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RESUMO:  

 

O efeito dos incêndios na pedra natural utilizada em construção (monumentos, edifícios 

históricos, edifícios habitacionais, pontes, revestimento de túneis, etc.) pode ser determinante na 

qualidade do material quer no que respeita ao valor ornamental, quer no que respeita à sua 

qualidade estrutural. O contributo desta tese de mestrado tem foco no estudo da alteração, por 

efeito térmico, de algumas propriedades físicas e mecânicas de um calcário designado por Azul 

Valverde. Com essa finalidade, executou-se um plano de ensaios que incluiu a determinação: da 

absorção de água por capilaridade, da porosidade aberta, dos parâmetros de deformabilidade 

em situação de compressão e flexão e das respetivas resistências à compressão uniaxial e à 

flexão. Os provetes foram ensaiados a 25ºC (temperatura ambiente) e após aquecimento a 

300ºC e a 600ºC seguido de arrefecimento rápido, ou lento. 

Observou-se nos ensaios realizados, anisotropia associada à absorção de água por capilaridade, 

um aumento da porosidade, uma diminuição da resistência à compressão e à flexão, e um 

aumento da deformabilidade quer à compressão quer à flexão. Estas variações foram, contudo, 

distintas para as situações de arrefecimento lento e rápido.  

Conclui-se que existe uma maior degradação das propriedades físicas e mecânicas com o 

arrefecimento rápido. 
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ABSTRACT 

 

The impact of fires on natural stones used in construction (monuments, historic or residential 

buildings, bridges, tunnels, etc.) can be of great importance in the material’s quality with regard 

to both ornamental value and stability. The contribution of this master thesis focuses on the 

study of the alteration of some important physical and mechanical properties of a Portuguese 

limestone Azul Valverde, by thermal effect, as well as the effect of water extinction by 

firefighters. For this purpose, a test plan was carried out which included the determination of 

water absorption by capillarity, open porosity, compression and flexural deformability, uniaxial 

and flexural strength. The stone specimens were tested at 25°C (room temperature) and after 

heating at 300°C and 600°C followed by rapid (immersion in water) or slow cooling (in furnace). 

Anisotropy associated with capillary water absorption, a decrease in compressive and flexural 

strength, and an increase in both compressive and flexural deformability were observed in the 

tests performed. These variations were distinct for slow and rapid cooling situations. It is 

concluded that a higher degradation of the physical and mechanical properties of this limestone 

is achieved with rapid cooling. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÃO 

Desde longa data que se verifica o uso da pedra natural em construção. A sua aplicação 

é visível num vasto leque de situações, que vai desde a construção de edifícios habitacionais, 

edificação de pontes, revestimento de túneis, até à construção de monumentos e edifícios 

históricos, muitos deles considerados, hoje em dia, património histórico e da humanidade.  

A perceção que terá havido, em tempos, sobre a intemporalidade e indestrutibilidade da 

pedra tem sido convertida em preocupação e esforço pela conservação do património histórico 

edificado. Para tal, tem sido fundamental o contributo das Geociências, revelando a degradação 

das propriedades físicas e mecânicas das rochas, assim como as modificações químico-

mineralógicas, que outrora foram a razão para a escolha deste material de construção e que hoje 

são estudadas e monitorizadas atendendo à sua função, tanto estrutural, como ornamental. 

Os fatores de degradação das rochas compreendem um conjunto de causas, tanto 

naturais, como de ação humana (Aires-Barros, 2001). De entre estes fatores, um que não se 

encontra bem estudado ou compreendido, e que pode ser de origem antrópica, é a ação dos 

incêndios (efeito de elevadas e súbitas temperaturas) sobre os materiais pétreos (Dionísio, 

2007). Estes podem danificar severamente edifícios construídos em pedra, promovendo perdas 

significativas de material, a sua rutura e mesmo a perda do seu valor. Desta forma, torna-se 

importante a determinação da alteração dos materiais sob a ação do fogo 

Na primeira metade do séc. XX, Blackwelder (1927) e Kieslinger (1932) (citados por Torok 

et Hajpál, 2004), deram início às primeiras teorias sobre a ação das elevadas temperaturas, como 

as ocorrentes num incêndio, como agente de degradação das rochas. Estes dois autores 

centraram-se nos indícios de envelhecimento acelerado em blocos rochosos, na sequência de 

incêndios florestais. Maioritariamente com observações de campo, estudaram, semi-

quantitativamente a alteração de algumas propriedades físicas macroscópicas, tais como o 

destacamento de material e alteração cromática das rochas. 

Ollier & Ash (1983); Winkler (1997); Chakrabarti, Yates & Lewry (1996) debruçaram-se 

sobre a compreensão das propriedades físicas das rochas, à escala microscópica, tal como 

sobre a influência da temperatura nas propriedades mecânicas. A bibliografia, por estes autores 

publicada, contribuiu com o desenvolvimento de temas como a expansão térmica dos minerais, 

surgimento de microfissuras a altas temperaturas, com respetivo impacto nas propriedades 

físicas e mecânicas das rochas. 
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De facto, segundo Martinho & Dionísio (2018), só mais recentemente se tem assistido a 

um aumento do volume de publicações sobre o tema da degradação de rochas submetidas a 

altas temperaturas e sua durabilidade, com mais de 50 artigos publicados nas últimas 3 décadas. 

Estes envolvem maioritariamente estudos a nível laboratorial, das propriedades da rocha. Outras 

abordagens, de pequena escala, incluem casos reais de incêndio (p.e., Chakrabarti, Yates & 

Lewry (1996); Dionísio (2007); Hajpál (2002), Delegou et al. (2019) e a aplicação de técnicas 

com recurso a laser para simular as reações químicas associadas aos efeitos de temperatura 

nos materiais rochosos (Gomez-Heras, Smith & Viles, 2010) 

Os litótipos mais estudados, abordados nos estudos atrás mencionados, são os arenitos, 

calcários, mármores e granitos. Sendo também os mais aplicados em património construído, 

representam três quartos do universo amostral destes estudos (Figura 1). O quarto restante 

refere-se a outros tipos de rocha, como riólitos, traquitos, gabros, peridotitos, ignimbritos, 

gnaisses, serpentinitos e gesso (Martinho & Dionísio, 2018). 

 

 

Figura 1 - Distribuição dos artigos científicos sobre os efeitos térmicos de acordo com o tipo de 

rocha em estudo. (Adaptado de Martinho & Dionísio, 2018). 

 

Os arenitos têm sido frequentemente usados em arquitetura e edifícios históricos por toda 

a Europa (Siegesmund & Durrast, 2011). Podem variar muito a sua aparência (cor e textura), 

composição (mineralogia dos grãos e tipos de cimento) e propriedades físico-mecânicas. O facto 

de o fogo poder danificar severamente, ou mesmo arruinar, estruturas construídas neste tipo de 

pedra sensível ao calor, gerou estudos extensivos sobre a forma como esta pedra se comporta 

face aquele agente agressor. O comportamento dos mármores e calcários, após exposição a 

temperaturas elevadas, também está estudado, já que são as pedras mais frequentemente 

usadas em construção, seja para fins estruturais, como para fins decorativos. Também o granito 

recebeu pesquisa abundante pela sua ocorrência natural generalizada e uso em edifícios 

Granito; 26%

Arenitos; 26%

Calcário; 4%

Marmore; 6%

Outros; 26%



 

3 
 

históricos. Esta pedra pode ser encontrada não só em edifícios, mas também em barragens, 

pontes ou mesmo túneis. Esta é uma das rochas mais resistentes, com vasta aplicação também 

com fins estéticos (Pires, Rosa & Dionísio, 2014). Contudo, a sua composição mineralógica 

heterogénea e suscetibilidade à meteorização levou os investigadores a estudar o seu 

comportamento perante altas temperaturas (p.e., Pires, Rosa & Dionísio, 2014; Vazquez et al., 

2016). 

O efeito dos incêndios nos edifícios históricos pode resultar em extensivas obras de 

conservação/reabilitação, com elevados custos de manutenção e de difícil tratamento. Como 

exemplo, temos o caso da catedral de York Minster, construída em calcário, cujo incêndio sofrido 

em 1984 obrigou à substituição de cerca de 100 toneladas de rocha. Depois do incêndio houve 

duas formas de dano que sobressaíram: (i): uma visível alteração cromática nas zonas de 

exposição térmica; (ii) fracturação e escamação da pedra, com fraturas de profundidade até 

50mm, com destacamento de porções razoáveis de material rochoso nas 48h subsequentes ao 

incêndio (Chakrabarti, Yates & Lewry, 1996).  

Alguns dos incêndios ocorridos em edifícios históricos portugueses, cujo impacto foi 

documentado por Dionísio (2007) são a Igreja de São Domingos (1959) e Sé de Lisboa (1755). 

Mais recentemente temos também, em França, o incêndio na Catedral de Notre Dame, em 2019, 

o qual será certamente alvo de forte investigação, dada a escala catastrófica que o incêndio terá 

infligido a este património. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Esta dissertação teve como objetivo estudar, em laboratório, os efeitos das temperaturas 

elevadas semelhantes às alcançadas num incêndio, assim como o stress térmico causado pelo 

processo de arrefecimento numa rocha ornamental portuguesa. Pretendeu-se assim simular 

muitos dos casos reais, em que a extinção é feita com recurso a água.  O material escolhido para 

este estudo foi o calcário Azul Valverde pelo facto de ser uma rocha amplamente usada a nível 

nacional e internacional; contribuindo para o aumento do conhecimento sobre esta rocha 

portuguesa. 

Para atingir este objetivo, analisou-se laboratorialmente a evolução de algumas 

propriedades físicas (absorção de água por capilaridade e porosidade aberta) e mecânicas 

(resistência à compressão uniaxial, módulo de Young, coeficiente de Poisson, resistência à 

flexão e módulo de flexão) desta rocha após exposição a temperaturas elevadas e diferentes 

regimes de arrefecimento.  
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1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação é iniciada com o contexto em que foi elaborado o trabalho, 

enquadrando a importância deste estudo para caracterização do efeito das altas temperaturas 

nas propriedades físicas e mecânicas do calcário Azul Valverde (capítulo 1 e 2). 

