura 5.13 a Figura 5.16).
As superfícies dos provetes tipo I desta variedade tratada e não tratada com os produtos hidrófugos
permitem concluir que as superfícies não tratadas se encontram rugosas e algo pulverulentas, tal como
acontece nas zonas tratadas com o produto N (Figura 5.15). A superfície do provete tratado com o pro47

duto H encontra-se melhor conservada (Figura 5.13).
Produto H

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 5.13 – Calcário Miocénico tratado com o produto H após 4 anos de exposição - Provete1M19

Zona Não Tratada

Zona Tratada

Figura 5.14 – Aspecto de pormenor à lupa binocular em zona não tratada (à esquerda) e tratada com o produto H
(à direita) - Provete 1M19
Produto N

*

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 5.15 - Miocénico tratado com o produto N após 4 anos de exposição - Provete 1M21
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Zona Não Tratada

Zona Tratada

Figura 5.16 - Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete 1M21 em zona não tratada (à esquerda) e tratada com o produto N (à direita) após 4 anos de exposição - Provete 1M21

A análise das superfícies dos provetes do tipo II desta variedade (Figura 5.17 e Anexo E – Provetes de
Pedra do Miocénico (tipo II) – Hidrófugos) segue a mesma tendência, isto é, as superfícies tratadas
com o produto N encontram-se ligeiramente mais degradadas do que as tratadas com o produto H.

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2; estes orifícios foram feitos para fixar os provetes

Figura 5.17 - Aspecto visual dos provetes do tipo II de pedra do miocénico tratado com o produto H (à esquerda) e
com o produto N (à direita) após 4 anos de exposição

A comparação do comportamento dos dois tratamentos protectores (H e N) aplicados na pedra Lioz foi
realizada apenas nos provetes tipo II. As figuras seguintes (Figura 5.18 à Figura 5.20) permitem observar as superfícies de pedra Lioz tratadas e não tratadas com o produto H e as tratadas com o produto N.
A análise das superfícies tratadas com os dois produtos (Figura 5.20) permite concluir que se encontram
bem conservadas, sem diferenças evidentes. Apesar disto, os provetes tratados com o produto H ( Figura 5.18 e Figura 5.19) revelam diferenças que se traduzem na maior degradação da superfície não
tratada quando observadas com mais detalhe, à lupa binocular.

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm2

Figura 5.18 – Pedra de Lioz tratada com o produto H após 4 anos de exposição - Provete 1L27
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Zona Não Tratada

Zona Tratada

Figura 5.19 - Aspecto à lupa binocular da superfície do provete 1L27 em zona não tratada (à esquerda) e tratada
com o produto H (à direita) após 4 anos de exposição - Provete 1L27.

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2; estes orifícios foram feitos para fixar os provetes

Figura 5.20 - Aspecto visual dos provetes do tipo II de pedra de lioz tratada com o produto H (à esquerda) e com o
produto N (à direita) após 4 anos de exposição.

5.3

Evolução da aptidão de molhagem das superfícies tratadas

Neste ponto apresentam-se os resultados dos ensaios de absorção de água e ângulo de contacto utilizados para avaliar a hidrorrepelência das superfícies. Para efeitos comparativos, retomam-se os valores
já publicados obtidos após tratamento e na primeira fase de controlo (Ferreira Pinto, 2002). O Quadro
5.2 reúne toda a informação obtida nos provetes do tipo I e II. Deve ser recordado que a medição do
ângulo de contacto foi realizada em provetes com características específicas (tipo II).
As Figura 5.21 e Figura 5.22 apresentam os resultados do tempo de absorção de microgotas dos tratamentos estudados (provetes tipo I e II), bem como as linhas que definem os limites (mínimos) que têm
em consideração que um tratamento hidrófugo deve apresentar valores de ângulo de contacto e de
tempo de absorção de microgotas superiores a 90ºC e 100%, respectivamente, (Ferreira Pinto, 2002).
A análise das Figura 5.21 e Figura 5.22 permite verificar que ambos os produtos promoveram tratamentos hidrófugos em todas as variedades pétreas estudadas, com excepção do produto H aplicado no
provete do tipo I da pedra lioz e no provete do tipo I da pedra de Ançã, na medida em que foram obtidos
valores do tempo de absorção de microgotas inferiores a 100%, (Ferreira Pinto, 2002). No entanto, a
acção hidrófuga foi significativamente alterada durante o período de exposição em todas as situações.
Considerando a generalidade dos resultados e decorridos 4 anos de exposição, apenas os tratamentos
realizados com o produto H na pedra de Ançã mantêm a sua eficácia.
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Quadro 5.2- Tratamentos hidrófugos. Evolução da aptidão de molhagem das superfícies tratadas
Produto H
Tempo de Absorção
Ângulo de Contacto [°]
de Microgotas [%]
I
II
II
I
II
II
I
II
II
I
II
II

Ançã

Coimbra

Miocénico

Lioz

1

MG

MG

79
122

139
119

138
112
104
110
106
83

130
98
57
77
26
78

116
51
131

64
52
58

2

MG
96
115
118
100
1
*
93
80
68
57
55
47
59

1

AC

AC

105

99

109
114
104
98

111
48
70
67

103
86

55
61

2

AC
93
99
1
*
84
60
52
66
57

Produto N
Ângulo de Contacto [°]
Tempo de Absorção
de Microgotas [%]
1

MG

MG

165
146

50
59

129
154
159
161
131
110

79
60
6
31
99
45

122
122
155

46
49
64

2

MG
69
67
63
44
1
*
63
26
14
8
1
*
34
37

1

AC

AC

135

88

131
131
131
120

99
23
47
42

117
104

50
59

AC

2

-

93
84
1
*

68
-

21
17
-

51
51

114
56
78
47
71
67
102
59
 *1 Não determinado; MG, AC – Tempo de absorção de microgotas e ângulo de contacto após aplicação do tratamento
(Ferreira Pinto, 2002); MG1, AC1 – Tempo de absorção de microgotas e ângulo de contacto após 1 ano de exposição
(Ferreira Pinto, 2002);
 MG2, AC2 – Tempo de absorção de microgotas e ângulo de contacto após 4 anos de exposição

Tempo de absorção de microgotas [%]

Provetes I

160
140
120
100
80
60
40
20

Tempo de absorção de microgotas [%]

Produto H

180

Produto N

160

Provetes I

140
120
100
80
60
40
20
0

0

Ançã



180

Coimbra Miocénico

Ançã

Lioz

Coimbra Miocénico

Lioz

Barras a “cheio” – após tratamento; Barras “quadriculadas” - apos 1 ano de exposição; Barras ”a ponteado” – após 4
anos de exposição.

Figura 5.21- Evolução da aptidão de molhagem – Tempo de absorção de microgotas (tipo I)

Os tratamentos realizados com o produto N revelaram maior sensibilidade ao ambiente de exposição
comparativamente ao H. Esta maior sensibilidade manifestou-se não só pela forte redução do tempo de
absorção de microgotas ocorrida após 1 ano de exposição (Ferreira Pinto, 2002), como também pela
continuação da redução da sua acção posteriormente.
Muito embora a acção do produto H também tenha sido reduzida na primeira fase de exposição, a análise dos resultados globais indicam que posteriormente não se registaram alterações significativas.
A Figura 5.23 representa os valores do tempo de absorção de microgotas para todos os tratamentos
estudados obtidos em provetes do tipo I e II, com o objectivo de facilitar a sua análise conjunta. A linha
materializa um comportamento idêntico nos dois tipos de provete.
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Provetes II

160
140
120
100
80
60
40
20

Provetes II
160
140
120
100

0

80
60
40
20
0

Ançã


Produto N

180

Produto H
Tempo de absorção de Microgotas [%]

Tempo de absorção de Microgotas [%]

180

Coimbra Miocénico

Lioz

Ançã

Coimbra Miocénico

Lioz

Barras a “cheio” – após tratamento; Barras “quadriculadas” - apos 1 ano de exposição; Barras ”a ponteado” – após 4
anos de exposição; nos provetes tipo II estão projectados valores médios.

Figura 5.22 – Evolução da aptidão de molhagem – Tempo de absorção de microgotas

180

180

160
140

140

MG provetes tipo II [%]

MG provetes tipo II [%]

160

120
100
80
60

120
100
80
60
40

40

20

Produto H
20
20

40

60

80

100 120 140 160 180

Produto N

0
0



20

40

60

80 100 120 140 160 180

MG provetes tipo I [%]

MG Provetes tipo I [%]

Símbolos a “cheio” – após tratamento; Símbolos “ vazios” - apos 1 ano de exposição; Símbolos ”a ponteado”
– após 4 anos de exposição.

Figura 5.23 – Provetes tipo I e II - Evolução dos valores de tempo de absorção de microgostas

Muito embora os provetes do tipo II possuam uma dimensão significativamente inferior, a informação
obtida com base na determinação do tempo de absorção de microgotas avaliada em ambos os tipos de
provetes foi semelhante;apesar disso, registaram-se diferenças com significado nos valores obtidos nas
pedras de Ançã e de lioz após tratamento, em que se obtiveram valores claramente superiores nos provetes do tipo II (principalmente com o produto H), Figura 5.23 o que poderá ser explicado pela distribuição de produto na fase de aplicação.
A avaliação da hidrorrepelência através da medição do ângulo de contacto ( Figura 5.24) permitiu concluir
que os tratamentos conferiram hidrorrepelência inicial em todas as variedades estudadas, com excepção
do produto H aplicado na pedra de lioz (tal como referido anteriormente e devido aos valores serem inferiores a 90º nesta variedade), (Ferreira Pinto, 2002). Os resultados obtidos neste estudo indicam (e confirmam) que os valores foram significativamente alterados durante o período de exposição.
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Decorridos 4 anos de exposição em ambiente natural, apenas a pedra de Ançã tratadas com ambos os
produtos apresenta valores de ângulo de contacto da ordem de 90º ou superiores. À semelhança da informação facultada pelos ensaios anteriormente descritos, também os valores dos ângulos de contacto
apresentaram menor estabilidade ao longo do tempo nos tratamentos realizados com o produto N, face
aos obtidos com o produto H. A Figura 5.24 apresenta a evolução dos tratamentos, recorrendo ao ângulo
de contacto. Verifica-se a maior redução dos valores logo após 1 ano de exposição nos provetes tratados
com N.
Produto H

Produto N
120
Ângulo de contacto [°]

Ângulo de contacto [°]

120

90

90

60

60

30

30

0

0
Ançã


Coimbra Miocénico

Ançã

Lioz

Coimbra Miocénico

Lioz

Barras a “cheio” – após tratamento; Barras “quadriculadas” - apos 1 ano de exposição; Barras ”ponteadas” – após 4 anos de exposição; Valores médios do ângulo de contacto.