No terceiro capítulo é feito um enquadramento sobre a proveniência e aplicações do 

calcário Azul Valverde. Seguidamente será descrito o procedimento adotado para aquecer e 

arrefecer as amostras, terminando o capítulo com a descrição dos ensaios realizados e o método 

laboratorial definido.  

No capítulo 4 apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios ao longo do trabalho 

laboratorial, seguindo-se a sua discussão. 

No capítulo 5 apresenta-se, sob a forma de considerações finais, o contributo do trabalho 

desenvolvido assim como perspetivas para trabalhos futuros de investigação. 

No capítulo 6 é referida a bibliografia mais relevante que serviu de apoio à realização de 

este trabalho.   
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2. ESTADO DE ARTE 

2.1. EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA NUM INCÊNDIO 

Por forma a ser possível compreender o comportamento de um incêndio num edifício e 

promover ensaios futuros sobre o tema, foi necessário, estabelecer uma base de estudo sobre o 

desenvolvimento das temperaturas alcançadas num incêndio em função do tempo decorrido. 

A evolução da temperatura de um incêndio ao longo do tempo, pode representar-se 

através de uma curva teórica, onde é possível distinguir três fases: ignição, propagação (ou 

asfixia, se esta ocorrer), combustão generalizada, combustão contínua e, por fim, o declínio, 

Figura 2: 

 

Figura 2 - Fases de um incêndio: Curva teórica de um incêndio real (Adaptado de Rosário, 2014). 

Geralmente, um incêndio inicia-se num foco muito pequeno depois de se dar a ignição de 

um qualquer material combustível. A fase de propagação depende essencialmente da 

disponibilidade de combustível e comburente (oxigénio). Se for garantida a continuidade das 

condições necessárias à sua propagação (entrada de oxigénio no espaço/compartimento e saída 

dos gases produzidos pelo fogo), o incêndio desenvolve-se em função do combustível disponível 

(carga de incêndio). A passagem da fase de propagação para a fase de combustão continua, 

denomina-se como inflamação generalizada (Flashover), que corresponde ao envolvimento, em 

simultâneo, de todo o combustível presente no compartimento. Durante a combustão continua, 

o combustível é consumido até se iniciar a fase de declínio, que se caracteriza pela diminuição 

da intensidade do incêndio (diminuição das chamas, fumos e gases provenientes do processo 

de combustão). 

Capítulo 2 
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Com o objetivo de normalizar o comportamento de incêndios em edifícios, foi estabelecida, 

na década de 1930, uma curva nominal resultante da compilação de dados provenientes de 

incêndios em edifícios residenciais, comerciais e de escritórios. Na atualidade esta curva 

encontra-se descrita pela norma ISO-834-1 (1999) e tem sido utilizada no dimensionamento de 

estruturas em situação (Zehfuss & Hosser, 2006). Magnusson & Thelanderson (1970), criam o 

método sueco, que viria a integrar o Eurocódigo Estrutural 1, que leva em conta parâmetros 

relacionados com o balanço de massa e energia. Tornava-se assim possível definir, com maior 

flexibilidade, curvas paramétricas mais ajustadas à grande variabilidade que este fenómeno pode 

apresentar (Figura 3). Os dois métodos acima descritos referem-se a cenários extremos, 

especialmente a norma ISO-834-1 (1999), levando muitas vezes a projetos mais dispendiosos 

pela aplicação de fatores de segurança demasiado conservadores (Zehfuss & Hosser, 2006). 

 

 

Figura 3 - ISO 834 Vs Eurocode 1 – Evolução da temperatura dos gases para diferentes cargas 

combustíveis (kg/m2), com fator de ventilação constante (Adaptado de Može, 2009). 

 

Mais recentemente têm surgido novas abordagens, mais versáteis e precisas, face à 

pluralidade de variáveis neste âmbito. Zehfuss & Hosser (2006) apresentam uma alternativa em 

que são acrescentados novos parâmetros aos cálculos de modelação, tais como a quantidade 

de combustível, condições de ventilação, geometria dos espaços e propriedades do isolamento, 

dando origem, em 2007, às curvas paramétricas propostas pelo Institute of Building Materials of 

Braunschweig (iBMB). A aplicação destes métodos, suportados por softwares de modelos 

numéricos (p.e., CFAST® e OpenSees®) tornam facilitada a tarefa de quem deseje realizar uma 

simulação mais complexa, à escala multi-compartimental. Ao contrário dos dois métodos 

inicialmente apresentados, este último contempla a fase pré-flashover, apresentando um 
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desenvolvimento mais lento após a ignição, prevendo também a fase de combustão contínua 

com bastante exatidão (Figura 4) e, por fim, um declínio lento da temperatura sem que haja 

qualquer intervenção com vista à sua extinção. 

 

Figura 4 – Comparação da curva ISO 834 com a curva paramétrica do iBMB e a simulação das 

mesmas condições pelo software CFAST (Adaptado de Zehfuss & Hosser, 2006). 

 

Dado o objetivo desta dissertação ser o estudo do impacto de altas temperaturas, nas 

propriedades físicas e mecânicas do calcário Azul Valverde, procurou-se replicar condições 

comparáveis a incêndios, que foram estudadas e documentadas. Para tal, foi escolhido o modelo 

do iBMB pela sua maior precisão na descrição das diferentes fases de um incêndio. Este modelo 

será tido como referência, respeitando as três fases de um incêndio (Figura 2), para dimensionar 

as condições térmicas relativas às curvas de aquecimento e duração de exposição das amostras. 

O arrefecimento, simulando uma ação de combate a incêndios, irá variar entre um arrefecimento 

lento e um choque térmico, simulando este último a extinção do incêndio com água. 
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2.2. MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO DA AÇÃO DE TEMPERATURAS ELEVADAS NA PEDRA 

A pedra, em termos de qualificação dos materiais de construção quanto à sua reação ao 

fogo, encontra-se classificada como um material não combustível; todavia o fogo transfere calor 

para a pedra por radiação.  

Hajpál & Török (2004) descrevem duas categorias principais de incêndios, de acordo com 

o seu desenvolvimento e temperatura: (i) pequenos e localizados, os quais geralmente não 

geram muito calor (temperaturas inferiores a 800ºC); e (ii) incêndios grandes e extensos, os quais 

geram temperaturas superiores (entre 800ºC e 1200ºC). Dentro destes, o seu impacto nas 

propriedades das rochas pode variar significativamente, mesmo quando está envolvido o mesmo 

tipo de rocha (Martinho & Dionísio, 2018). 

Segundo Martinho & Dionísio (2018), as técnicas mais usadas, nas últimas três décadas, 

para a caracterização das transformações mineralógicas e petrográfica sob o efeito de elevadas 

temperaturas (Figura 5) são: microscopia de polarização, difração de raios-X (DRX) e 

espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier (EITF), microscopia eletrónica 

de varrimento (MEV),  análise térmica diferencial (ATD) e Microscopia Confocal por varrimento 

Laser (CSUM). Estas técnicas fornecem informação sobre a evolução da composição 

mineralógica e micro-estrutural das rochas, com a qual também é possível compreender aspetos 

petrofísicos, tais como padrões de fissuração e porosidade.  

 

Figura 5 - Técnicas mais utilizadas para a avaliação da alteração da mineralogia e textura nas 

rochas devido à exposição ao fogo (Adaptado de Martinho & Dionísio, 2018). 
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A avaliação da porosidade aberta e a medição da velocidade de propagação das ondas 

P, foram os processos mais usados no estudo dos efeitos das elevadas temperaturas em termos 

de propriedades físicas e mecânicas das rochas (Figura 6). Estas propriedades estão 

interligadas, já que ambas fornecem indicações sobre a resistência da rocha, sendo que o 

segundo ensaio referido, por se tratar de um ensaio não destrutivo, não necessita de recolha de 

amostras, podendo ser aplicado in-situ. Martinho & Dionísio (2018) 

Outras caraterísticas da pedra que também são estudadas com frequência para melhor 

compreender a degradação da pedra pelos incêndios são: quantificação das alterações 

cromáticas, determinação da densidade, absorção de água, resistência à compressão uniaxial 

(RCU) e módulo de elasticidade. Menos abordadas são outras características, tais como: dureza 

de Mohs, dureza Schmidt, durabilidade de Slake (Ensaio de Desgaste em Meio Aquoso) e 

resistência à flexão (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Ensaios e propriedades físicas e mecânicas mais estudadas nos últimos 30 anos para 

a avaliação das modificações da rocha induzida pelo fogo (Adaptado de Martinho & Dionísio, 

2018). 
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2.3. ALTERAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA NUM CALCÁRIO 

A pedra calcária é, em Portugal, um dos materiais com maior utilização no revestimento 

e/ou acabamento dos edifícios, constituindo uma referência no edificado recente, (Gonçalves, 

2013). Os calcários são maioritariamente compostos por calcite e dolomite, no entanto outros 

carbonatos podem estar presentes na sua matriz (Figura 7). 

 

Figura 7 – Minerais carbonatados mais comuns (Adaptado de Sampaio & Almeida, 2008). 

Pontualmente outros minerais poderão estar presentes, tais como silicatos, minerais 

argilosos, fosfatos, gesso, glauconite, fluorite, óxidos de ferro e magnésio, sulfato de ferro e 

matéria orgânica, entre outros (Gonçalves, 2013). 

A influência da temperatura nas propriedades químicas de um calcário foi amplamente 

estudada para a produção de cal. A cal, ou óxido de cálcio (CaO), é um produto derivado da 

calcinação do calcário ou do dolomito. Por calcinação entende-se a transformação ou 

decomposição, por efeito do calor, do carbonato de cálcio em óxido, chamado de cal ordinária, 

ou de qualquer outro metal em óxido, aos quais, antigamente, dava-se o nome genérico de cal. O 

resultado da calcinação da calcite e da dolomite é, respetivamente, o óxido de cálcio (equação 1) 

e o óxido de magnésio (equação 2), denominados genericamente de cal virgem, cal aérea ou cal 

viva (Dam-Johansen & Ostegaard, 1991). 

Dissociação do carbonato de cálcio - Calcite: 
 

• CaCO3(s) + calor → CaO(s) + CO2(g) (1)  

Dissociação do carbonato de magnésio - Dolomite: 
 

• Ca.Mg(CO3)2 (s) + calor → CaO(s) + MgO(s) + 2CO2(g) (2) 

 

Calcite (CaCO3)

Magnesite (MgCO3)

Dolomite (CaMg(CO3)2)

Siderite (FeCO3)

Aragonite (CaCO3)

Ankerite (Ca2MgFe(CO3)4
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A temperatura de dissociação térmica é fundamental para a calcinação, pois cada mineral 

possuí uma temperatura específica para sofrer um evento térmico. A Tabela 1 apresenta as 

temperaturas de decomposição térmica e perda de massa teórica para os dois minerais. 

Tabela 1 – Temperatura de calcinação da calcite (Sampaio & Almeida, 2008) e da dolomite (Haul 

& Heystek, 1952) 

Mineral 
Temperatura de calcinação 

(ºC) 

Perda de massa teórica 

(%) 

Calcite* 900 - 1000 44% 

Dolomite** 800 - 950 48% 

 

Embora a reação responsável pela calcinação seja considerada simples, na prática, a 

calcinação do calcário requer condições operacionais específicas (Sampaio & Almeida, 2008). A 

presença de impurezas, a porosidade da amostra e a humidade do ar, influenciam o processo 

de calcinação do calcário, (Hajpal, 2010). Um exemplo da influência da humidade relativa do ar 

pode observar-se na Figura 8, onde se apresenta uma amostra do calcário Azul Valverde, 2 dias 

após exposição a 750ºC. 

 

 

Figura 8 - Calcário Azul Valverde submetido a 750ºC. 

 

Hajpál (2010) estudou o mesmo fenómeno de hidratação da cal formada a partir de 

calcário aquecido a 900ºC. Após retirar a amostra da mufla registou a ausência da fase mineral 

da calcite e dolomite, devido à dissociação dos minerais carbonatados a esta temperatura. 

Passadas duas horas, uma nova fase mineral foi detetada (Ca(OH)2), a cal hidratada 

(Portlandite). Este foi o produto da reação da cal (CaO) com a humidade do ar, que provocou um 

crescimento volumétrico de 20%. A amostra permaneceu repousada e após algum tempo 

começou a desintegrar-se. Este ensaio prova a afirmação de Satterfield & Feakes (1959), que a 

espessura da camada calcinada aumenta linearmente com o tempo de decomposição térmica. 
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Os indícios da criação de novos compostos podem ser observados visualmente através 

do aparecimento de fissuras, mudança de textura, ou pela colorimetria. Diversos autores 

estudaram a variação da cor de forma a correlacionar com a degradação a que foi submetida. A 

curiosidade sobre este tema surgiu pela observação da variação da cor das rochas nas fachadas 

dos monumentos com o decorrer do tempo (Sippel, 2007).  A Figura 9 mostra que um estudo 

sobre a variação de cor para 3 tipos de calcário, com composição mineralógica diferente; um 

calcário avermelhado com baixa porosidade (LR) e calcários com alta porosidade, um de 

tonalidade bege (CH) e outro com sombras desde branco a bege (XCA).  

A análise da Figura 9 permite concluir que, de acordo com a composição mineralógica, a 

cor evolui de forma diferente. Na amostra LR, depois de submetida a uma temperatura de 400C, 

foi observada uma variação na coloração para um tom mais escuro. Esta variação deveu-se à 

presença de hematite resultante da transformação de fase da goethite quando submetida a uma 

temperatura cerca de 350ºC (Avello et al., 2017). 

Além da simples análise macroscópica, ainda que complementada pelo conhecimento da 

sua composição mineralógica ou através de simples observação da sua textura e coloração, é 

essencial complementar essa informação através de ensaios físico-mecânicos, cada um deles 

com objetivos específicos. 

 

Figura 9 - Variação colorimétrica de 3 amostras de calcário de diferentes composições 

mineralógicas (Adaptado de González-Gómez et al., 2014). 
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2.4. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NAS PROPRIEDADES FÍSICAS  

Na composição das rochas existem características pertinentes a este tema, como sejam 

a mineralogia, o tamanho dos grãos, proporção inter-granular, formato e orientação preferencial 

dos mesmos, textura e populações de micro-fissuras (Siegesmund et al., 1997). Alterações a 

estes aspetos, especialmente na textura, podem afetar a porosidade, a distribuição dos vazios e 

outras características, influenciando significativamente o comportamento mecânico. A 

temperatura elevada pode também ter um papel nestas modificações através da destruição de 

algumas fases minerais e/ou criação de outras (Dionísio, Sequeira & Waerenborgh, 2012 e 

Franzoni et al., 2013), provocando assim alterações na composição das rochas. As alterações 

provocadas pelos incêndios nas propriedades acima referidas dependem do tipo de rocha em 

questão. 

Dia 15 de Abril de 2019 deflagrou um grande incêndio na Catedral de Notre-Dame que 

causou danos irrecuperáveis face ao valor histórico e mundial de todas as esculturas, tetos e 

retábulos deste património riquíssimo (The New York Times, 2019). A ação da alta temperatura 

na pedra alterou a morfologia das esculturas da catedral, como se pode observar na Figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na  Figura 10 é observado o desaparecimento de muitos dos pormenores que compõem 

a cabeça da gárgula. Este fenómeno resulta das mudanças de temperatura bruscas que 

ocorreram durante o incêndio numa estátua de calcário. É visível uma degradação física 

acentuada por efeito das temperaturas elevadas na pedra, provavelmente acompanhada por 

mudanças nas suas propriedades físicas e mecânicas da pedra. Desta forma, serão então 

estudadas, nesta dissertação, algumas das propriedades físicas e mecânicas de um calcário 

mais importantes em função de altas temperaturas.              

 

 

  

b) a) 

Figura 10 - Gárgulas da catedral de Notre-Dame a) antes e b) após o incêndio (Adaptado de The 

New York Times, 2019). 
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2.4.1. POROSIDADE 

A caracterização do comportamento hídrico dos materiais pétreos de construção torna 

possível quantificar a apetência do material para a circulação e retenção de fluidos. De facto, a 

água é o fator de maior degradação da pedra, encontrando-se envolvida na maior parte dos 

processos. A estrutura porosa do material, sobretudo a rede capilar, é um fator fundamental para 

a definição da aplicação da pedra e decisivo em termos de durabilidade. Esta depende 

principalmente da facilidade com que substancias químicas agressoras penetram e se 

movimentam através da rede porosa. Os principais responsáveis pela penetração de agentes 

agressores no interior do material são os poros capilares interligados, uma vez que favorecem o 

transporte das substâncias agressivas. Klopfer (1985) correlacionou o tamanho dos poros com 

os mecanismos de transporte de água e definiu três classes:  

I. Micro-poros (diâmetro <0,1 µm), onde a água condensa a valores de humidade 

relativa abaixo de 99%;  

II. Poros capilares (diâmetro entre 10 µm - 1 mm), onde se verifica a sucção capilar; 

III. Macro-poros (diâmetro > 1 mm), responsáveis pelas características de transporte de 

líquidos.  

Os materiais porosos possuem vazios ocupados por ar, água ou vapor de água. No caso 

de uma rocha sedimentar, durante a sua formação, à medida que os sedimentos se depositam, 

alguns espaços vazios tornam-se isolados de outros devido à cimentação da matriz. Por 

consequência, estes espaços vazios podem interconectar-se, ou então ficarem isolados, levando 

a dois tipos de porosidade: 

• Porosidade aberta ou efetiva – Pela sua denominação é espectável que a porosidade 

aberta se encontra associada aos espaços vazios que se encontram interconectados 

entre si, existindo assim uma ligação, Figura 11-a.  

• Porosidade fechada ou absoluta - Os poros não possuem ligação entre si, Figura 11-

b. 

Figura 11 - Porosidade a) aberta e b) fechada (Adaptado de Freitas, Torres & 

Guimarães, 2008). 
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A porosidade é uma das propriedades com maior importância para a caracterização de 

uma rocha. Trata-se de uma propriedade física que possui relações diretas e indiretas com 

diversas propriedades mecânicas e físicas, como a resistência e permeabilidade, (Freitas, Torres 

& Guimarães, 2008). Desta forma, pode dizer-se que a porosidade é um ótimo aferidor da 

qualidade da rocha; esta propriedade pode, no entanto, ser alterada por diversos agentes (fogo, 

chuva, poluição e ácidos), promovendo transformações na rede porosa da pedra que podem 

contribuir para a sua degradação. 

Na Figura 12 visualiza-se uma amostra de calcário travertino1, com recurso à microscopia 

eletrónica de varrimento, exposto à temperatura ambiente e a 600ºC. 

 

Figura 12 – Imagens de Microscopia electrónica de varrimento de um calcário travertino: antes 

de aquecimento a (a) e após ser submetido a 600ºC (b) (Adaptado de Gomez-Heras et al., 2006). 

A Figura 12 apresenta a alteração que a temperatura induziu na estrutura cristalina da 

pedra. Os cristais de calcite apresentaram um aumento de dimensão, resultado do processo de 

recristalização da mesma. Esta alteração da fase cristalina irá ter repercussões na rede porosa, 

no sentido em que, o seu crescimento, contribui para o aparecimento de microfissuras.  

A taxa de crescimento da porosidade com o aumento da temperatura encontra-se 

diretamente relacionada com compacidade da rocha, ou seja, a razão entre o volume de sólidos 

e o volume total do sólido (Gomez-Heras et al., 2006). Com o aumento da temperatura e da 

pressão devido à acumulação de gases na matriz rochosa, a expansibilidade dos minerais tende 

a criar fissuras sobre os planos de maior fraqueza cristalina. Numa rocha porosa, o efeito é 

dissipado pela maior facilidade de libertar os gases da sua matriz, quando comparado com uma 

rocha mais compacta (menor porosidade inicial).  Este comportamento é observado na Figura 

13 para duas rochas carbonatadas que, pela diferente textura e mineralogia, possuem 

porosidades iniciais diferentes. 

 
1 Travertino –Calcário essencialmente quimiogénico, vacuolar, resultante da precipitação 

do carbonato de cálcio em fontes e nos maciços calcários.  

a b 



 

16 
 

 

Figura 13 - Incremento da porosidade inicial (%) de duas amostras calcárias, rosso ammonitico2 

e travertino, após aquecimento a diferentes temperaturas (Adaptado de Gomez-Heras et al., 

2006). 