Figura 5.24 – Evolução da aptidão de molhagem - Ângulo de contacto (provetes tipo II)

Para avaliar a hidrorrepelência e a sua evolução é muito útil utilizar a projecção conjunta dos resultados
obtidos nos dois ensaios (Figura 5.25). Nesta representação está marcada a zona com características
hidrófugas (“Zona A”).
150

150

Produto H

Zona A

120

Ângulo de Contacto [°]

120

Ângulo de Contacto [°]

Produto N

Zona A

90
60

90
60

30

30

0

0
0

50

100

0

150

50

100

150

Tempo de absorção de microgotas [%]

Tempo de absorção de microgotas [%]

 Símbolos a “cheio” – após tratamento, retirados de (Ferreira Pinto,2002); Símbolos “vazios” - após 1 ano de exposição, retirados de (Ferreira Pinto,2002); símbolos” ponteados” – após 4 anos de exposição; Zona A – Variedades hidrofugadas

Figura 5.25- Valores de ângulo de contacto e do tempo de absorção de microgotas após tratamento e
após 1 e 4 anos de exposição

A Figura 5.25 permite analisar, de forma global, a evolução das características superficiais face à absorção
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de água das superfícies tratadas e facilmente constatar que a eficácia inicial foi reduzida durante a exposição. Globalmente os tratamentos realizados com o produto N revelaram menor estabilidade do que os realizados com o produto H. Verifica-se também que as características conferidas por este produto se mantiveram entre o 1º e o 4º ano de exposição.
A evolução dos valores do ângulo de contacto obtidos no presente estudo é semelhante à obtida por
Eyssautier-Chuine et al. (Eyssautier-Chuine et al., 2012). Neste estudo os autores ensaiaram um silano
e de um polisiloxano e os valores de ângulo de contacto medidos imediatamente após tratamento do
silano foram superiores aos do polisiloxano, tendo esta tendência invertido após 1 ano de exposição.
Contudo os valores obtidos pelo autor (Eyssautier-Chuine et al., 2012) encontram-se acima dos 90º,
contrariamente ao que aqui acontece. Este comportamento pode ser explicado pela maior agressividade
do ambiente marítimo do Cabo da Roca comparativamente ao que os calcários do estudo de EyssautierChuine et al. (2012) tiveram que suportar.
Outros estudos mostram que o tratamento de um polisiloxano aplicado em mármores é estável. Após
1000h de envelhecimento artificial (térmico e de radiação UV) os valores de ângulo de contacto medidos
foram ainda superiores a 90°C (Poli et al., 2006).
Moreau et al. (2008) avaliaram a eficácia inicial e o comportamento de tratamentos hidrófugos (entre os
quais um polisiloxano) aplicados em duas variedades pétreas com porosidades da ordem de 32% e
19%, (porosidade algo semelhantes às pedras de Ançã e Coimbra), expostos em ambiente urbano durante 6 anos e meio. Muito embora a hidrorrepelência inicial indicada tenha sido inferior à conseguida
nas variedades de Ançã e de Coimbra, o estudo registou a mesma tendência de redução dos valores de
ângulo de contacto devido à exposição em ambiente natural.

5.4

Evolução da aptidão de molhagem das paredes dos capilares

O estudo da evolução da aptidão de molhagem das paredes dos capilares foi efectuado recorrendo à
determinação da absorção de água pelo método do cachimbo, numa perspectiva de comparação dos
resultados obtidos nas três fases.
O Quadro 5.3 e a Figura 5.25 apresentam os resultados obtidos, expressos pela quantidade de água
absorvida após 1 hora de ensaio. A pedra de Ançã, independentemente do tratamento, foi a variedade
pétrea em que os produtos menos sofreram a perda de eficácia, uma vez que no final desse tempo a
absorção é perto de zero, claramente distinta da pedra não tratada. Este comportamento pode também
resultar da profundidade de penetração e maior absorção de produto pela pedra aquando do tratamento
e portanto de haver uma maior espessura de pedra tratada que dificulta a absorção de água, ainda que
em contacto prolongado com a superfície. No caso da pedra de lioz, e devido à absorção muito reduzida, não se procedeu a essa avaliação.
Todos os tratamentos realizados com os dois produtos hidrófugos reduziram de forma significativa a capacidade de absorção de água das variedades pétreas imediatamente após tratamento, (Ferreira Pinto, 2002).
Mas decorridos 4 anos de exposição em ambiente natural, todos os tratamentos continuam a ter acção
e são capazes de reduzir a absorção de água característica dos suportes, na medida em que os valores
de absorção continuam a ser significativamente inferiores aos que caracterizam a pedra original.
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Quadro 5.3- Tratamentos hidrófugos. Absorção de água pelo método do cachimbo ao fim de uma hora de contacto
Produto H

Produto N

Pedra- Provete
AbNT
3
[cm ]

Ab
3
[cm ]

Ab 1
3
[cm ]

Ab2
3
[cm ]
0,01
0,05
0,1
nd

Ançã
Coimbra
Miocénico
Lioz

AbNT
3
[cm ]

Ab
3
[cm ]

Ab 1
3
[cm ]

Ab2
3
[cm ]
0,10
0,05
0,08
nd

4
0,08
0
4
0,0125
0,075
0,775
0,03
0,05
0,775
0,1
0,025
0,475
0
0,075
0,475
0
0,075
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Eficácia determinada através da determinação da absorção de água sob baixa pressão: antes de tratamento (AbNT),
retirados de (Ferreira Pinto,2002), após tratamento (Ab) , retirados de (Ferreira Pinto,2002), 1 ano de exposição (Ab 1) , retirados de (Ferreira Pinto,2002) e 4 anos após tratamento (Ab2); n.d. – não determinado;

No entanto, a análise da Figura 5.26 e do Quadro 5.3 permite verificar que há tendência generalizada
para o incremento da absorção de água das superfícies tratadas com o aumento de tempo de exposição, sendo esta tendência mais significativa nas variedades tratadas com o produto N marcada pelos
valores ao fim de 4 anos.
Esta análise permite também concluir que a pedra de Ançã tratada com o produto H foi a que revelou
maior estabilidade, estando de acordo com os resultados obtidos nos ensaios indicados anteriormente

0,1

0

Produto H

0

0

Ançã


Absorção de água ao fim de 1 hora [cm3]

Absorção de água ao fim de 1 hora [cm3]

(tempo de absorção de microgotas e do ângulo de contacto).

Coimbra

Miocénico

0,1

Produto N

0

0
Ançã

Coimbra

Miocénico

Barras a “cheio” – após tratamento; Barras “quadriculadas” - apos 1 ano de exposição; Barras ”com
quadrados” – após 4 anos de exposição

Figura 5.26 – Evolução da absorção de água medida pelo ensaio do cachimbo

5.5

Evolução das alterações de cor

A monitorização foi realizada através da análise da evolução da cor das superfícies tratadas. Para tal,
2

2

2

procedeu-se à determinação das diferenças de cor de cada um dos parâmetros (ΔL* , Δa* , Δb* ) e das
2

2

diferenças total de cor (ΔE* ) e de croma (ΔC* ), relativamente à pedra não tratada. O Quadro 5.4 apresenta os resultados após 4 anos de exposição, e recupera informação anterior para efeitos comparativos (após tratamento e 1 ano de exposição) (Ferreira Pinto, 2002).
A Figura 5.27 apresenta os valores da variação de croma e da variação total de cor registadas após
tratamento, após 1 e 4 anos de exposição em ambiente natural e calculados recorrendo aos valores de
ΔL*, Δa*, Δb*. A análise desta figura permite verificar que as variações de cor promovidas inicialmente
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por ambos os produtos foram atenuadas após 1 ano de exposição (Ferreira Pinto, 2002), com excepção
da pedra de Ançã tratada com o produto H, cuja variação de cor foi incrementada durante o primeiro ano
de exposição principalmente devido à variação do parâmetro b*. A exposição em ambiente natural atenua as alterações de cor promovidas pelos tratamentos. A redução registada ocorreu maioritariamente
durante o primeiro ano, dado que não se registaram alterações relevantesnas medições realizadas durante a exposição. Este efeito é particularmente evidente nas superfícies tratadas com o produto N uma
vez que os valores das diferenças totais se situam, em geral, abaixo de dois, valor indicado como referência do que pode ser percepcionado pelo olho humano como diferença de cor. Claro que nos casos
das superfícies em perda é natural que o efeito cromático do produto tenda a ser também ele eliminado,
facto que não deve ser esquecido na análise destes resultados.
Quadro 5.4- Variações do valor médio das coordenadas colorimétricas, da diferença total de cor e de croma (provetes tipo I)
ΔL*

Pedraproduto

ΔL*

1

2

1

2

ΔL*

Δa* Δa*

Δa*

1

Δb* Δb*

2

Δb*

1

ΔE* ΔE*

2

ΔE*

1

ΔC* ΔC*

2

ΔC*

Ançã - H

-3,80 -5,03

-0,48

0,39

-0,51 3,43 5,66

1,30 5,13

7,60

1,47 3,44

5,67

1,23

Ançã - N

-2,14

1,40

-0,58

0,33 -0,39 -0,34 2,25 -0,06

1,30 3,12

1,50

1,47 2,26 -0,11

1,25

Miocénico - H

-0,81 -1,77

2,91

0,91 -0,26 -1,12 3,84 -0,44 -0,91 6,22

1,80

3,25 3,95 -0,48 -1,09

Miocénico - N

-1,91 -0,67

0,05

0,44 -0,23 -0,45 2,81

1,66

1,47 3,42

1,80

1,54 2,86

1,60

1,39

Coimbra - H

-3,35 -0,92

2,15

0,34 -0,51 -0,70 1,39

0,52

1,53 3,64

1,20

2,73 1,43

0,38

1,33

Coimbra - N

-2,62

0,64

0,67

0,52 -0,80 -0,28 2,08 -0,20

3,34 3,39

1,00

3,41 2,15 -0,36

3,20

Lioz - H

-6,02 -1,07

-3,60

0,81 -0,13

0,04 3,12 1,50

2,90 6,83

1,80

4,62 3,22

1,44

2,85

Lioz - N

-2,25 -1,03

*

0,24 -0,20

0,38

*

0,48

*

1,09

0,43

*

2,51

1,10

*

1,12

•
Os valores obtidos foram avaliados em provetes do tipo I; * - Variação de cor após tratamento, retirados de (Ferreira Pinto,2002); 1 Variação de cor após 1 ano de exposição, retirados de (Ferreira Pinto,2002); 2 Variação de cor após 4 anos de exposição.

Produto H
Produto N

ΔE*, ΔE*1,ΔE*2

ΔE*, ΔE*1,ΔE*2

6,0

4,0

2,0



-2,0

0,0
2,0
ΔC*, Δ C*1, ΔC*2

4,0

2,0

0,0
-4,0

6,0

0,0
4,0

-4,0

0,0
ΔC* , Δ C*1, ΔC*2

4,0

Símbolos a “cheio”- após tratamento, , retirados de (Ferreira Pinto,2002); Símbolos “vazios” - apos 1 ano de exposição, retirados de (Ferreira Pinto,2002); símbolos” ponteados” – após 4 anos de exposição

Figura 5.27 – Evolução da variação total de cor e de croma das superfícies tratadas

O estudo anteriormente referido de Eyssautier-Chuine (Eyssautier-Chuine, et al., 2014) registou um
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incremento da variação de cor após dois anos de exposição que os autores a atribuíram ao desenvolvimento de colonização biológica. Os valores de diferença total (ΔE*) medidos por Salvadori et al. (Salvadori et al, 2013) no mármore após exposição natural são maiores do que as determinadas no presente
trabalho para os dois produtos (N e H). A presença de sais naquele estudo pode ter tido alguma influência nesses resultados

5.6

Considerações finais

A metodologia utilizada para estudar os tratamentos hidrófugos após 4 anos de exposição foi idêntica à
utilizada anteriormente por Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002) de modo a ser possivel ter resultados
comparáveis nas diferentes fases. Por este motivo, o estudo respeitou os procedimentos e critérios
utilizados anteriormente.
As amostras estiveram expostas num ambiente marítimo (Cabo da Roca), ou seja, expostas a aerossóis
marinhos, (com sais solúveis), exposição a radiação UV, chuva, vento e valores de temperatura e humidade variáveis, característicos do local.
Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002) concluiu que, após 1 ano de exposição, os tratamentos realizados
com os produtos H e N viram a sua eficácia inicial ser reduzida na maioria das variedades de materiais
carbonatados, muito embora a sua acção tenha permanecido em profundidade. Esta conclusão foi possível porque a aptidão de molhagem à superfície foi aumentada, mas a capacidade de absorção de
água em contacto prolongado com as superfícies tratadas foi menos modificada durante esse tempo.
Após 4 anos de exposição, a análise das superfícies forneceu informação bastante relevante sobre a
durabilidade dos tratamentos estudados, e nomeadamente sobre a capacidade de protecção da pedra.
Nas variedades menos porosas, o calcário miocénico e a pedra lioz, a acção dos tratamentos não foi
particularmente notória, nem visualmente, nem nas características de protecção porque não provocaram
diferenças significativas comparativamente à pedra original. Muito embora a observação visual das superfícies tratadas com os produtos H e N não tenha permitido identificar diferenças relevantes entre
elas, o produto H aplicado no calcário miocénico revelou melhor desempenho que o produto N, interpretação suportada pelos resultados do ângulo de contacto e tempo de absorção de microgotas. Contudo,
a superfície tratada com o produto H registou uma alteração de cor mais acentuada devido à aplicação
do produto.
O aspecto macroscópico das superfícies das variedades mais porosas (Pedra de Ançã e Pedra de Coimbra) permitiu distinguir claramente o comportamento dos produtos H e N, em que o produto H revelou
maior capacidade para as proteger no tempo. De facto, após a exposição natural as superfícies tratadas
encontravam-se estáveis, em melhor estado de conservação do que as não tratadas, o que não acontece com as superfícies tratadas com o produto N que se encontravam rugosas, pulverulentas, com sinais
evidentes de perda de massa e erosão.
Após 4 anos de exposição, a generalidade das superfícies tratadas apresentaram valores de tempo de
absorção de microgotas e de ângulo de contacto inferiores a 100% e 90º, respectivamente e, não podendo ser consideradas como hidrófugas, com excepção da pedra de Ançã tratada com o produto H,
ainda revelam características distintas do material original não tratado. A redução da hidrorrepelência
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promovida pelo produto H ocorreu maioritariamente durante o primeiro ano de exposição, enquanto que
no produto N a redução foi mais tardia, ocorrendo entre o primeiro e o quarto ano de exposição.
Muito embora os tratamentos hidrófugos estudados tenham visto as suas características superficiais fortemente alteradas após 4 anos de exposição, a sua capacidade em reduzir a absorção de água dos suportes
não foi afectada de forma tão significativa, possivelmente devido ao facto de se continuar a registar a acção
dos produtos ao longo das paredes dos capilares que contactam com as superfícies expostas. No entanto, a
tendência para o aumento da capacidade de absorção de água das superfícies tratadas após a exposição é
indicadora de mudança, particularmente nas superfícies tratadas com o produto N.
A monitorização da cor das superfícies tratadas permitiu verificar que a exposição em ambiente natural
reduziu as variações de cor promovidas pelos tratamentos, particularmente durante o primeiro ano de
exposição. Após 4 anos de exposição o produto H apresentou um aumento da variação de cor para
todas as variedades pétreas, excepto para a pedra de Ançã. O produto N estabilizou essa mesma variação sendo os valores ao fim de 4 anos semelhantes aos dos medidos após 1 ano, com excepção da
pedra de Coimbra que apresentou uma variação mais significativa.
Outro aspecto a salientar é o facto de a avaliação da aptidão de molhagem e da capacidade de absorção de água realizadas indicarem a presença de alguma acção hidrófuga nos locais em que a superfície
original já não está presente, facto que se atribuiu à presença de produto nas paredes dos capilares.
Naturalmente que independente das medições realizadas, as características macroscópicas (a olho ou
com auxilio de lupa) das superfícies revelou-se particularmente informativa do seu potencial desempenho e capaz de complementar a informação quantitativa resultante da caracterização das superfícies.
Globalmente, o estudo aponta o produto H como sendo o que revelou maior durabilidade às condições e
periodo de exposição analisados. O tratamento da pedra de Ançã realizada com o produto H foi o que
revelou maior estabilidade à exposição natural. Mas a durabilidade não depende apenas das
caraterísticas do produto já que noutros suportes (pedra de Coimbra, por exemplo) a durabilidade frente
a estas condições é menor, embora a sua acção possa ser considerada como consideravelmente eficaz.
A menor durabilidade revelada pelo produto N poderá ser devida ao facto de originar compostos menos
estáveis, (Ferreira Pinto, 1997), contudo esta afirmação deveria ser válidada recorrendo a ensaios de
FTIR.
A exposição permite perceber como evolui a eficácia, mas não é adequada para avaliar o desempenho
global ao longo do tempo.
Como nota final deve ser salientado que a acção hidrófuga não se esgota na manutenção da
hidrorrepelencia mas deve ser também considerado o efeito de redução da absorção de água capaz de
influenciar os processos de degradação e perda de massa. Se o primeiro pode desaparecer
rapidamente, o segundo tende permanecer no tempo.
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6 Tratamentos consolidantes – monitorização da evolução da acção
consolidante sob condições de exposição natural
6.1

Considerações iniciais

A monitorização da evolução da acção consolidante sob condições de exposição natural é realizada
num conjunto de provetes das variedades carbonatadas, tratadas por pincelagem com um silicato de
etilo (TG), uma resina acrílica (B) e uma resina epoxídica (EP), que foram expostos no Cabo da Roca
durante 49 meses.
Ferreira Pinto (2002) monitorizou a evolução da acção consolidante decorridos 16 meses de exposição
(1º controlo). Nesta dissertação são apresentados os resultados obtidos no âmbito do 2º controlo decorridos 49 meses, assim como a análise da evolução da acção consolidante.
De modo a facilitar a identificação, o 1º controlo vai ser referido como tendo sido realizado “após 1 ano
de exposição” e o 2º controlo como “após 4 anos de exposição”.
A avaliação da evolução incluiu a análise das características mecânicas, da aptidão de molhagem das
superfícies e das paredes dos capilares, bem como das alterações de cor das superfícies tratadas. Os
métodos e procedimentos de ensaio adoptados procuraram reproduzir os utilizados anteriormente,
(Ferreira Pinto, 2002). A avaliação das características mecânicas incluiu a determinação da resistência à
perfuração e da dureza superficial. A aptidão de molhagem e a absorção de água foi analisada através
dos ensaios de determinação do tempo de absorção de microgotas e do ensaio de absorção de água
sob baixa pressão (tubos de Karsten), respectivamente. A evolução da cor foi avaliada através da determinação das coordenadas cromáticas e da análise comparativa relativa à cor original.
O Quadro 5.1 apresenta o conjunto de provetes expostos (tipo I), cuja evolução da acção consolidante é
analisada no presente capítulo.
Quadro 6.1 – Tratamentos Consolidantes - Identificação dos provetes
Pedra /Produto
Ançã
Coimbra
Miocénico
Boiça

TG (silicato de etilo)
1A142
1D2
2M26
1B26

B (resina acrílica)
5A2
1D4
2M28
2B32; 1B24

EP (resina epoxídica)
2A33
1D6
2M30
n.e.

 n.e. – provete perdido (extraviado)

6.2

Descrição das superfícies tratadas após 4 anos de exposição

A análise e descrição das superfícies dos provetes após 4 anos de exposição foram realizadas recorrendo a observação visual (com recurso à lupa binocular) por comparação das zonas tratadas e não
tratadas. Os vários provetes tratados com consolidantes podem ser consultados no anexo B.
As figuras seguintes (Figura 6.1 à Figura 6.6) permitem observar as superfícies da pedra de Ançã tratadas com os produtos TG, B, EP. As superfícies não tratadas de pedra de Ançã encontram-se rugosas,
algo pulverulentas, com eflorescências salinas em alguns locais. A superfície do provete tratado com o
silicato de etilo (TG) tem aspecto similar à pedra de Ançã não tratada, ou seja a superfície encontra-se
igualmente degradada.

59

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 6.1- Pedra de Ançã tratada com o produto TG após 4 anos de exposição (cima) - Provete 1A142

Zona Não Tratada

Zona Tratada

Figura 6.2 –Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à esquerda) e
tratada (à direita) - Provete 1A142

As superfícies tratadas com a resina acrílica (B), e com a resina epoxídica (EP), encontram-se claramente em melhor estado de conservação do que a tratada com silicato de etilo (TG), tal como se conclui
da observação das Figura 6.3 e Figura 6.4 (B) e Figura 6.5 e Figura 6.6 (EP) comparativamente ao silicato de etilo (Figura 6.1 e Figura 6.2).
No provete de Ançã tratado com o produto B observam-se algumas manchas atribuídas à fixação do
provete no escaparate. Na observação à lupa binocular da superfície da pedra Ançã tratada com resina
acrílica, Figura 6.4 detectaram-se eflorescências salinas.

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 6.3- Pedra de Ançã tratada com o produto B após 4 anos de exposição (cima) - Provete 5A2
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Zona Não Tratada

Zona Tratada

Figura 6.4 – Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete 5A2 em zona não tratada (à esquerda)
e tratada (à direita) - Provete 5A2

O provete de pedra de Ançã tratado com o produto EP (Figura 6.5) apresenta zonas de manchas esbranquiçadas cuja forma indica poderem ser resultado de processos de escorrência. A observação à
lupa binocular das superfícies tratadas com B e EP permitiu concluir que a resina acrílica (B) se encontra em melhor estado de conservação.

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 6.5- Pedra de Ançã tratada com o produto EP após 4 anos de exposição - Provete 2A33

Zona Não Tratada

Zona Tratada

Figura 6.6 - Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à esquerda) e
tratada (à direita), com a mesma ampliação - Provete 2A33

A pedra de Coimbra tem características distintas mas, tal como a de Ançã, as zonas que não foram
tratadas encontram-se, de modo geral, alteradas. As zonas tratadas Z2 (mais brandas) registam menor
degradação que as zonas Z1 (mais duras). Das Figura 6.7 à Figura 6.12 ilustra-se o estado de conservação das superfícies da pedra de Coimbra após 4 anos de exposição. Note-se que algumas manchas e
veios observáveis nas fotos são características desta variedade.
As zonas tratadas com TG (Figura 6.7) apresentam-se melhor conservadas do que as não tratadas,
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dado que aquelas se encontram menos pulverulentas e rugosas. Contudo, à lupa binocular (Figura 6.8)
é possível registar a presença de eflorescências nas duas condições (principalmente zona tratada Z1).