 

A observação de Figura 13 permite verificar que a evolução da porosidade é diferente para 

a amostra com porosidade inicial (∅𝑖) superior, o Rosso Ammonitico (∅𝑖 = 2,1%); Neste litótipo 

verificaram-se aumentos de porosidade de 700% e 1350%, para temperaturas de 450ºC e 600ºC, 

respetivamente. Em contraste, o calcário Travertino (∅𝑖 = 10,1%) o aumento foi de 115% para 

450ºC e 120% para 600ºC. Estes autores concluíram que nas rochas com maior porosidade 

inicial, a taxa de variação da porosidade com a temperatura é menor relativamente às rochas 

menos porosas. O que está em concordância com os casos de estudo realizados em 

monumentos onde ocorreram incêndios. Tanto a catedral de Salamanca como as termas 

romanas de Un Castillo (Zaragoza) são monumentos históricos contruídos com calcário de 

porosidade elevada. Apesar de terem ocorrido incêndios graves, estes monumentos não 

mostraram evidências de degradação física após vários séculos à exposição de agentes. Em 

contrapartida, monumentos construídos em pedra com uma porosidade inicial menor apresentam 

uma degradação superior com consequência direta das elevadas temperaturas originadas pelos 

incêndios que se propagaram no seu interior. O Palácio Arquiepiscopal e o Castelo de Coracera, 

ambos em Madrid, constituem exemplos de monumentos degradados devido à ação da 

exposição a elevadas temperaturas (Gomez-Heras et al., 2006). 

 

 

 

 
2 Rosso ammonitico - Calcário nodular margoso bastante típico em Itália para a construção 

de monumentos, igrejas, entre outros. 
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2.4.2. CINÉTICA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE 

 

A absorção de água por capilaridade é o principal mecanismo pelo qual a água penetra os 

materiais de construção e corresponde ao fluxo de água na família de poros com diâmetro entre 

10 µm e 1 mm sem a ação de forças externas. Este parâmetro pode ser aferido em laboratório, 

ou in-situ, calculando o coeficiente de absorção de água, Pardini & Tiano, (2004). 

O processo de absorção de água distingue-se pelo mecanismo de transporte que ocorre 

ao nível dos poros. A Figura 14 ilustra o traçado genérico da curva de absorção capilar (𝑌(√𝑡)), 

expressa em g/m2, onde se observa duas fases distintas. 

 

 

1ª fase – Absorção rápida de água capilar, onde a penetração da água depende da taxa 

de absorção da superfície em contacto com a água. Nesta fase a ação da capilaridade depende 

das características da estrutura porosa, nomeadamente, da quantidade, dimensão e 

conectividade dos poros (Rato, 2006). 

2ª fase – Absorção lenta de água capilar, onde o mecanismo de transporte depende 

também de fenómenos de difusão e convecção associada a gradientes externos de pressão, 

Rato (2006). 

Na prática, a determinação experimental do coeficiente de absorção capilar (C) [g/m2.s0,5] 

reporta à primeira fase do gráfico da função 𝑌(√𝑡). O coeficiente de capilaridade é determinado 

pelo declive de 𝑌(√𝑡) num intervalo de tempo correspondente à 1ª fase de absorção.  

Variações na absorção de água por capilaridade dão uma melhor compreensão de como 

a rocha se encontra fisicamente afetada pelo calor. Um aumento significativo neste parâmetro 
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Figura 14 - Representação esquemática das fases de absorção de água por capilaridade. 
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físico foi observado por vários autores em diferentes litologias (p.e. Ozguven & Ozcelik 2014; 

Pires, Rosa & Dionísio 2014; Martinho, Mendes & Dionísio, 2017).  

Ozguven & Ozcelik (2014) verificaram que existe uma relação entre os valores de 

capilaridade e a temperatura a que a rocha calcária é submetida. A Figura 15 apresenta o 

resultado de um dos ensaios realizados, onde é possível observar um claro aumento da taxa de 

absorção capilar em quatro litótipos diferentes de calcário. 

 

Os autores verificaram a existência de uma relação crescente exponencial entre o 

coeficiente de capilaridade e o aumento de temperatura, sendo a variação da absorção de água 

por capilaridade mais acentuada para temperaturas superiores a 400ºC. Este comportamento 

deve-se à alteração da rede porosa da amostra, através do desenvolvimento de fissuras, 

permitindo uma maior entrada de água. Desta forma, não só as macro-fissuras têm um papel 

crucial na cinética de capilaridade, como também as fissuras intra-granulares poderão contribuir 

ativamente para agravar este fenómeno. 
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Figura 15 - Absorção de água em rochas calcárias, Hazar rosa (HP), Daisy Beje (DB), Burdur Beje 

(BB) e Sivrihisar Beje (SB), quando submetidas a um ciclo de aquecimento (Adaptado de 

Ozguven & Ozcelik, 2014). 
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2.5. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS  

Os danos provocados em materiais pétreos pelas altas temperaturas foram considerados 

pela primeira vez na mecânica das rochas por Dougill et al. (1977), citado por Yang et al. (2019).  

Desde então, vários estudos têm sido elaborados, os quais evidenciam impactos negativos do 

fogo na resposta estrutural das pedras utilizadas no edificado histórico (Gomes-Heraz et al., 

2009). Torna-se, por isso, importante referir o seu efeito em edifícios de pedra, no âmbito das 

suas propriedades mecânicas. 

Ibrahim, Nawzat & Omar (2017), salientaram a necessidade de estudar as propriedades 

mecânicas das paredes mestras e pilares estruturais construídos em calcário, após episódios de 

incêndio, ao identificar uma alteração instantânea da sua resistência e possível perda de 

estabilidade de alguns edifícios. 

A resistência da pedra à compressão uniaxial é um parâmetro mecânico importante em 

projetos de construção (Cheshomi & Ahamadi, 2013). A primeira análise a realizar num 

monumento danificado por ação do fogo é uma análise visual. Alguns dos sinais de degradação 

da pedra podem surgir sob a forma de fissuras, esboroamento e de uma crosta a revestir a pedra. 

Koca et al., 2006 estudaram estes 3 efeitos numa escola secundária com alvenaria de mármore 

após um incêndio. A exposição a altas temperaturas devido à ação do fogo provocou a fissuração 

na pedra. Esta fissuração promoveu a diminuição da capacidade resistente de elementos 

estruturais, como colunas de suporte, pela redução das suas secções (Figura 16) pondo assim 

em risco a estabilidade dos edifícios.  

 

 

 

 

Figura 16 – Efeitos de um incêndio numa coluna de mármore (Adaptado de Koca et al., 2006). 
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Hajpál (2010), ao analisar o comportamento da rocha exposta ao fogo, verificou a 

ocorrência de gradientes de temperatura elevados, os quais são responsáveis pela separação 

das camadas superficiais sob a forma de destacamento. Estas descontinuidades resultam da 

expansão desigual dos minerais, situados na zona de gradiente, provocando uma degradação 

acelerada na rocha. Em calcários, a crosta esbranquiçada é resultante da calcinação superficial 

sob a ação da temperatura, Figura 17. 

 

 

2.5.1. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL (RCU) 

Uma das propriedades mecânicas mais utilizadas no dimensionamento de estruturas, 

quando solicitadas uniaxialmente, é a resistência à compressão uniaxial (RCU). Este parâmetro 

quantifica a capacidade máxima do material suportar uma força axial, F (kN), aplicada numa 

determinada área, A (m2), e é calculado através da equação 3. 

 

Borg, Hajpál & Torok (2013) estudaram a evolução da RCU do calcário maltês Globigerina 

exposto a valores de temperatura até 1000ºC. Estes autores concluíram que as alterações 

provocadas pelo aquecimento da pedra, tais como o aumento da porosidade e desenvolvimento 

fissuração, têm influência sobre a evolução da RCU (Figura 18).  

𝜎 =  
𝐹

𝐴
 (3) 

Figura 17 – Coluna da igreja de São Miguel, Budapeste com efeitos de meteorização por 

ação de um incêndio (Adaptado de Hajpal, 2010). 



 

21 
 

  

Figura 18 - Variação da RCU do calcário maltês Globigerina com o aumento da temperatura 

(Adaptado de Borg, Hajpál & Torok, 2013). 

 

Na  Figura 18 é possível observar uma tendência decrescente da resistência à compressão 

com o incremento da temperatura. Quando a pedra se encontra submetida a uma temperatura 

superior a 600ºC observa-se uma diminuição brusca do RCU, a qual prossegue rapidamente 

após 800ºC. A esta mesma temperatura, a densidade da amostra, que aparentemente se 

encontrava estável, diminuiu 40% e foi acompanhada por uma alteração colorimétrica de 

cinzento para branco. Foi concluído pelos autores do estudo referido que esta alteração se deveu 

ao fenómeno de calcinação, resultando assim numa redução da resistência do calcário em 

função do aumento da temperatura (Borg, Hajpál & Torok, 2013).  

Chakrabarti, Yates & Lewry (1996) afirmaram que é comum existir uma mudança de 

coloração no calcário até atingir 600ºC; apesar de uma mudança brusca de outras propriedades 

físicas se verificar a outras temperaturas mais elevadas. Esta afirmação ilustra o comportamento 

da experiência efetuada por Borg, Hajpál & Torok (2013). 

 

2.5.2. COEFICIENTE POISSON E MÓDULO DE ELASTICIDADE 

Como foi referido anteriormente, o aparecimento de fissuras e aumento da porosidade nas 

rochas, como resultado de aquecimento extremo, tem influência direta no seu comportamento 

mecânico. A correlação dos parâmetros elásticos com o estado de alteração das propriedades 

físicas tem importância fundamental para a aferição da alteração das rochas. 

O coeficiente de Poisson ( 𝜈 ) quantifica as deformações transversais e longitudinais 

sofridas no material, durante a aplicação de uma carga uniaxial. Assim, define-se como a razão 
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entre a extensão na direção transversal à carga e a extensão na direção da força aplicada 

(equação 4). Trata-se de um parâmetro adimensional. 

𝜈 =
−Ɛ𝑡  

Ɛ𝑙

 (4) 

Onde ɛt e ɛl representam a extensão transversal e longitudinal, respetivamente. 

Vários autores identificaram uma redução no coeficiente de Poisson com o aumento de 

temperatura em diferentes litótipos, tais como mármores, calcários e calcarenitos (p.e., Brotóns 

et al., 2013; Koca et al., 2006). Esta redução tornou-se mais significativa para temperaturas 

superiores a 200ºC e a 400ºC para mármores e calcarenitos, respetivamente. Brotóns et al. 