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 6.7- Pedra de Coimbra tratada com o produto TG após 4 anos de exposição - Provete 1D2

Zona Não Tratada (Z1)

Zona Não Tratada (Z2)

Zona Tratada (Z1)

Zona Tratada (Z2)

Figura 6.8 - Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zonas Z1 (zona branda - cima) e Z2
(zona dura - baixo) não tratadas (à esquerda) e tratadas (à direita) - Provete 1D2

A superfície da pedra de Coimbra tratada com a resina acrílica (B) encontra-se degradada, mais acentuada nas zonas mais brandas Z1 (Figura 6.9 e Figura 6.10). Nestas zonas menos resistentes da pedra
de Coimbra (Z1) o tratamento parece ter acelerado o processo de degradação (Figura 6.10). Na zona
mais resistente (Z2) regista-se maior degradação na zona não tratada comparativamente à tratada.
A pedra de Coimbra tratada com a resina epoxídica (EP) regista uma degradação semelhante entre as
zonas tratadas e não tratadas, independentemente de serem mais brandas (Z1) ou mais resistentes (Z2).
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Zona Não Tratada

Zona Z2

Zona
Zona Z1

Tratada

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 6.9- Pedra de Coimbra tratada com o produto B após 4 anos de exposição - Provete 1D4
Zona Não Tratada (Z1)

Zona Tratada (Z1)

Zona Não Tratada (Z2)

Zona Tratada (Z2)

Figura 6.10 – Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zonas Z1 (cima) e Z2 (baixo) não
tratadas (à esquerda) e tratadas (à direita) - Provete 1D4

As Figura 6.11 e Figura 6.12 ilustram esta condição. Observa-se ainda a presença de manchas e veios,
cuja ocorrência está relacionada com características do próprio material.
Numa apreciação geral e comparando os três tratamentos aplicados na pedra de Coimbra, conclui-se
que as superfícies tratadas com o produto TG encontram-se menos degradadas, do que as tratadas
com os produtos B e EP.
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*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 6.11 – Pedra de Coimbra tratada com o produto EP após 4 anos de exposição - Provete 1D6

Zona Não Tratada (Z1)

Zona Tratada (Z1)

Zona Não Tratada (Z2)

Zona Tratada (Z2)

Figura 6.12- Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zonas Z1 (branda - cima) e Z2
(dura -baixo) não tratadas (à esquerda) e tratadas (à direita) - Provete 1D6

A superfície do provete de calcário Miocénico tratado com o produto TG encontra-se manchada e homogeneamente degradada, não se registando diferenças macroscópicas significativas entre as zonas tratadas e não tratadas (Figura 6.13). Apesar disso, quando observadas à lupa binocular (Figura 6.14) detetamse algumas diferenças e conclui-se que a zona tratada está menos degradada que a não tratada.
A mesma variedade de pedra tratada com a resina acrílica (B) encontra-se em melhor estado de conservação do que a zona não tratada após 4 anos de exposição (Figura 6.15 e Figura 6.16).
A superfície do provete de calcário miocénico tratada e não tratada com a resina epoxídica não permite
identificar diferenças relevantes entre elas, ao nível macro nem na observação ampliada (Figura 6.17 e
Figura 6.18). Verifica-se, ainda, a existência de eflorescências dispersas na superfície do provete.
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Zona

Não

Tratada

Zona
Tratada

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 6.13- Pedra de Miocénico tratada com o produto TG após 4 anos de exposição - Provete 2M26

Zona Não Tratada

Zona Tratada

Figura 6.14 – Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à esquerda) e
tratada (à direita) – Provete 2M26

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 6.15- Pedra de Miocénico tratada com o produto B após 4 anos de +exposição - Provete 2M28

Zona Tratada

Zona Não Tratada

Figura 6.16 - Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à esquerda) e
tratada (à direita) - Provete 2M28
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*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 6.17- Pedra de Miocénico tratada com o produto EP após 4 anos de exposição - Provete 2M30

Zona Não Tratada

Zona Tratada

Figura 6.18 – Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à esquerda)
e tratada (à direita) - Provete 2M30

Tal como noutros casos indicados anteriormente, a observação visual das zonas do provete de boiça
tratadas e não tratadas com o produto TG não permite identificar grandes diferenças entre elas, (Figura
6.19). No entanto, a observação com maior ampliação à lupa binocular (Figura 6.20) permite concluir
que as zonas tratadas se encontram globalmente melhor conservadas do que as não tratadas, estas
mais rugosas e pulverulentas. Sobre a superfície do provete existem eflorescências.

*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 6.19- Pedra de Boiça tratada com o produto TG após 4 anos de exposição - Provete 1B26
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Zona Não Tratada

Zona Tratada

Figura 6.20- Aspecto de pormenor à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à esquerda) e
tratada (à direita) - Provete 1B26

Os dois provetes de pedra da boiça tratados com B (Figura 6.21 e Figura 6.23) apresentam manchas
brancas e alguma degradação. A diferença do estado de conservação das zonas tratadas e não tratadas não é detectável ao nível macro nem por observação ampliada à lupa binocular, Figura 6.22.
A pedra da Boiça tratada com o produto B encontra-se mais degradada do que a tratada com o produto
TG (Figura 6.19, Figura 6.21 e Figura 6.23).

T

NT
*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm2

Figura 6.21- Pedra de Boiça tratada com o produto B após 4 anos de exposição (esquerda) e pormenor da zona
tratada (T) e não tratada (NT) (direita) - Provete 1B24

Zona Não Tratada

Zona Tratada

Figura 6.22 - Aspecto à lupa binocular da superfície do provete em zona não tratada (à esquerda) e tratada (à direita) - Provete 2B32
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Zona Tratada
*quadrado presente na superfície da pedra representa 1 cm 2

Figura 6.23- Pedra de Boiça tratada com o produto B após 4 anos de exposição (em cima) e aspecto à lupa binocular da superfície do provete em zona tratada (em baixo) - Provete 2B32

Após envelhecimento, as superfícies das variedades pétreas carbonatadas não tratadas estudadas por
Camacho (Revuelta Camacho, 2010) e Sassoni, (E. Sassoni, 2014) apresentavam maior deterioração
comparativamente às tratadas com vários consolidantes, indicando que os tratamentos com silicatos de
etilo contribuíram positivamente para o estado de conservação. A mesma tendência é observada nas
variedades tratadas com o silicato de etilo, contudo variedades tratadas com outros consolidantes apresentam semelhante degradação em ambas as zonas, não seguindo a mesma tendência.

6.3

Evolução da dureza superficial

Os valores da largura da risca determinados nos diferentes momentos da avaliação permitem avaliar as
modificações operadas na resistência superficial em cada condição. O Quadro 6.2 e a Figura 6.24 apresentam os valores numéricos da largura da risca e a representação gráfica da evolução da dureza superficial de cada variedade, antes de exposição e decorridos 1 e 4 anos de exposição. Os resultados
indicam que a largura da risca tende a aumentar. Todas as variedades pétreas revelaram redução da
sua dureza superficial (zonas tratadas e não tratadas) devido à exposição em ambiente natural e, em
geral a variação mais acentuada ocorreu durante o 1º ano de exposição (Figura 6.24 e Quadro 6.2).
Muito embora a generalidade dos tratamentos consolidantes tenha aumentado a dureza superficial característico da pedra, este efeito foi sendo reduzido para a generalidade dos tratamentos durante o período de exposição em ambiente natural. Os materiais não tratados tornam-se progressivamente menos
resistentes com a exposição natural, com exceção da pedra de Ançã cuja dureza estabiliza no 1ºano.
A redução da dureza superficial da maioria dos tratamentos realizados com o silicato de etilo (TG) e a resina
acrílica (B) ocorreu de forma mais significativa durante o 1º ano de exposição. Entre o 1º e o 4º ano a redução da dureza ocorreu a uma taxa de degradação mais baixa que a observada anteriormente. Esta tendência não foi observada na pedra de Ançã (B), onde os valores da dureza superficial aumentaram no 1º ano de
exposição e diminuíram entre o 1º para o 4º ano. A redução da dureza superficial dos tratamentos realizados
com a resina epoxídica (EP) ocorreu de forma mais notória entre o 1º e o 4º ano de exposição, com excepção da pedra de Ançã que não sofreu alterações significativas durante os 4 anos de exposição.
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Quadro 6.2 – Evolução da dureza superficial das pedras tratadas, não tratadas, 1 e 4 anos após exposição
Dureza superficial - largura da risca mm
Pedra
Produto
1
2
FM
FM
np nf
nl
FM
np nf
nl
9
108
9
180
NT
1,059 (±0,167)
1,134 (±0,169) 3
1,139 (±0,177) 3
3
50
5
100
TG
0,672 (±0,181)
0,918 (±0,124) 1
1,073 (±0,124) 1
Ançã
4
73
5
100
B
0,433 (±0,065)
0,302 (±0,022) 1
0,433 (±0,066) 1
3
59
5
100
EP
0,544 (±0,010)
0,475 (±0,070) 1
0,483 (±0,066) 1
6
120
NT
0,665 (±0,152)
0,724 (±0,118) 3 11 80
0,813 (±0,192) 3
4
39
2
40
TG
0,441 (±0,104)
0,674 (±0,072) 1
0,670 (±0,083) 1
Coimbra Z1
3
38
4
80
B
0,564 (±0,105)
0,748 (±0,091) 1
0,877 (±0,116) 1
4
48
2
40
EP
0,268 (±0,037)
0,421 (±0,109) 1
0,791 (±0,123) 1
5
49
4
80
NT
0,349 (±0,106)
0,463 (±0,141) 2
0,595 (±0,089) 2
3
42
5
100
TG
0,275 (±0,056)
0,391 (±0,089) 1
0,458 (±0,083) 1
Coimbra Z2
3
46
2
40
B
0,260 (±0,057)
0,332 (±0,054) 1
0,452 (±0,071) 1
3
35
5
100
EP
0,228 (±0,048)
0,318 (±0,051) 1
0,592 (±0,070) 1
9
150
NT
0,445 (±0,075)
0,625 (±0,097) 3 11 79
0,749 (±0,085) 3
3
61
5
100
TG
0,394 (±0,064)
0,474 (±0,091) 1
0,572 (±0,045) 1
Miocénico
3
74
5
100
B
0,340 (±0,063)
0,397 (±0,046) 1
0,600 (±0,061) 1
4
77
5
50
EP
0,269 (±0,041)
0,358 (±0,093) 1
0,745 (±0,052) 1
2
7
76
1
5
100
NT
0,462 (±0,106)
0,570 (±0,118)
0,672 (±0,074)
3
63
5
100
Boiça
TG
0,408 (±0,065)
0,475 (±0,070) 1
0,520 (±0,069) 1
3
63
5
70
B
0,298 (±0,042)
0,439 (±0,064) 1
0,607 (±0,048) 1
 np – número de provetes, nr- número de riscas; nl – número de leituras. Os valores apresentados são valores médios (±
desvio-padrão) das leituras efectuadas; FM, FM1 e FM2 – valor médio das forças nos provetes tratados (antes de exposição) e após 1 ano (retirado de Ferreira Pinto, 2002) e 4 anos de exposição, respectivamente,

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

1
0,8
0,6
0,4
0,2

NT

TG

B

NT

EP

0,6
0,4
0,2

TG

B

NT

EP

1

Coimbra Z1

TG

B

Coimbra Z2

Largura da risca [mm]

Largura da risca [mm]

1

Boiça

0,8

0

0

0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

0

NT


1

Miocénico

Largura da risca [mm]

Ançã

Largura da risca [mm]

Largura da risca [mm]

1,4

TG

B

EP

NT

TG

B

EP

Barras a “cheio” – após tratamento; Barras “quadriculadas” - apos 1 ano de exposição; Barras ”ponteadas” –
ensaios após 4 anos de exposição;

Figura 6.24 – Evolução da dureza superficial das diferentes variedades pétreas, com e sem tratamento, antes e
após exposição

Os tratamentos que resultaram da aplicação da resina acrílica (B) nas zonas brandas (Z1) da pedra de
Coimbra e da resina epoxídica (EP) na pedra de Coimbra e no calcário miocénico após 4 anos de exposição, apresentaram uma dureza superficial nas zonas tratadas da mesma ordem de grandeza do que
as das zonas não tratadas. Estes valores podem significar que a dureza que o tratamento conferiu foi
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reduzida durante a exposição ou que a erosão da zona de tratamento fez com que a actual superfície
seja menos resistente e mais semelhante à pedra original.