(2013) também avaliaram a influência do tipo de arrefecimento sobre este parâmetro elástico e 

associaram um decréscimo maior no coeficiente de Poisson ao arrefecimento com água (rápido), 

quando comparado com um arrefecimento à temperatura ambiente (lento). 

Zhang, Sun & Geng (2017) também estudaram esta relação em calcários, com resultados 

semelhantes (Figura 19). É de notar que o coeficiente de Poisson mantem-se relativamente 

estável entre 200ºC e 500ºC e decresce rapidamente acima de 500ºC. Vários autores 

observaram uma redução no módulo de elasticidade em diferentes tipos de rocha, no seguimento 

de exposição ao calor (Koca et al., 2006; Martinho, Mendes & Dionísio 2017). Contudo, para 

temperaturas até 200 ºC, foi reportado um leve aumento, ou mesmo até um comportamento 

estável deste parâmetro, Zhang, Mao & Lu (2009) e Lam Dos Santos, Rosa & Amaral (2011). 

 

Temperatura (C) 

1º Fase 2º Fase 3º Fase 

Figura 19 - Coeficiente de Poisson em função da temperatura (Adaptado de Zhang, 

Sun & Geng, 2017). 
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O módulo de elasticidade (E), ou módulo de Young, é uma propriedade intrínseca dos 

materiais, dependente da sua composição química e microestrutura. Trata-se de um parâmetro 

mecânico que proporciona o conhecimento da deformabilidade do material quando submetido a 

uma tensão e é calculado a partir da equação 5.  

𝐸 =
𝜎 

Ɛ𝑙

 (5) 

Em que σ é a tensão aplicada [N.m-2] e ɛl é a extensão longitudinal (adimensional) 

correspondente. 

Com base em ensaios de compressão uniaxial, Zhang, Mao & Lu (2009) calcularam o 

módulo de Young em amostras de calcário submetidas a diferentes temperaturas (Figura 20).  

 

Figura 20 - Módulo de elasticidade em função da temperatura num calcário (Adaptado de Zhang, 

Sun & Geng, 2017). 

 

 A partir da Figura 20 é possível observar uma redução do módulo de Young com o 

aumento de temperatura a que o calcário foi submetido. O módulo de Young apresenta o seu 

valor mais elevado (73 GPa) a 25ºC e diminui gradualmente com o aumento da temperatura: 

a 200ºC o módulo de Young decresce11%, baixando para 65 GPa. Entre 200ºC e 600ºC 

verifica-se uma queda para os 8 GPa, representando um decréscimo 89%. 
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2.5.3. RESISTÊNCIA À FLEXÃO E MÓDULO DE FLEXÃO 

A flexão é definida pelo tipo de deformação que um elemento estrutural alongado 

apresenta numa direção perpendicular ao seu eixo longitudinal, quando solicitado por cargas 

transversais, provocando tensões normais de tração e compressão na estrutura. A resistência à 

flexão (Rflex) quantifica a capacidade de um elemento estrutural resistir às forças de flexão antes 

da rutura, ou deformar permanentemente. 

A determinação deste parâmetro engloba a aplicação de uma carga crescente num ponto 

centrado do provete, obrigando à flexão do mesmo. No caso de a força ser aplicada em 3 pontos 

denomina-se por ensaio a três pontos, Figura 21-a, no caso de ser aplicada em dois pontos 

denomina-se por ensaio a 4 pontos, Figura 21-b. 

 

 

No ensaio de flexão a três pontos, a amostra, ao ser submetida a uma carga pontual a 

meio vão, sofre um momento fletor relativamente ao seu eixo longitudinal. À semelhança de 

qualquer ensaio de resistência, pretende-se determinar a força de flexão necessária para 

submeter a amostra à rutura. Segundo a EN 12372:2006, a determinação do valor da resistência 

à flexão (MPa), é dado pela equação 6: 

Em que F á a força de rutura (N), l é o espaçamento entre os apoios (mm), b e h são a 

largura e espessura da amostra (mm), respetivamente. 

O módulo elástico também pode ser medido para o ensaio de flexão. Neste caso o módulo 

elástico de flexão é determinado pela equação 7: 

Onde F á a força de rutura (N), δ é a flexa (mm) l é o espaçamento entre os apoios (mm), 

b e d são a largura e profundidade da amostra (mm), respetivamente. 

𝑅𝑓𝑙𝑒𝑥 =
3𝐹𝑙

2𝑏ℎ2
 (6) 

𝐸𝑓𝑙𝑒𝑥 =
𝐹𝑙3

𝛿4𝑏𝑑3
 (7) 

(a) (b) 

Figura 21 - Esquema do ensaio de a) flexão a três pontos e b) flexão a quatro pontos. 
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Lam dos Santos, Rosa & Amaral (2011) verificaram que a resistência à flexão diminuiu 

com o aumento da temperatura. O estudo envolveu dois litótipos de rocha ornamental típica 

portuguesa aquecidos apenas a 200ºC: o calcário Lioz (LL) proveniente de Lisboa e o granito de 

Pedras Salgadas (PSG) proveniente de Vila Real, Figura 22.  

 

Figura 22 - Variação da resistência à flexão em função da temperatura num calcário de Lioz (LL) 

e o granito de Pedras Salgadas (PSG) (Adaptado de Lam dos Santos, Rosa & Amaral, 2011). 

  

Para uma temperatura de 200ºC o granito de Pedras Salgadas apresentou uma redução 

de resistência à flexão de 18%; no entanto para o calcário Lioz a redução foi de 45%. Para este 

mesmo ensaio também foi calculado o valor do módulo de elasticidade dinâmico, Figura 23. 

 

Figura 23 - Módulo de elasticidade (GPa) em função da temperatura para as amostras de calcário 

de Lioz (LL) e o granito de Pedras Salgadas (PSG) (Adaptado de Lam dos Santos, Rosa & 

Amaral, 2011). 
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O comportamento do módulo de elasticidade em função da temperatura é idêntico ao 

observado para a resistência à flexão, pois ambos os parâmetros diminuem em função da 

temperatura. É possível verificar na Figura 23 que após exposição a uma temperatura de 200ºC 

é registada uma redução do módulo de elasticidade dinâmico de 25% para o granito e de 30% 

para o calcário. 

Kessler & Sligh (1927) realizaram testes de resistência à compressão uniaxial e de flexão 

com estimação do módulo elástico para a compressão e flexão para um provete de calcário com 

corte realizado paralelamente e perpendicularmente ao plano de estratificação. 

Os módulos elásticos foram calculados através do recurso aos métodos analíticos 

demonstrados na equação 6 e 7. Os autores verificaram que os valores da resistência à 

compressão uniaxial foram superiores aos observados para a resistência à flexão (Lam dos 

Santos, Rosa & Amaral 2011), tanto para as amostras cortadas paralelamente, como 

perpendicularmente à estratificação; este comportamento prevaleceu para o módulo de 

elasticidade calculado pelos dois ensaios. Os valores observados para o módulo de flexão e 

módulo de Young para provetes com o corte perpendicular à estratificação, ficaram 

compreendidos entre 2,6 a 3,4MPa e 8,1 – 11,2MPa, respetivamente. Foi observado que existe 

relação entre o módulo de flexão, paralelo à estratificação, em função do módulo de Young, 

perpendicular à estratificação.  
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3. TRABALHO LABORATORIAL 

O trabalho laboratorial deste estudo foi realizado nas instalações do Instituto Superior 

Técnico, com uso dos equipamentos e instrumentação existentes no Laboratório de Geociências 

e Geotecnologias (GEOLAB). O objetivo da dissertação é a análise da variação das propriedades 

físicas e mecânicas do calcário Azul Valverde quando aquecido a altas temperaturas e seguido 

de arrefecimento (rápido ou lento). Para este fim, foram cortados provetes cilíndricos e 

prismáticos desta pedra, com dimensões ajustadas às normas dos ensaios a que foram 

submetidos, para posterior aquecimento e arrefecimento, tendo sido reservada uma parte da 

amostra para obtenção de valores de referência. Com vista a estudar o efeito da variação de 

temperatura, metade das amostras foi aquecida a 300ºC e as restantes a 600ºC. Dentro de cada 

patamar de temperatura foi feita nova divisão de cada conjunto de amostras: metade a ser 

arrefecida lentamente e a outra metade arrefecida rapidamente, inicialmente por imersão em 

água, seguida de exposição à temperatura ambiente. Uma vez que os ensaios escolhidos para 

estudo das propriedades mecânicas são destrutivos, optou-se por avaliar as propriedades físicas 

primeiro. Para avaliar a variação de algumas propriedades físicas, determinou-se o coeficiente 

de absorção de água por capilaridade e a porosidade aberta das amostras antes e após o seu 

aquecimento e arrefecimento. Por fim, para quantificar a variação das propriedades mecânicas, 

foram realizados ensaios de resistência à compressão uniaxial e de flexão, comparando-se os 

valores obtidos nas amostras aquecidas com os apresentados pelas amostras de referência. 

 

3.1. MATERIAL PÉTREO E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Para o presente trabalho foi escolhido como material o calcário Azul Valverde. Trata-se de 

uma pedra ornamental explorada na zona da Serra de Santo António, pertencente ao Maciço 

Calcário Estremenho, localidade de Pé da Pedreira. Esta pedra toma cor cinzento-azulado, com 

pequenas manchas dispersas de tonalidade mais clara e elementos grosseiros, calciclásticos e 

pouco bioclásticos, Figura 24. Na sua composição tem como mineral principal a calcite (93%) e 

como minerais acessórios a dolomite (~3%), o quartzo, feldspato, fluorite e óxidos de ferro (~4%) 

(ROP/LNEG). 

 
Figura 24 - Imagem de uma superfície de calcário Azul Valverde com acabamento 

polido.  
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Os recursos geológicos explorados no Maciço Calcário Estremenho destinam-se, 

maioritariamente, a fins ornamentais e industriais. Grande parte destes recursos destina-se às 

indústrias química e siderúrgica, como é o caso de dolomitos e calcários dolomíticos na Serra 

dos Candeeiros e na Serra de Aire, mas também podem ser usados na construção civil, com a 

exploração de agregados. Os calcários explorados para fins ornamentais são extraídos sob a 

forma de blocos, calçada e laje. A exploração de blocos é a mais importante e é a de maior valor 

económico, existindo um alargado número de núcleos de exploração (Carvalho, 2013). Os 

núcleos principais localizam-se no Planalto de Santo António, nomeadamente o núcleo de Pé da 

Pedreira e o núcleo do Codaçal. Outros núcleos de grande importância em termos de volume de 

produção são os núcleos de Moleanos e de Casal Farto; a zona de exploração do calcário Azul 

Valverde encontra-se a sul do núcleo de Pé da Pedreira (Figura 25). 

 

Com exceção do calcário Azul Valverde, todos os outros núcleos referidos exploram 

calcários do Jurássico médio, extraindo blocos de grandes dimensões (talhadas) os quais são 

esquadrejados no local originando sub-blocos de forma paralelepipédica com dimensões médias 

de 2,8 x 1,8 x 1,5 m. Durante o processo de transformação, os blocos são serrados “a favor” ou 

“contra”, isto é, paralelamente à estratificação ou perpendicularmente a esta. Tendo em conta as 

diferenças litológicas nos calcários bem como a orientação do corte, são produzidas diferentes 

variedades de calcário ornamental em que cada uma tem um aspeto estético e designação 

comercial distintas (Carvalho, 2013). 

Figura 25 - Mapa geológico da indústria extrativa no Maciço Calcário Estremenho  

(Adaptado de Carvalho, 2013). Assinalado a vermelho encontra-se a região da 

exploração de Calcário Azul Valverde. 
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No caso específico do Azul Valverde, as bancadas exploradas fazem parte da Formação 

Montejunto, datada do Oxfordiano Médio-Kimeridgiano inferior (Jurássico Superior). Com 

afloramento a Sul da falha da Mendiga, estendem-se com direção aproximada E-W por cerca de 

1000 m de comprimento e 150 m de largura e são limitadas, a Sul, por um filão dolerítico. 

Dispostas em anfiteatro, são exploradas camadas com 2,5 a 3 m de espessura em pedreiras 

com uma frente máxima de 10 m. A respetiva atitude média é de N 80º W, 10º S. O sistema de 

fracturação principal, com características distensivas, é paralelo à direção das camadas e sub-

vertical. Os blocos extraídos são de grandes dimensões, sendo o seu corte feito a "favor" 

(paralelamente à estratificação). Os recursos ainda não estão avaliados, mas certamente são 

escassos, conforme informação disponibilizada no catálogo rochas ornamentais portuguesas do 

Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia (ROP/LNEG). 

Com grande procura no mercado internacional, esta pedra calcária tem aplicação 

recomendada em pavimentos, revestimentos e cantarias, sendo utilizada tanto em interiores (em 

lareiras) como em exteriores (em fachadas e mobiliário urbano). Os acabamentos mais comuns 

são o amaciado e o polido que podem conceder, à pedra, a tonalidade acinzentada ou cinzenta-

acastanhada (Grupo Ferrar, 2019). Pela abrangência de aplicações, torna-se pertinente o estudo 

das propriedades petrofísicas e mecânicas da pedra, a fim de aferir da sua qualidade estrutural 

e ornamental. Acresce ainda o facto de se ter constatado a inexistência de estudos desta 

natureza, pelo que se considerou evidente a sua escolha para este trabalho. Descreve-se a 

metodologia adotada para caracterizar o impacto das altas temperaturas nas propriedades 

físicas e mecânicas desta pedra. 

Para a realização do estudo experimental foram cortados 42 provetes, 21 cilindros e 21 

prismas, a partir de três blocos de calcário com dimensões 25x20x15cm cada um. Foram 

solicitadas estas medidas à MRF Natural Stone não só para garantir o corte do número 

necessário de provetes, mas também por uma questão de transportabilidade dos mesmos. Deste 

total, 12 provetes foram usados para realização de alguns ensaios preliminares numa fase 

preparatória das experiências laboratoriais. Os ensaios preliminares contribuíram para definir 

fatores como a temperatura máxima a usar na Mufla, ou as forças e tensões máximas a aplicar 

nos ciclos de carga/descarga durante os ensaios mecânicos. 

A estratificação foi identificada e marcada nos blocos com intenção de definir as direções 

de corte dos provetes. Desta forma, optou-se pelo corte dos cilindros com o seu eixo 

perpendicular à estratificação, tendo os prismas sido cortados com o seu comprimento paralelo 

a esta (Figura 26). 
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Para corte dos provetes recorreu-se aos equipamentos presentes no GEOLAB. Os 

provetes cilíndricos foram cortados a partir dos blocos com recurso a uma carotadora, após 

marcação dos eixos de corte numa das faces do bloco. Atendendo à conformidade com as 

normas europeias para a determinação do módulo de elasticidade estático e RCU, EN 

14580:2007 e EN 1926:2006 respetivamente, os provetes cilíndricos foram cortados com com as 

dimensões de 4,2cm de diâmetro e 11cm de altura. 

Quanto aos provetes prismáticos, estes foram cortados com 15x5x2,5cm, recorrendo a 

uma serra mecânica de disco Husqvarna 300 E. Estas dimensões asseguram a conformidade 

com a norma europeia para a determinação da resistência à flexão sob carga centrada, EN 

12372:2006.  

Após o corte os provetes foram identificados, como se verifica na Figura 27. 

Figura 27 - Aspeto dos provetes de calcário Azul Valverde após corte e numeração. 

2,5cm 

1
1

cm
 

4,2cm 

Figura 26 - Esquema da orientação do corte dos provetes em relação à 

estratificação. 
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Por fim, o conjunto de amostras a ensaiar foi definido por 15 cilindros e 15 prismas, os 

quais se distribuíram segundo a Figura 28. Para cada patamar de temperatura (25ºC, 300ºC e 

600ºC), com arrefecimento lento (AL), ou rápido (AR), foram ensaiadas 3 amostras (Figura 28). 

 

Figura 28 - Esquema da distribuição das amostras por regime térmico.  

 

Para melhor identificação e compreensão das amostras submetidas a diferentes regimes 

de temperatura e arrefecimento, organizaram-se dois grupos de acordo com a sua orientação 

relativa à estratificação, que refletem a geometria das amostras em ensaio. Desta forma, a 

apresentação dos resultados e respetiva discussão será dada conforme a nomenclatura definida 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Nomenclatura dada às amostras consoante a sua forma, temperatura e arrefecimento. 

Geometria Temperatura (ºC) Tipo de 

arrefecimento* 
Denominação 

Cilindros (C) 

25 Temperatura 
ambiente (TA) 

CTA 

300 Lento (AL) C300AL 

Rápido (AR) C300AR 

600 Lento C600AL 

Rápido C600AR 

Prismas (P) 

25 TA PTA 

300 Lento P300AL 

Rápido P300AR 

600 Lento P600AL 

Rápido P600AR 

*Temperatura ambiente (TA), Arrefecimento lento (AL) e arrefecimento rápido (AR).  
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3.2. AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO DAS AMOSTRAS 

Não havendo estudos neste contexto sobre esta pedra em específico, a literatura sugere 

que, em geral, nos calcários se verifica um ligeiro aumento da porosidade e aparecimento de 

microfissuras, com alguma expressão nas propriedades de absorção capilar a partir de 

temperaturas vizinhas dos 300ºC. Para temperaturas superiores a 600ºC a literatura refere um 

conjunto de resultados onde se observa uma acentuada variação das propriedades físicas 

estudadas neste trabalho. Este facto representa uma consequente diminuição nos valores das 

propriedades mecânicas em análise nesta dissertação, como resultado de processos de 

calcinação, entre outros (Martinho & Dionísio, 2018; Koca et al., 2006; Borg, Hajpál & Torok 2013; 

Pires, Rosa & Dionísio 2014 e Zhang, Sum & Geng 2017).  

Para submeter as amostras às temperaturas pretendidas recorreu-se a uma Mufla 

Nabertherm Program Controller S27 (Figura 29-a), em funcionamento no GEOLAB. Este 

equipamento tem capacidade de atingir uma temperatura máxima de 1100ºC. Dentro do mesmo 

ciclo de aquecimento/ arrefecimento, tem capacidade de ajuste de múltiplos patamares de 

temperatura e respetiva duração, taxas de aquecimento entre eles, assim como taxas de 

arrefecimento. Para este estudo apenas interessou a realização de ciclos simples, com apenas 

um patamar de temperatura em cada ronda de ensaios, à semelhança de um incêndio de uma 

zona e do que se encontra estabelecido na curva paramétrica do IBMB. 

O espaço disponível na câmara da Mufla permitiu arrumar seis provetes (Figura 29-b), três 

cilíndricos e três prismáticos, coincidindo com o número de amostras planeadas para cada 

regime de temperatura. O posicionamento de cada prisma, analogamente a uma viga localizada 

b

) 

a

) 

Figura 29 - a) Vista exterior da Mufla com detalhe do painel de controlo; b) vista do 

interior da Mufla com pormenor da disposição das amostras. 
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num teto diretamente por cima de um foco de incêndio, teve em conta o facto da base da Mufla 

ser uma das superfícies de aquecimento. Este posicionamento foi tido em conta, durante os 

ensaios de flexão, assegurando que a face assente na Mufla se encontrava voltada para baixo 

replicando assim as condições de uma viga em carga em situação de incêndio. 

Durante um incêndio e como analisado em 2.1, são observadas 3 fases distintas, cada 

uma com influência direta na forma como as altas temperaturas têm impacto nas propriedades 

aqui em estudo. Pela sua importância, tanto a rampa de aquecimento, como o tempo de 

exposição, como as condições de arrefecimento foram tidas em conta e replicadas como abaixo 

será descrito. Para compreender a rampa de aquecimento real da Mufla e sua adequabilidade 

ao caso de estudo, foi feito um ensaio preliminar, com registo da temperatura a cada 5 minutos, 

até atingir 600ºC (Figura 30). Para realização deste ensaio foram colocados pedaços de rocha 

no interior da Mufla, atendendo à alteração da inércia térmica associada.  

A Mufla demonstrou uma taxa média de aquecimento de 11,5 ºC/min, apresentando um 

máximo de 15,5ºC/min entre 128ºC e 360ºC, tornando-a assim apta para reproduzir as condições 

desejadas neste trabalho. Desta forma optou-se pela taxa de aquecimento máxima conseguida 

pela Mufla, a demonstrada na Figura 30. 