6.4

Evolução da resistência à furação

A avaliação da resistência à perfuração após 4 anos de exposição foi realizada nas mesmas condições
de ensaio, utilizando as mesmas brocas e o mesmo procedimento de cálculo e análise dos resultados
nas fases anteriores (Ferreira Pinto, 2002). O Quadro 6.3 reúne essa informação e inclui os resultados
2

obtidos após 4 anos de exposição natural (FM ). Assim, apresenta os valores médios das forças nas
1

duas fases, FM (após tratamento/antes exposição) e FM (após 1 ano de exposição) e o intervalo de
profundidades definido anteriormente (p) e utilizado nos cálculos desses valores.
Quadro 6.3 – Resistência em profundidade – antes exposição e após 1 e 4 anos de exposição em ambiente natural
Resistência em profundidade [N]
Produto
1
2
FM
p
np nf
FM
p
np nf
FM
p
np nf
NT
TG
B
EP
NT
TG
B
EP
NT
TG
B
EP
NT
TG
B
EP
NT
TG
B

2,6
4,4
19,3
19,1
10
12,4
9,6
19,8
44,6
50,3
31,8
63,8
21,3
22,5
24,9
26
16,5
17
21,2

2-18
5 17
2-18
3 10
5,0
0-20
2
3
0-20 1 3
0-20
1
3
4,4
8,3
Ançã
0-5
2
2
0-6
1 3
0-5
1
2
23,1
29,2
0-10
2
2
0-12 1 3
0-12
1
2
21,2
31,7
2-18
6 17
2-18
3
6
13,1
0-2,5 2
2
0-2,5 1 2
0-2,5
1
1
12,1
38,8
Coimbra Z1
0-2
2
2
0-2
1 3
0-2
1
1
7,8
10,8
0-4
2
2
0-3
1 4
0-4
1
2
17,1
18,7
2-18
6 21
2-18
3
5
29,2
0-3
2
2
0-4
1 3
0-1,5* 1
2
60,4
39,2
Coimbra Z2
0-3
2
1
ni
1 3
0-3
1
1
ni
60,3
0-4
2
2
0-4
1 3
0-4
1
1
67,4
65,2
2-18
6 21
2-18
3 10
32,2
0-5
12 2
0-4
1 4
0-5
1
2
24,7
33,5
Miocénico
0-5
2
1
0-2
1 3
0-5
1
2
27,2
34,6
0-3
2
2
0-3
1 3
0-3
1
4
24,2
26,1
2-18
1
4
2-18
2
4
36,3
0-5
2
2
0-4
1 3
0-4
1
1
Boiça
14,6
18,8
0-4
2
2
0-2
1 3
0-2
1
3
18,9
25,2
 NT – Não tratados; FM – valor médio das forças registadas nas profundidades p; p - profundidade considerada
no cálculo de FM. np – nº de provetes ensaiados; nf – nº de furos considerados no cálculo de FM; ni – ensaios de
furação não interpretáveis; FM, FM1 e FM2 – valor médio das forças obtido antes de exposição e após 1 ano (retirado de Ferreira Pinto, 2002) e 4 anos de exposição, respectivamente; * Não foi possível utilizar os intervalos relativos a FM e FM1.

A análise dos ensaios de perfuração realizados após 4 anos de exposição, cujos resultados são apresentados no Quadro 6.3, permitiu verificar que os valores de força obtidos eram sistematicamente superiores aos
obtidos por Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002). Esta situação decorre do facto do equipamento ter sido entretanto modificado e nessa medida não é possível comparar directamente os resultados obtidos.
Numa primeira fase optou-se por proceder ao cálculo e análise do quociente entre os valores de FM de
cada um dos tratamentos (FMT) e os valores de FM das respectivas variedades pétreas não tratadas
(FMNT) obtidos em cada momento da monitorização realizada, com o objectivo de procurar analisar a
evolução dos tratamentos. O Quadro 6.4 apresenta estes valores. Note-se, ainda, que os quocientes
correspondentes ao controlo do 1º ano de exposição foram calculados considerando os valores de FM
das pedras não tratadas obtidas antes de exposição porque nessa fase não tinha sido determinada a
resistência à perfuração das pedras não tratadas.
A redução dos quocientes FMT/FMNT durante a exposição natural indica degradação dos tratamentos. Anali70

sando o Quadro 6.4 é possível verificar que todas as razões FMT/FMNT reduziram após 4 anos de exposição, com excepção da pedra de Coimbra tratada com TG e B, nas zonas mais brandas (Z1) e compactas (Z2), respectivamente, explicadas pela heterogeneidade desta variedade.
Quadro 6.4 – Resistência em profundidade – FMT/FMNT
FMT/FMNT
Ançã
Coimbra Z1
Coimbra Z2
Miocénico

Produto
AE

TG
B
EP



1

2

1,69 1,69 1,65
7,42 8,88 5,80
7,35 8,15 7,07

AE

1

2

1,24 1,21 1,47
0,96 0,78 0,83
1,98 1,71 1,62

AE

1

2

1,13 1,35 1,07
0,71
1,20
1,43 1,51 1,27

AE

1

Boiça
2

1,06 1,16 1,04
1,17 1,28 1,07
1,22 1,14 0,81

AE

1

2

1,03 0,88 0,52
1,28 1,15 0,69
-

FMT – valor médio da força avaliada em zona tratada; FMNT – valor médio da força avaliada em zona não tratada
AE – Antes de exposição; 1 – Após 1 ano de exposição; 2 – Após 4 anos de exposição.

O efeito das modificações operadas no equipamento foi avaliado por comparação dos resultados obtidos
em diversos materiais com valores de resistência diferentes, de forma a abranger a gama de valores das
variedades pétreas incluídas neste estudo. Para garantir que as diferenças fossem apenas atribuíveis ao
equipamento foram respeitadas as condições de ensaio e utilizadas as mesmas brocas. Com os resultados obtidos é possível determinar a correlação entre as duas medições e estabelecer uma função de calibração. A Figura 6.25 representa a função de correlação das duas medições resultante deste estudo.
50
y = 0,0027x2 + 0,5277x
R² = 0,9975
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Figura 6.25 – Função que permite converter os valores de força (N) obtidos após 4 anos de exposição (Força 2015)
com os obtidos anteriormente (Força 1998)

O Quadro 6.5 e a Figura 6.26 apresentam os valores de resistência à perfuração após 4 anos de exposição corrigidos com a função apresentada na Figura 6.25. Da análise dessa informação é possível concluir
que os quatro anos de exposição foram responsáveis por redução da resistência em profundidade (resistência de perfuração) das pedras de Coimbra e da Boiça. No Anexo G é ainda possível observar a resistência em profundidade (valores médios corrigidos) para as variedades de: Ançã, Miocénico e Coimbra.
A resistência em profundidade da pedra de Ançã não se revelou sensível à exposição natural, tanto quando não tratada como tratada com os três produtos consolidantes estudados, Figura 6.26. Após 1 ano de
exposição, a pedra de Ançã tratada com B e EP revelou incremento de dureza superficial e de resistência
em profundidade cuja causa não foi identificada. No período compreendido entre 1º e o 4º ano de exposição registou-se redução da dureza superficial e da resistência em profundidade para a pedra de Ançã
tratada com B, e estabilização das propriedades referidas para a pedra de Ançã tratada com EP.
De um modo geral, os tratamentos consolidantes aumentaram a resistência em profundidade das variedades pétreas estudadas, mas este efeito foi sendo perdido durante o período de exposição.
Ao contrário da evolução da dureza superficial, a redução da resistência em profundidade foi, de um
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modo geral, mais pronunciada no período compreendido entre o 1º e o 4º ano de exposição.
Quadro 6.5- Valores corrigidos da resistência em profundidade ( método de furação ) das pedras não tratadas e
tratadas antes, após 1 e 4 anos de exposição
Antes
1
2
FM
FM
p
p
p
exposição
Produto
[mm]
[N]
[mm]
[N]
[mm]
[N]
2-18
2-18
NT
2,6
2,7
0-20
0-20
0-20
TG
4,4
4,4
4,3
Ançã
0-5
0-6
0-5
B
19,3
23,1
19,7
0-10
0-12
0-12
EP
19,1
21,2
20,9
2-18
2-18
NT
10
7,2
0-2,5
0-2,5
0-2,5
TG
12,4
12,1
11,1
Coimbra Z1
0-2
0-2
0-2
B
9,6
7,8
6,0
0-4
0-3
0-3
EP
19,8
17,1
12,5
2-18
2-18
NT
44,6
35,6
0-3
0-4
0-4
TG
50,3
60,4
38,7
Coimbra Z2
0-3
ni
ni
B
31,8
ni
ni
0-4
0-4
0-4
EP
63,8
67,4
47,3
2-18
2-18
NT
21,3
20,4
0-5
0-4
0-4
TG
22,5
24,7
21,4
Miocénico
0-5
0-2
0-2
B
24,9
27,2
19,3
0-3
0-3
0-3
EP
26
24,2
16,1
2-18
2-18
NT
16,5
13,4
0-5
0-4
0-4
Boiça
TG
17
14,6
10,9
0-4
0-2
0-2
B
21,2
18,9
15,4


NT – Não tratados; FM – valor médio das forças registadas nas profundidades p; p - profundidade considerada no
cálculo de FM; np – nº de provetes ensaiados; nf – nº de furos considerados no cálculo de FM; ni – ensaios de furação não interpretáveis; FM1 e FM2 – valor médio das forças obtido após 1 ano (retirado de Ferreira Pinto, 2002) e
4 anos de exposição, respectivamente.

20

20

15

15

10

0
TG
B
Produto
30

Coimbra Z1

Força média, FM[N]

25
20
15

n.d.

10
5

TG
B
Produto



TG
B
Produto

15
10
5

EP

NT

80
Coimbra Z2
70
60
50
40
30
20
10
0
NT
TG
B
Produto

0
NT

20

0
NT

EP

EP

n.d.

NT

Força média, FM[N]

0

5

n.d.

5

10

Boiça

25

n.d.

25

TG
Produto

B

n.d.
n.d.

Força média, FM[N]

25

30

Miocénico
Força média, FM[N]

30

Ançã

n.d.

Força média, FM[N]

30

EP

Barras a “cheio” – após tratamento; Barras “quadriculadas” - apos 1 ano de exposição; Barras ”ponteadas” – ensaios
após 4 anos de exposição; Valores presentes no Quadro 6.5; n.d. – não determinado.

Figura 6.26 - Evolução da resistência em profundidade ( método de furação ) das pedras não tratadas e
tratadas antes, após 1 e 4 anos de exposição
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6.5

Evolução da aptidão de molhagem das superfícies tratadas e das paredes
dos capilares

O Quadro 6.6 e as Figura 6.27 e Figura 6.28 apresentam os valores da determinação do tempo de absorção de microgotas (MG) e da quantidade de água absorvida, determinada pelo método do cachimbo
1

2

antes de exposição (Ab) e após 1 e 4 anos de exposição (Ab e Ab ), respetivamente.
Quadro 6.6 - Evolução da absorção de água, após tratamento e após 1 e 4 anos de exposição
Pedra

Produto

Ançã

Coimbra Z1

Coimbra Z2

Miocénico
Boiça

TG
B
EP
TG
B
EP
TG
B
EP
TG
B
EP
TG
B

MG [%]
18
96
9
129
79
31
123
112
27
98
99
49
145
62

1

MG [%]
1
8
1
6
2
3
21
18
6
21
11
7
13
5

Caracterização da absorção de água
3
3
2
1
MG [%]
Ab [cm ] Ab [cm ]
2
1,20
1,70
7
0,03
4,00*
1
2,30
4,00*
8
0,10
0,90
1
0,20
1,10
4
0,98
1,20
13
0,03
0,43
14
0,10
0,65
6
0,30
0,40
10
0,15
0,08
16
0,03
0,13
5
0,20
0,18
11
0,08
0,03
16
0,23
0,25

2

3

Ab [cm ]
3,55
4,00*
4,00*
0,80
1,00
0,70
0,60
0,70
0,40
0,25
0,20
0,30
0,10
0,28

 AE – antes de exposição, retirado de (Ferreira Pinto, 2002); 1 – após 1 ano de exposição , retirado de (Ferreira

Pinto, 2002); 2 – após 4 anos de exposição; MG – determinação do tempo de absorção de microgotas; Ab –
Quantidade de água absorvida pelo método do cachimbo durante 1h.

Produto TG

160

Tempo de absorção de microgotas
[%]

Tempo de absorção de microgotas
[%]

160

Produto B

140

140

120

120

100

100
80
60
40
20

Tempo de absorção de microgotas
[%]

0

160

80
60
40
20
0

Produto EP

140
120
100
80
60
40
20
0

Figura 6.27 – Evolução do tempo de absorção de microgotas
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2,40

Produto TG

Produto B

Volume de água absorvida
(Cachimbos) [cm2]

Volume de água absorvida
(Cachimbos) [cm2]

2,40

2,10

2,10

1,80

1,80

1,50

1,50

1,20

1,20

0,90

0,90

0,60

0,60

0,30

0,30

0,00

0,00

Volume de água absorvida
(Cachimbos) [cm2]

Produto EP
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Figura 6.28 – Evolução da capacidade de absorção de água avaliada através do método do cachimbo

Todos os tratamentos consolidantes viram a sua capacidade de absorção de água incrementada durante o período de exposição, tanto superficialmente (avaliado pelo tempo de absorção de microgotas) como em profundidade (absorção de água a baixa pressão).
O 1º ano de exposição revelou-se determinante no aumento de absorção de água das superfícies tratadas. A evolução registada entre o 1º e o 4º ano de exposição não foi muito relevante.
A pedra de Ançã tratada com todos os produtos consolidantes viu a sua capacidade de absorção de
água fortemente incrementada após 4 anos de exposição. Esta variedade foi a que apresentou um aumento de absorção de água mais significativo devido à exposição natural.
Tanto os provetes estudados por Bracci e Melo (Bracci & Melo, 2003) e por Pamplona (Pamplona, 2008)
aumentaram a absorção de água sob baixa pressão (método do cachimbo) após envelhecimento pelo
que os resultados obtidos neste estudo seguem a mesma tendência.

6.6

Evolução das alterações de cor

O Quadro 6.7 e Figura 6.29 apresentam as variações do valor médio das coordenadas cromáticas (ΔL*,
Δa*, Δb*), calculadas tomando como referência os valores antes de tratamento, correspondentes às
situações após tratamento, e após 1 e 4 anos de exposição. O referido quadro inclui, ainda, os valores
da variação total de cor e de croma (ΔE*,ΔC*).
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Quadro 6.7 – Evolução das alterações de cor promovidas pelos tratamentos antes de exposição, e após 1 e 4 anos
de exposição.
Pedra-produto

ΔL*

ΔL*1

ΔL*2

Δa*

Δa*1

Δa*2

Δb*

Δb*1

Δb*2

ΔE*

ΔE*1

ΔE*2

ΔC*

ΔC*1

ΔC*2

Ançã - TG

-4,52

-0,85 -1,35

0,41

-0,29 -0,39

2,57

-0,07

1,21

5,22

0,90

1,86

2,59 -0,12

1,15

Ançã - B

-7,00

-4,25 -8,23

1,12

0,39

1,79

5,42

3,24

8,02

8,92

5,36

11,63 5,53

3,26

8,20

Ançã - EP

-10,98

-4,58 -4,76

1,63

0,00

0,00

7,83

0,27

2,46

13,58

4,59

5,36

8,00

0,27

2,44

Coimbra - TG

-10,61

-3,06 -4,13

1,88

-0,09 -0,17

4,22

1,44

1,87

11,57

3,38

4,53

4,56

1,37

1,77

Coimbra - B

-7,10

-2,07 -0,85

1,96

2,73

-0,31

5,45

0,24

2,42

9,16

3,43

2,58

5,78

0,16

2,26

Coimbra - EP

-9,45

0,92

-0,16

1,45

-0,92 -0,35

3,88

-0,58

1,88

10,32

1,42

1,92

4,13 -0,79

1,73

Miocénico - TG

-7,43

-0,84

0,09

1,70

-0,29 -0,80

5,88

-0,07

0,01

9,63

0,89

0,80

6,10 -0,13 -0,14

Miocénico - B

-4,37

0,02

-1,93

1,13

-0,42

0,11

5,65

-0,32

2,82

7,23

0,53

3,42

5,77 -0,39

2,79

Miocénico - EP

-5,41

2,05

0,46

1,25

-0,82 -0,63

5,58

-1,05

1,00

7,87

2,44

1,27

5,72 -1,18

0,88

Boiça - TG

-8,54

1,58

0,09

1,30

-0,91 -0,68

5,27

-1,52

1,82

10,12

2,37

1,95

5,43 -1,66

1,69

Boiça - B

-3,27

1,10

-2,11

0,59

-0,72 -0,41

3,74

-0,75

2,00

5,00

1,51

3,78 -0,86

1,91

1

2,93
1

1

1

1

 ΔL*, Δa*, Δb*, ΔE*,ΔC* - valores antes de exposição, retirados de (Ferreira Pinto,2002); ΔL* , Δa* , Δb* , ΔE* ,ΔC* - valores

após 1 ano de exposição, retirados de (Ferreira Pinto,2002); ΔL*2, Δa*2, Δb*2, ΔE*2,ΔC*2 - valores após 4 ano de exposição.

12,0

Produto TG

Produto B

12,0

10,0

10,0

ΔE*, ΔE*1,ΔE*2

ΔE*, ΔE*1,ΔE*2

8,0
6,0
4,0

8,0
6,0
4,0

2,0

2,0

0,0
-6,5

-2,5

14,0

1,5

0,0

5,5

-10,0

ΔC*, Δ C*1, ΔC*2

-5,0

0,0

5,0

10,0

ΔC*, Δ C*1, ΔC*2

14,0

Produto EP

12,0

ΔE*, ΔE*1,ΔE*2

10,0
8,0
 Símbolos a “cheio”- após tratamento, retirados
de (Ferreira Pinto,2002); Símbolos “vazios” apos 1 ano de exposição, retirados de (Ferreira
Pinto,2002; símbolos” ponteados” – após 4 anos
de exposição

6,0
4,0
2,0
0,0

-9,0

-4,0

1,0
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Figura 6.29 – Evolução da Variação total de cor e de croma antes de exposição e após 1 e 4 anos de exposição

Muito embora todos os tratamentos tenham desencadeado alterações de cor perceptíveis por observa75

ção visual direta (ΔE*≥ 5), a generalidade destas alterações de cor foram atenuadas na sequência do 1º
ano de exposição natural (Quadro 6.7). Note-se, porém, que após 4 anos de exposição se regista a
tendência para o incremento das alterações de cor, como o ΔE*, em algumas superfícies tratadas com a
resina acrílica (B), particularmente na pedra de Ançã.

6.7

Considerações finais

Nesta dissertação utilizou-se a metodologia de Ferreira Pinto, (Ferreira Pinto, 2002) para monitorização
dos consolidantes durante a exposição natural no Cabo da Roca. Desta forma torna-se possível
comparar a evolução da acção consolidante proporcionada às diferentes variedades de pedras
carbonatadas durante o processo de exposição naquele ambiente (antes de exposição, após 1 e 4 anos
de exposição).
Após 4 anos de exposição todos os tratamentos consolidantes estudados viram a sua eficácia inicial
reduzida com excepção da pedra de Ançã tratada com os produtos B e EP, que não revelaram alterações relevantes na sua dureza superficial e resistência em profundidade. Relativamente à evolução ao
longo do tempo da dureza superficial verificou-se que todos os tratamentos manifestaram redução dessa dureza do 1º para o 4º ano de exposição, com excepção da pedra de Coimbra Z1 tratada com TG.
Verificou-se, ainda, que para algumas variedades pétreas a degradação avaliada visualmente (macro e
microscopicamente) era semelhante na zona tratada e na não tratada, nomeadamente para as pedras
de Ançã tratada com TG, a de Coimbra Z1 com os produtos B e EP, Coimbra Z2 com EP, calcário Miocénico com EP e Boiça com B.
Todos os tratamentos viram a sua resistência em profundidade reduzida, face aos valores após tratamento, decorridos 4 anos de exposição, com excepção dos tratamentos aplicados na pedra de Ançã.
Todos os tratamentos consolidantes viram a sua capacidade de absorção de água incrementada durante o período de exposição, tendo sido este incremento mais significativo durante o 1º ano de exposição,
dado que o registado entre o 1º e o 4º ano de exposição ocorreu a uma taxa mais baixa.
As alterações de cor promovidas pelos tratamentos, de um modo geral perceptiveis, foram atenuados no
decorrer da exposição em ambiente natural, após 4 anos de exposição, registou-se a tendência para o
incremento destas alterações de cor em alguns tratamentos realizados com resina acrílica (B).
Com excepção dos tratamentos realizados com a resina acrílica e com a resina epoxídica na pedra de
Ançã, a exposição natural foi responsável por desencadear redução da acção consolidante inicialmente
conferida, esta avaliada através da dureza superficial e resistência em profundidade.
Os tratamentos consolidantes revelaram-se em alguns casos responsáveis pela redução da durabilidade
natural das variedades pétreas, na medida em que a degradação ocorreu de forma mais significativa na
superfícies tratadas do que nas superfícies não tratadas. Este fenómeno foi identificado nas seguintes
situações: pedra de Ançã tratada com silicato de etilo, as zonas brandas da pedra de Coimbra tratada
com resinas acrílica e epoxídica, a pedra da Boiça tratada com resina acrílica, e o calcário miocénico e
as zonas mais duras da pedra de Coimbra tratadas com a resina epoxídica.
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7 Conclusões e desenvolvimentos futuros
7.1