Relativamente à fase de combustão contínua optou-se por 2h como sendo uma duração 

razoável para a duração do patamar de temperatura. Zhang, Mao & Lu (2009) utilizaram estes 

mesmos valores para o estudo da degradação das propriedades da pedra em função da 

temperatura. 

A extinção de um incêndio pode ser efetuada com recurso a métodos que promovem a 

queda acentuada da temperatura global e choques térmicos nas superfícies atingidas por 

agentes extintores, ou pode decorrer da diminuição do combustível e consequente queda lenta 

de temperatura. Neste trabalho procurou-se replicar ambas as situações, com vista a 

compreender o impacto dos dois tipos de arrefecimento nas propriedades em estudo. Para tal, 

Figura 30 - Rampa de aquecimento real da Mufla. 
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tanto para 600ºC como 300ºC, ensaiou-se o arrefecimento lento (AL) e o arrefecimento rápido 

(AR). O AL consistiu em deixar as amostras arrefecer dentro da Mufla com a porta fechada, 

levando assim cerca de 24h a atingir a temperatura ambiente (𝑇 ≈ 25º𝐶). Para o AR procedeu-

se à submersão das amostras em água fria durante 10s (Figura 31-a), imediatamente após serem 

retiradas da Mufla, deixando-as seguidamente arrefecer por exposição à temperatura ambiente 

(Figura 31-b). No segundo processo foram necessárias cerca de 2h para que as amostras 

atingissem a temperatura ambiente. 

Na Figura 32 é possível visualizar, por fim, o ciclo de aquecimento/ arrefecimento aplicado 

às amostras submetidas a 300ºC e a 600ºC. Este ciclo é caracterizado por uma rampa de 

aquecimento com 1h de duração, por um patamar de temperatura de 2h e um AL de 24h, ou um 

AR de 2h. Relativamente ao ciclo das amostras submetidas a 300ºC, este será caracterizado 

pelo mesmo patamar de temperatura com 2h de duração, tendo-se procurado recriar rampas 

iguais de aquecimento e arrefecimento. 

 

Figura 32 - Ciclo de aquecimento/ arrefecimento para as amostras submetidas a 300ºC e a 600ºC.  
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Figura 31 - Arrefecimento rápido de uma amostra; a) 1ª fase por imersão em 

água fria durante 10s; b) seguida de exposição à temperatura ambiente. 
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3.3. ENSAIOS LABORATORIAIS: PROPRIEDADES FÍSICAS 

Estes ensaios tiveram lugar nas instalações do LAMPIST, com recurso aos equipamentos 

lá existentes, com vista a caracterizar a cinética de água por capilaridade e a porosidade aberta 

das amostras em estudo, como abaixo será descrito. 

3.3.1. ENSAIOS DE CINÉTICA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE 

Neste trabalho seguiu-se o procedimento descrito na EN 1925:1999, que se aplica a pedra 

natural. Por este método, é calculada a quantidade de água absorvida, por movimento 

ascendente numa amostra, através do contacto de uma das suas faces com uma película de 

água. A quantidade de água absorvida é medida através da pesagem da amostra em intervalos 

de tempo definidos, inicialmente muito curtos, até se obter um peso constante. A taxa de 

absorção de água (Y) [g/m2], num dado instante, é calculada pela equação 8. 

𝑌 =  
𝑚á𝑔𝑢𝑎  

𝐴
 (8) 

Em que mágua é a massa de água absorvida (g) e A é a área (m2) em contacto com a 

película de água. 

O coeficiente de absorção capilar (C) [g/m2.s0,5)] é calculado pela equação 9. 

𝐶 =  
𝑌 

𝑡𝑛
 (9) 

Em que Y é a taxa de absorção relativa à área de contacto (g.m−2) e t é o tempo de 

absorção (s). O coeficiente de capilaridade (C) é assim, a taxa de absorção de água em função 

do tempo. Este coeficiente pode ser determinado em função de direção de absorção de água ser 

perpendicular, ou paralela aos planos de estratificação da pedra, C1 e C2, respetivamente. O 

aumento de massa do provete corresponde à quantidade de água absorvida. Este tem um 

andamento linear relativamente a tn, sendo esta relação conhecida por Lei de Kettnacker, onde 

t representa o tempo de absorção capilar e n é um fator que varia entre 0,2 e 0,5, neste trabalho 

foi considerado n= 0,5. 

O ensaio iniciou-se com a colocação das amostras numa estufa ventilada da marca 

HORO® (Figura 33), com termostato regulado para 65ºC, por forma secar as mesmas e atingir a 

massa constante. 
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Para verificar a massa constante mantiveram-se as amostras dentro da estufa e 

realizaram-se pesagens, com recurso a uma balança Mettler Toledo PB1502, com precisão de 

0,01g. As pesagens foram espaçadas por períodos de 24h, até se obter uma variação de massa 

inferior a 0,1% entre elas, conforme descrito na norma. 

Após atingida a massa constante das amostras, foi anotada a sua massa seca, ou massa 

inicial. Seguidamente foram colocadas num tabuleiro com água ultrapura (Figura 34), obtida 

através de uma fonte Direct Q® 3. Foi usada esta qualidade de água para eliminar a possibilidade 

de alteração dos processos de absorção por capilaridade, resultante da cristalização/deposição 

de sais na rede porosa das amostras, visto que este ensaio iria também ser realizado mais tarde, 

após aquecimento. As amostras foram posicionadas sobre uma rede plástica, colocada no fundo 

do tabuleiro, com o intuito de maximizar a área de contacto entre a água e a superfície de 

absorção de cada amostra. A altura de água foi a necessária para que a porção submersa das 

amostras fosse cerca de 1 a 3mm e foi necessário o cuidado de manter o nível de água constante. 

O posicionamento das amostras teve em conta a estratificação nas amostras, tendo sido ambas 

colocados ao alto (Figura 34), de forma a que a direção da ascensão capilar por absorção de 

água fosse paralela aos planos de anisotropia dos prismas e, no caso dos cilindros, perpendicular 

aos mesmos. 

 

 

 

 

Figura 33 - Estufa ventilada (a) e pormenor do interior da câmara (b). 

a

) 

b

) 
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Depois de estarem em contacto com a água, as amostras foram pesadas. Com recurso a 

um cronómetro, foi realizada uma pesagem a cada amostra, removendo a água em excesso com 

um papel, após decorridos 30, 60, 180, 480, 1440, 2880 e 4320 minutos, ajustando-se esta 

escala temporal a pedras de baixa absorção. Desta forma foi possível traçar, para cada caso, a 

curva de cinética de absorção capilar, explicada em 4.2.1, a partir da qual se calcularam os 

coeficientes C1 e C2. 

 

3.3.2. ENSAIOS DE POROSIDADE ABERTA 

Para os ensaios de aferição da porosidade aberta das amostras seguiu-se o método 

estipulado pela norma europeia EN 1936:2006 e, com o intuito de compreender o impacto das 

altas temperaturas, calculou-se este valor antes e depois dos ciclos aquecimento/ arrefecimento 

para cada amostra. 

Este método de medição tem por objetivo saturar as amostras, preenchendo com água 

toda a rede de poros e capilares. A porosidade aberta é definida pela relação entre o volume de 

vazios comunicantes de uma rocha e o volume total da mesma, em percentagem. O método de 

medição da porosidade mais comum, padronizado pela norma EN 1936:2006; trata-se de um 

ensaio não destrutivo e engloba a determinação da massa do provete saturado imerso em água 

( 𝑤𝑠𝑢𝑏 ), saturado ( 𝑤𝑠𝑎𝑡 ) e seco ( 𝑤𝑠𝑒𝑐𝑜 ). O conhecimento destes três parâmetros dá-nos a 

informação necessária para o cálculo da porosidade aberta (∅) segundo a equação 10: 

Figura 34 - Amostras colocadas num tabuleiro com água ultrapura, sobre a rede plástica. 
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∅ =  
𝑤𝑠𝑎𝑡 −  𝑤𝑠𝑒𝑐𝑜  

𝑤𝑠𝑎𝑡 − 𝑤𝑠𝑢𝑏

 × 100 (%) (10) 

 

Para a medição do peso seco foi necessário colocar os provetes na estufa, levando-os à 

massa constante, conforme explicado em 3.3.1 (pág.35), usando uma balança com precisão de 

0,01g. Para a saturação dos provetes saturados em água, utilizou-se um exsicador, ligado a uma 

bomba capaz de manter um vácuo de 2KPa e um reservatório contendo água ultra-pura, Figura 

35. A ligação entre o exsicador e a bomba foi feita com uso de uma peça tubular em Y, munida 

de um conjunto de válvulas, a qual permitiu a introdução de água no sistema sem interromper o 

vácuo aplicado.  

 

Após pesagem das amostras secas, estas foram colocadas dentro do exsicador e, depois 

da tampa e válvulas fechadas, foi acionada a bomba de vácuo. Intervalados por períodos de 24h, 

após o início das condições de vácuo, deram-se os seguintes passos: 1) foi aberta a válvula de 

entrada de água ultra-pura para encher o exsicador até submergir as amostras no seu interior; 

2) desligou-se a bomba de vácuo e abriu-se ligeiramente a tampa do exsicador; 3) realizou-se a 

pesagem das amostras saturadas e submersas. 

Figura 35 - Sistema composto por: a) Exsicador; b) Bomba de vácuo; c) conjunto de 

válvulas; d) reservatório de água ultra-pura. 

d

) 

b

) 

a

) 
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b) 

c) 

d) 
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 A pesagem dos provetes saturados consiste no registo da sua massa após remoção de 

excesso de água que tenha ficado nas suas faces após serem retirados do exsicador. Para a 

pesagem dos provetes submersos foi necessário utilizar uma rede, a qual é possível acoplar na 

parte inferior da balança (Figura 36), permitindo que o provete esteja submerso em água durante 

a medição. 