Conclusões

No final do trabalho desenvolvido conclui-se que os objectivos traçados foram alcançados, nomeadamente no que se refere ao estudo da susceptibilidade à degradação de tratamentos hidrófugos e consolidantes ensaiados em suportes carbonatados. Essa avaliação foi feita após 4 anos de exposição em
ambiente marítimo natural e teve em consideração a caracterização de desempenho realizada nas fases
anteriores.
Os objectivos definidos (Capítulo 1) foram:
 monitorizar e analisar a evolução do desempenho dos tratamentos hidrófugos;
 monitorizar e analisar a evolução do desempenho dos tratamentos consolidantes;
 contribuir para a avaliação da metodologia adoptada no estudo do desempenho dos tratamentos
hidrófugos e consolidantes sob condições de exposição natural.
O primeiro e o segundo objectivo foram alcançados através da realização de ensaios laboratoriais de caracterização das variedades pétreas tratadas e expostas a ambiente natural durante 4 anos. Os resultados
são apresentados nos capítulos 5 e 6, e essa informação permitiu avaliar a durabilidade dos tratamentos.
O terceiro objectivo foi conseguido ao longo dos capítulos 5, 6 e 7, através da avaliação da metodologia
seguida no trabalho.
Os estudos efectuados seguem a metodologia utilizada por Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002), tendose avaliado as características consideradas relevantes em cada tipo de tratamento das zonas tratadas e
não tratadas, sempre que as suas características o tornaram possível. Assim, foi possível concluir que
as zonas apresentam estados de conservação diferentes e desta forma indicar a adequabilidade dos
produtos hidrófugos/consolidantes.
Um dos aspectos importantes a considerar é a influência do operador em alguns destes ensaios. Quando em presença de pequenas variações torna a comparação dos valores obtidos nas diferentes fases
mais difícil
Procedeu-se à análise e comparação das características das superfícies nas diversas fases de envelhecimento das variedades pétreas carbonatadas expostas a ambiente marinho no Cabo da Roca, (fase 0 “após tratamento”, fase 1 - “ após 1 ano” e fase 2 -“ após4 anos” de exposição).
Neste trabalho, seguindo a metodologia indicada, utilizaram-se ensaios que permitem avaliar e caracterizar o desempenho dos produtos hidrófugos, nomeadamente a avaliação da absorção de água superficial (através da determinação do tempo de absorção de microgotas e determinação do ângulo de contacto) e da absorção de água das paredes dos capilares (pelo método do “cachimbo”). Os resultados
desta avaliação devem ter em atenção a heterogeneidade dos materiais, às características locais onde
se realizam no caso de as superfícies serem particularmente heterogéneas. O ensaio de microgotas
pode representar parcialmente as características da superfície da pedra e sobretudo a determinação do
ângulo de contacto pode estar afetada pela degradação/destruição das zonas de aresta.
Os provetes das variedades pétreas menos porosas, o calcário miocénico e a pedra lioz, tratados com produtos hidrófugos não se encontraram notoriamente degradados quando observados macroscopicamente, mas
também não se detectaram diferenças significativas entre as características das superfícies tratadas e não
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tratadas. Contudo, as zonas tratadas apresentam um aspecto mais semelhante ao que possuíam inicialmente quando foram expostas. A observação visual macroscópica destas variedades menos porosas tratadas com os produtos polisiloxano (H) e silano (N) não permite identificar diferenças relevantes entre
elas, embora o produto polisiloxano (H) aplicado no calcário miocénico tenha revelado melhor desempenho que o silano (N).
As superfícies das variedades mais porosas, pedra de Ançã e pedra de Coimbra, apresentaram uma
degradação superficial diferente quando tratadas com o polisiloxano (H) e silano (N). O polisiloxano (H)
revelou capacidade para proteger as superfícies tratadas, uma vez que estas se encontravam estáveis e
em melhor estado de conservação do que as zonas não tratadas ou que as tratadas com o produto N.
Por outro lado, as superfícies tratadas com o silano (N) encontravam-se rugosas, pulverulentas e com a
presença de processos de perda de massa, semelhantes às zonas não tratadas.
Após 4 anos de exposição, a generalidade das superfícies carbonatadas tratadas não podem ser consideradas como superfícies protegidas, hidrofugadas, com excepção da pedra de Ançã tratada com o
produto polisiloxano (H) que ainda apresenta valores de tempo de absorção de microgotas e de ângulo
de contacto superiores a 100% e 90º, respectivamente.
A monitorização da cor permitiu verificar que a exposição a este ambiente natural reduziu os efeitos
promovidos pelos tratamentos, redução mais importante durante o primeiro ano de exposição e menos
expressiva posteriormente.
O Quadro 7.1 resume a evolução após 4 anos de exposição (comparativamente às características após
tratamento) da evolução da absorção de água, assim como do estado de conservação das superfícies.
Quadro 7.1 – Resumo dos resultados obtidos na monitorização dos tratamentos hidrófugos após 4 anos de exposição natural
Superfícies tratadas (após 4 anos)
Superfície Não
Pedra

tratada

Tratamento H (polisiloxano)

Tratamento N (silano)

(após 4 anos)




Superfície

MG/AC

Cach

Superfície

MG/AC

Cach

Ançã

Degradada

Estável

H

RA

Degradada

NH

IA

Coimbra

Degradada

Estável

RH

RA

Degradada

NH

RA

Miocénico

Erosão superficial

Ligeira erosão

NH

LIA

Ligeira erosão

NH

LIA

Lioz

Ligeira erosão

Estável

NH

-

-

MG- Microgotas; AC- Ângulo de contacto; Cach- Absorção de água a baixa pressão (método do cachimbo);
H – superfície permanece hidrorrepelente; RH – redução hidrorrepelência; NH – superfície não hidrorrelente; RA – permanência
da redução da absorção de água; LIA – ligeiro incremento absorção de água; IA – incremento absorção de água.

A evolução das características dos tratamentos consolidantes durante a exposição natural foi monitorizada nos dois momentos, através da modificação das propriedades relevantes na acção consolidante.
Após 4 anos de exposição todos os tratamentos consolidantes apresentaram menor eficácia, com excepção das superfícies de pedra de Ançã tratada com os produtos B e EP que não revelaram alterações relevantes da dureza superficial e resistência em profundidade. A diminuição da dureza superficial das superfícies tratadas registou-se do 1º para o 4º ano de exposição, com excepção da pedra de Coimbra Z1 tratada com TG e a pedra de Ançã tratada com EP que resistiram às acções e mantiveram a dureza superficial.
Após 4 anos de exposição, todos os tratamentos viram a sua resistência em profundidade reduzida, com
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excepção dos tratamentos aplicados na pedra de Ançã que não sofreram modificação significativa.
A modificação das superfícies consolidadas durante a exposição natural está também reflectida no incremento da capacidade de absorção de água. Este incremento foi mais significativo durante o 1º ano
de exposição, dado que num intervalo de tempos mais longo, entre o 1º e o 4º ano de exposição, as
variações foram mais reduzidas.
De um modo geral as alterações de cor promovidas pelos tratamentos foram atenuadas no decorrer da exposição em ambiente natural, em particular após 4 anos de exposição. Contudo, a resina acrílica (B) mostrou
tendência contrária, aumentando essas diferenças quando aplicada na variedade da pedra de Ançã.
Uma apreciação geral dos efeitos da exposição natural sobre a acção consolidante permite afirmar que
a dureza superficial e a resistência em profundidade foram reduzidas. A excepção são os tratamentos
realizados com a resina acrílica e epoxídica sobre a pedra de Ançã cuja resistência não foi modificada
de forma notória durante este período de exposição natural. De referir que este bom comportamento
pode ter sido condicionado pelas condições impostas durante a exposição, caracterizados apenas por
fenómenos superficiais em regime livre.
Os resultados obtidos justificam que se questione a influência das condições de exposição a que estes
materiais estiveram sujeitos. A exposição não representa a diversidade de situações a que uma superfície
tratada poderá estar sujeita e não obriga que seja através da superfície tratada que os processos de secagem tenham necessariamente de ocorrer. Ou seja, as condições não permitem considerar que se está do
lado da segurança; as variedades pétreas estudadas não se encontram submetidas ao máximo esforço
pois neste estudo foram expostas num escaparate, não confinadas e é através do tardoz que a circulação
ar/ secagem tende a ocorrer, além de que não representam as condições existentes nas construções.
A degradação ocorreu de forma menos significativa nas superfícies tratadas comparativamente às não
tratadas mas esta conclusão não é universal. Algumas das superfícies tratadas apresentavam a mesma
(ou maior) degradação que as não tratadas nomeadamente nas seguintes situações: pedra de Ançã
tratada com silicato de etilo, as zonas brandas da pedra de Coimbra tratada com as resinas acrílicas e
epoxídicas, a pedra da Boiça tratada com resina acrílica, e o calcário miocénico e as zonas mais duras
da pedra de Coimbra tratadas com a resina epoxídica.
No Quadro 7.2 resume-se a evolução das características mecânicas, da absorção de água e do estado
de conservação das superfícies, relativamente aos valores obtidos após tratamento. Este estudo confirma que, apesar de algumas semelhanças entre os materiais carbonatados, a sua diversidade traduzida na
composição, características do espaço poroso, propriedades físicas e hídricas fazem com que o seu comportamento seja diverso. Nessa medida, a indicação de um produto “ideal” e durável, que possa ser adequado à protecção ou consolidação de qualquer uma das variedades pétreas, é algo que faz pouco sentido. Assim, o estudo em laboratório dos efeitos da aplicação de um produto hidrófugo ou consolidante numa determinada variedade e o seu comportamento ao longo do tempo torna-se uma recomendação fundamentada antes de fazer, ou propor, o seu uso na prática.
De uma maneira geral, os produtos consolidantes sofreram sobretudo alteração superficial, facto indicado pela diminuição da dureza superficial e pelo aumento da absorção de água superficial (microgotas).
A pedra de Ançã tratada com qualquer dos produtos foi a que apresentou melhor comportamento ao
longo do tempo e no final do período de exposição estas superfícies mostram-se melhor conservadas do
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que as outras variedades. O efeito dos consolidantes na cor original das superfícies foi atenuado durante a exposição natural, com excepção da pedra de Ançã tratada com a resina acrílica.
Tal como no caso dos hidrófugos, não existe um tratamento consolidante que possa ser considerado
ideal e aplicável em todas as pedras sendo, portanto, muito importante analisar as características e propriedades do material pétreo a tratar para poder escolher o produto com o esperado melhor desempenho. Para além disso, os resultados indicam a possibilidade do tratamento poder provocar a aceleração
da degradação da superfície, se exposta a condições agressivas em que a cristalização de sais é um
mecanismo efectivo de alteração dos materiais.
Quadro 7.2 - Resumo dos resultados obtidos na monitorização dos tratamentos consolidantes após 4 anos de exposição natural
Superfícies tratadas (após 4 anos)

Coimbra - Degradada
Ligeira Erosão
Z1
(Z1 Perda
superficial
Coimbra - de massa)
Z2
Erosão
Miocénico

Boiça


superficial
Degradada

IA

Ligeira erosão

NT
(4)

NT
(4)

IA

Estável

NT
(4)

LIA

Estável

Ligeira erosão

NT

superficial

(4)

LIA

Degradada

NT
(4)
NT
(4)

IA
NT
(4)

PA

IA

NT
(4)

LIA

LIA

Ligeira erosão NT
superficial
(4)

IA
Degradada

superficial

NT
(4)

Cachimbo

Estável

Resistência
em prof.

IA

Risca

Superfície

Estável

Tratamento EP (resina epoxídica)

Cachimbo

IA

Resistência
em prof.

NT
(4)

Risca

Degradada

Superfície

Degradada

Tratamento B (resina acrílica)

Cachimbo

(após 4
anos)

Risca

Ançã

Não tratada
Superfície

Pedra

Tratamento TG (silicato de etilo)
Resistência
em prof.

Superfície

PA

NT
(4)

LIA

-

Cachimbo- Absorção de água a baixa pressão (método do cachimbo); Risca – Determinação da largura da Risca; Resistência
profund.– Método de perfuração; PA – permanência da absorção de água; LIA – ligeiro incremento absorção de água; IA – incremento absorção de água; NT (4) – as características das superfícies tratadas são semelhantes ou inferiores às características
das superfícies não tratadas após 4 anos de exposição.

7.2

Desenvolvimentos futuros

O estudo da durabilidade de tratamentos consolidantes e hidrófugos ainda está longe de ter terminado.
Assim, como sugestões de trabalhos futuros são propostos:
• Prolongar o período de exposição das amostras estudadas, a fim de continuar a monitorizar a evolução
dos tratamentos estudados;
• Estender o estudo de tratamentos hidrófugos e consolidantes sob condições de exposição natural a outros tratamentos (diferentes suportes e produtos);
• Estudar condições de montagem dos provetes em ambiente natural que permitam simular de forma mais
adequada as condições dos materiais quando aplicados nas construções;


Determinar os tempos mínimos a que se deve proceder à manutenção dos tratamentos hidrófugos
expostos a ambientes naturais;



Proceder à colocação de amostras de variedades pétreas em ambiente húmidos e em zonas mais
secas de maneira a avaliar as diferenças entre os locais de exposição;



Expor os provetes hidrófugos na zona inferior do escaparate (mais exposta a chuva) e provetes consolidantes.
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Anexo A – Provetes tratados com produtos hidrófugos
Provete 4A3
Provete

4A3

Pedra

Tratamento
Tratamento

Pedra de Ançã

realizado

ções, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.

Tipo de tratamento

Local de exposição

Hidrófugo

2

Cabo da Roca

Produto

Polisiloxano

Área inicial (cm )

225,98

Marca comercial

HL100 (1:11 HL 100)

Massa (g)

1843,07

Provete 5A4
Provete

5A4

Pedra

Pedra de Ançã

Tipo de
tratamento
Produto
Marca
comercial

hidrófugo
silano
DYNASYLA NH
Tratamento realizado por pincelagem

Tratamento

em 1 aplicação,
com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.

Local de
exposição

Cabo da Roca

Área inicial
2
(cm )

162,80

Massa (g)

767,40

I

por

pincelagem em duas aplica-

Provete 1D8
Provete

1D8

Pedra

Pedra de Coimbra

Tipo de
tratamento

Hidrófugo

Produto

Polisiloxano

Marca

HL100 (1:11 HL

comercial

100)
Tratamento realizado por pincelagem

Tratamento

em duas aplicações, com duas
demãos aplicadas
no mesmo dia.

Local de
exposição

Cabo da Roca

Área inicial
2
(cm )

282,68

Massa (g)

2139,2

Provete 1D10
Provete
Pedra
Tipo de tratamento

1D10
Pedra de Coimbra
Hidrófugo

Produto

Polisiloxano

Marca comer-

HL100 (1:11 HL

cial

100)
Tratamento
realizado por
pincelagem em

Tratamento

duas aplicações, com duas
demãos aplicadas no mesmo
dia.

Local de exposição
Área inicial
2
(cm )
Massa (g)

Cabo da Roca
230,90
1797,15

II

Provete 1M19
Provete
Pedra
Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

1M19
Pedra de Miocénico
Hidrófugo
Polisiloxano
HL100 (1:11 HL 100)

Tratamento realizado por pincelagem
em duas aplicações, com duas demãos aplicadas no mesmo dia.

Tratamento
Local de exposição
2

Área inicial (cm )
Massa (g)

Cabo da Roca
180,79
1581,41

Provete 1M21
Provete

1M19

Pedra

Pedra de Miocénico

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Hidrófugo
Polisiloxano
HL100 (1:11 HL 100)

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa (g)

III

Tratamento realizado por pincelagem
em duas aplicações, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
180,79
1521,55

Provete 1L27
Provete

1M19

Pedra

Pedra de Miocénico

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Hidrófugo
Polisiloxano
HL100 (1:11 HL 100)

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa (g)

IV

Tratamento realizado por pincelagem em duas aplicações, com
duas demãos aplicadas no
mesmo dia.
Cabo da Roca
180,79
365,8

Anexo B – Provetes tratados com produtos consolidantes
Provete 1A142
Provete

1A142

Pedra

Pedra de Ançã

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Consolidante
Silicato de etilo
Tegovakon

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
368,9
2052,00

Provete 5A2
Provete

5A2

Pedra

Pedra de Ançã

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Consolidante
Resina acrílica
Paraloid (Ch B72)

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

V

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
595,25
2786,4

Provete 2A33
Provete

2A33

Pedra

Pedra de Ançã

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Consolidante
Resina epoxídica
EP2101 (1:1 EP)

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem em 1 aplicação, com
uma demão.
Cabo da Roca
272,90
2053,1

Provete 1D2
Provete

1D2

Pedra

Pedra de Coimbra

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Consolidante
Silicato de etilo
Tegovakon

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

VI

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
286,00
1816,35

Provete 1D4
Provete

1D4

Pedra

Pedra de Coimbra

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Consolidante
Resina acrílica
Paraloid (Ch B72)

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
317,00
2204,00

Provete 1D6
Provete

1D6

Pedra

Pedra de Coimbra

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Consolidante
Resina epoxídica
EP2101 (1:1 EP)

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

VII

Tratamento realizado por pincelagem em 1 aplicação, com
uma demão.
Cabo da Roca
307,68
2111,1

Provete 2M28
Provete
Pedra
Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

5A2
Pedra de Miocénico
Consolidante
Resina acrílica
Paraloid (Ch B72)

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
242,50
2402,90

Provete 2M30
Provete

2M30

Pedra

Pedra de Coimbra

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Consolidante
Resina epoxídica
EP2101 (1:1 EP)

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

VIII

Tratamento realizado por pincelagem em 1 aplicação, com
uma demão.
Cabo da Roca
280,80
2322,20

Provete 1B26
Provete

2M26

Pedra

Pedra de Boiça

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Consolidante
Silicato de etilo
Tegovakon

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
409,30
4853,20

Provete 2B32
Provete

2B32

Pedra

Pedra da Boiça

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Consolidante
Resina acrílica
Paraloid (Ch B72)

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

IX

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
104,85
774,05

Provete 1B24
Provete

1B24

Pedra

Pedra da Boiça

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Consolidante
Resina acrílica
Paraloid (Ch B72)

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

X

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
162,90
156,38

Anexo C – Provetes de Ançã (tipo II) – Hidrófugos
Provete 4A9
Provete

4A9

Pedra

Pedra da Ançã

Tipo de tratamento
Produto

Hidrófugo
Polisiloxano
HL100 (1:11 HL
100)

Marca comercial

Local de exposição
2
Área inicial (cm )

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
25,97

Massa após exposição (g)

87,13

Tratamento

Observação lupa binocular

Provete 4A10
Provete

4A10

Pedra

Pedra da Ançã

Tipo de tratamento
Produto

Hidrófugo
Polisiloxano

Marca comercial

HL100 (1:11 HL 100)

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição
(g)

Tratamento realizado por pincelagem em 1 aplicação, com duas
demãos aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
25,60
69,03

Observação lupa binocular

XI

Provete 4A11
Provete

4A11

Pedra

Pedra da Ançã

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Hidrófugo
silano
DYNASYLA NH

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
25,64
76,20

Observação lupa binocular

Provete 4A12
Provete

4A10

Pedra

Pedra da Ançã

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Hidrófugo
silano
DYNASYLA NH

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
25,73
66,81

Observação lupa binocular

XII

Anexo D – Provetes de Pedra de Coimbra (tipo II) – Hidrófugos
Provete 1D14
Provete
Pedra
Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

1D14
Pedra de Coimbra
Hidrófugo
Polisiloxano
HL100 (1:11 HL
100)

Local de exposição
2
Área inicial (cm )

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
25,38

Massa após exposição (g)

86,71

Tratamento

Observação lupa binocular

Provete 1D18
Provete

1D18

Pedra

Pedra de Coimbra

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Hidrófugo
silano
DYNASYLA NH

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
25,25
113,78

Observação lupa binocular
XIII

Anexo E – Provetes de Pedra do Miocénico (tipo II) – Hidrófugos
Provete 1M23
Provete
Pedra
Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

1M23
Pedra do Miocénico
Hidrófugo
Polisiloxano
HL100 (1:11 HL
100)

Local de exposição
2
Área inicial (cm )

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
24,14

Massa após exposição (g)

60,05

Tratamento

Observação lupa binocular

Provete 1M25
Provete
Pedra
Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

1M25
Pedra de Miocénico
Hidrófugo
Polisiloxano
HL100 (1:11 HL
100)

Local de exposição
2
Área inicial (cm )

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
25,15

Massa após exposição (g)

63,55

Tratamento

Observação lupa binocular

XIV

Provete 1M27
Provete
Pedra
Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

4A9
Pedra de Miocénico
Hidrófugo
Silano
DYNASYLA NH

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
25,07
65,72

Observação lupa binocular

Provete 1M29
Provete
Pedra
Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

4A9
Pedra de Miocénico
Hidrófugo
Silano
DYNASYLA NH

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
24,79
66,27

Observação lupa binocular

XV

Anexo F – Provetes da pedra de lioz (tipo II) – Hidrófugos
Provete 1L33
Provete

1L33

Pedra

Pedra de Lioz

Tipo de tratamento
Produto

Hidrófugo
Polisiloxano
HL100 (1:11 HL
100)

Marca comercial

Local de exposição
2
Área inicial (cm )

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
23,42

Massa após exposição (g)

131,28

Tratamento

Observação lupa binocular

Provete 1L35
Provete

1L35

Pedra

Pedra de Lioz

Tipo de tratamento
Produto

Hidrófugo
Polisiloxano
HL100 (1:11 HL
100)

Marca comercial

Local de exposição
2
Área inicial (cm )

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
23,09

Massa após exposição (g)

121,11

Tratamento

Observação lupa binocular

XVI

Provete 1L37
Provete

1L37

Pedra

Pedra de Lioz

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Hidrófugo
Silano
DYNASYLA NH

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem
em 1 aplicação, com duas demãos
aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
25,03
146,28

6

Observação lupa binocular

Provete 1L39
Provete

1L39

Pedra

Pedra de Lioz

Tipo de tratamento
Produto
Marca comercial

Hidrófugo
Silano
DYNASYLA NH

Tratamento
Local de exposição
2
Área inicial (cm )
Massa após exposição (g)

Tratamento realizado por pincelagem em 1 aplicação, com duas
demãos aplicadas no mesmo dia.
Cabo da Roca
24,44
131,54

Observação lupa binocular

XVII

Anexo G – Resistência em profundidade avaliada após 4 anos de exposição (Valores corrigidos)
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Força (N)

NT Total
TG
EP
B

20
15

20

10

10

5

0

0
5
10
15
Profundidade (mm)
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Anexo H – Resumo do efeito do tratamento – comparação entre zonas tratadas e não tratadas dos provetes
1) Evolução da pedra de Santa Pudia e dos tratamentos realizados nesta variedade sob a acção da cristalização de
sulfato de sódio (Revuelta Canacho, 2010)
TG

E

NT/NS
1

2

3

 Provetes 26,27,28 – Tegovakon (TG); Provetes 31, 32, 33 – Estel (E); Provetes 46, 47, 48 – sem tratamento e sem sal (NT/NS).

2) Evolução da pedra de Santa Pudia tratada e não tratada, previamente contaminada com sulfato de sódio sob
acção da cristalização de sais, (Revuelta Canacho, 2010).

TG

E

NT/NS
1

2

3

 Provetes 1,2,3 – Tegovakon (TG); Provetes 6, 7, 8 – Estel (E); Provetes 21, 22, 23 – sem tratamento e com sal (NT/NS)

3) Evolução da pedra de Montoro e dos tratamentos realizados nesta variedade por acção da cristalização de sulfato de sódio, (Revuelta Canacho, 2010).
TG
E

NT/NS

1

2

3

Provetes 26,27,28 – Tegovakon; Provetes 31, 32, 33 – Estel; Provetes 46, 47, 48 – sem tratamento e sem sal

XIX

4) Evolução da pedra de Montoro, tratada e não tratada, previamente contaminada com sulfato de sódio
sob acção da cristalização de sais, (Revuelta Canacho, 2010).
TG
E

NT/NS
1

2

3


Provetes 1,2,3 – Tegovakon com sal; Provetes 6, 7, 8 – Estel com sal; Provetes 21, 22, 23 – sem tratamento e com sal

XX