 

Figura 36 - Pesagem dos provetes submersos, ou determinação da massa hidrostática. 
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3.4. ENSAIOS LABORATORIAIS: PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Nesta parte do trabalho laboratorial, o objetivo foi caraterizar o efeito das altas 

temperaturas nas propriedades mecânicas do calcário Azul Valverde. Para determinar os 

diferentes parâmetros de deformabilidade e resistência, descritos no subcapítulo 2.5, realizaram-

se ensaios de compressão aos provetes cilíndricos e ensaios de flexão aos prismáticos. De 

acordo com as respetivas normas, para os dois tipos de ensaio, foi necessário secar as amostras 

até atingir a massa constante e foi utilizada uma prensa, da marca FORM-TEST®, modelo 

506/1000/200 D, equipada com um leitor digital DigiMess M10® (Figura 37). 

 

A prensa é caracterizada por ter dois êmbolos acionados hidraulicamente. O primeiro 

êmbolo, com 1000 kN de capacidade máxima de carga, está equipado para ensaios de 

compressão axial (Figura 37-A2). O segundo êmbolo, com 200 kN de capacidade máxima, pode 

ser equipado para ensaios de flexão a 4 pontos ou em carga centrada, Figura 37-A1. Neste 

estudo foi utilizado o ensaio de carga centrada.  

 

3.4.1. ENSAIOS DE COMPRESSÃO UNIAXIAL 

Nesta parte do trabalho laboratorial foram ensaiados os provetes cilíndricos, seguindo o 

estipulado pela norma EN 14580:2007, para a determinação dos parâmetros de deformabilidade: 

coeficiente de Poisson (ν) e Módulo de Young (E). Para tal foi fundamental o conhecimento das 

extensões (Ɛ), ou deformações unitárias, as quais foram registadas com o auxílio de 

extensómetros elétricos PFL-10-11, da Strain Gauges®, com 40 milímetros de comprimento. 

Ligados a um P3 Strain Indicator and Recorder da marca Micro-Measurements® (Figura 38), os 

extensómetros permitiram leituras com 1μm de precisão, tendo sido feito o registo e gravação 

dos resultados num cartão de memória para posterior descarregamento para PC. 

Figura 37 – A) Prensa FORM-TEST®, modelo 506/1000/200 D, equipada com 2 êmbolos para 

ensaios de: 1) flexão e 2) compressão axial e 3) Leitor digital DigiMess M10®; B): pormenor 

do leitor digital. 

1 2 

3 

A) B) 
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Figura 38 - P3 Strain Indicator and Recorder da marca Micro-Measurements® 

Para a determinação dos parâmetros de deformabilidade e como indicado na norma, foram 

considerados 3 ciclos de carga/descarga, com velocidade de carregamento constante de 0,5 

MPa/s, significando 0,7 kN/s nas unidades apresentadas pela prensa. A tensão máxima (σ50) de 

cada ciclo foi estabelecida como 50% do valor da tensão de rutura, tendo os parâmetros sido 

calculados a partir do 3º ciclo. Foram ensaiados provetes suplentes com vista a aferir a σ50 para 

os provetes referência (CTA), tendo este valor sido reduzido em 40% para os provetes 

aquecidos, de forma a garantir o comportamento elástico. Na Tabela 3 mostram-se os valores 

de σ50 aplicados nos ciclos de carga/descarga para determinação de E ν, nas amostras dos 

diferentes regimes térmicos. 

Tabela 3 - Valor máximo de tensão para determinação de E, por regime térmico. 

Regime Térmico σ50 (MPa) 

TA 36 

300 
AL 22 

AR 22 

600 
AL 22 

AR 22 

 

Para a leitura das extensões verticais (Ɛv) e transversais (Ɛt) foram, respetivamente, 

colados a meia altura de cada provete, 2 conjuntos de 2 extensómetros diametralmente opostos. 

Um conjunto orientado transversalmente e outro axialmente em relação ao cilindro, como mostra 

a Figura 39. Com o intuito de eliminar a sensibilidade térmica associada aos extensómetros, foi 

realizada a sua conexão em meia ponte de Wheatstone, utilizando dois braços: um com ligação 

à amostra de ensaio e o outro com ligação a um provete compensador do mesmo material. O 

registo das extensões foi realizado de forma a obter 20 leituras em cada ciclo, resultando em 

intervalos de 3,6 MPa e 2,2 MPa entre registos, para TA, 300ºC e 600ºC respetivamente. 
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Para completar os ensaios de compressão e aproveitando a montagem anteriormente 

descrita, cada provete cilíndrico foi submetido a uma carga crescente até se dar a sua rutura. De 

acordo com a norma EN 1926:2007, para a determinação da determinação da resistência à 

compressão uniaxial (𝜎𝑐 ), procedeu-se ao carregamento axial dos provetes com a mesma 

velocidade de carga relativamente aos ensaios anteriores (0,5 MPa/s) e registou-se o valor de 

σc. Foram também registados os valores de Ɛl e Ɛt usando os mesmos intervalos de σ. 

Apresentam-se Figura 40 é possível visualizar um provete, submetido ao regime 600AR, após 

rutura. 

  

Figura 40 - Rotura de um a) provete são e b) provete levado a 600ºC e arrefecido rapidamente. 

Figura 39 - Posicionamento dos extensómetros num provete cilíndrico. 

a) b) 
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3.4.2. ENSAIO DE FLEXÃO A CARGA CENTRADA 

Para os ensaios de flexão foram utilizados os provetes prismáticos e utilizada a prensa 

descrita em 2.5.3, usando o êmbolo indicado na Figura 37-B(1), equipado para a aplicação de 

flexão a carga centrada. Com estes ensaios pretendeu-se determinar o Módulo de Flexão (Eflex) 

e a Resistência à Flexão (Rflex) das amostras. Uma vez que a determinação da resistência à 

flexão conduz à destruição das amostras, efetuou-se em primeiro lugar a determinação do 

Módulo de resistência à flexão. Na montagem experimental, deve salientar-se o facto de esta ser 

igual para a determinação de ambos os parâmetros, conforme a norma EN 12372:2006 para 

realização o ensaio de resistência à flexão. Considerando as dimensões dos provetes, o 

espaçamento (l) entre os 2 cilindros de apoio foi 120mm, valor obtido pelas indicações da norma. 

Conforme explicado na equação 7, o conhecimento da deflexão (δ) é necessário para o 

cálculo de Eflex. A obtenção das leituras desta variável deu-se com recurso a um LVDT ELE 10®, 

orientado e alinhado verticalmente com o cilindro superior da prensa, com a cabeça de leitura 

encostada à face inferior de cada prisma ensaiado. O seu posicionamento foi feito com o auxílio 

de um suporte articulado de presa magnética, Figura 41. 

 

Figura 41 - Preparação de um ensaio de flexão a carga centrada em que: 1) cilindros de apoio; 2) 

cilindro superior; 3) LVDT; 4) suporte magnético. 
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O LVDT foi ligado a um leitor digital DATALOG 8, da marca CONTROLS® (Figura 42) 

permitindo assim obter leituras de deflexão com precisão de 1x10-3mm. 

 

Figura 42 - Leitor digital DATALOG 8, da marca CONTROLS®. 

 

O procedimento para determinação do Eflex foi muito semelhante ao utilizado para 

determinar o E, descrito em 3.4.1. Para cálculo do Eflex foram realizados 3 ciclos de 

carga/descarga, tendo sido usadas as deflexões registadas no último ciclo. A força máxima 

aplicada nos ciclos (F50) para os provetes PTA, abaixo da qual seria esperado um regime elástico 

de deformações, foi definida como sendo 1/12 do valor mínimo obtido nos ensaios de RCU, tendo 

sido assim na ordem dos 0,5kN. Para ambos os provetes P300AL e P300AR, após ensaios 

preliminares, foi estabelecido um fator de redução de 30% e, para os provetes P600AL, foi 

aplicado um fator de redução 60%. Por precaução, foram realizados ensaios a provetes 

suplentes aquecidos a 600ºC e arrefecidos rapidamente para determinar a F50 a aplicar às 

amostras P600AR. O valor mínimo de rutura à flexão obtido foi de 0,32kN, tendo sido aplicado 

um fator de 50% à semelhança do procedimento adotado para os ensaios de compressão. Na  

Tabela 4 apresenta-se os valores de F50 adotados para os ciclos de carga/descarga dos ensaios 

de flexão a carga centrada. 

Tabela 4 - Valores de força aplicados, por ciclo, para determinação de Eflex, por regime térmico. 

Regime Térmico F50 (kN) 

TA 0,5 

300 
AL 0,35 

AR 0,35 

600 
AL 0,16 

AR 0,12 

Para registo de deflexões optou-se por realizar 10 leituras por ciclo, razão pela qual foi 

utilizada a velocidade de carga mínima permitida pela prensa, na ordem de 0,01 kN/s.  
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3.5. TESTES ESTATÍSTICOS 

O teste t de student é um teste de hipóteses que utiliza a estatística para rejeitar, ou não, 

uma hipótese nula quando a estatística de teste (t) segue uma distribuição t de student. Este 

teste pode ser conduzido para a comparação de duas amostras independentes, no sentido de 

se compreender se as médias ou desvio padrão são iguais. Neste trabalho, quando necessário, 

foi utilizado o teste t para a comparação das médias populacionais para aferir diferença entre 

elas, ou não.   

Considerando 𝜇1,  𝜇2  as médias das amostras independentes, pretende-se testar a 

seguinte condição: 

𝐻0: 𝜇1 =   𝜇2 

𝐻1: 𝜇1 ≠   𝜇2 
(10) 

 

A utilização deste teste, parte do pressuposto que os conjuntos garantem a normalidade 

das distribuições e a homogeneidade das variâncias. 

 

1º Pressuposto: Normalidade das distribuições 

O teste de Shapiro-Wilk é um teste de ajustamento, ou seja, permite averiguar se um dado 

conjunto de observações pode considerar-se proveniente de uma população com distribuição 

proposta. Para este teste, Shapiro-Wilk, a função de distribuição proposta trata-se da distribuição 

normal.  

Seja X1, X2, … Xm uma amostra aleatória de uma população X com função de distribuição 

F desconhecida e F0 a função de distribuição proposta (normal), pretende-se testar: 

𝐻0: 𝐹(𝑥) =  𝐹0(𝑥) 

𝐻1: 𝐹(𝑥) ≠  𝐹0(𝑥) 

(11) 

 

Para este teste o valor da estatística de teste é calculado segundo a equação 12.  

𝑊𝑐𝑎𝑙 =
𝑏2

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 (12) 

 

Geralmente, valores pequenos de 𝑊𝑐𝑎𝑙  indicam a não normalidade da distribuição. No 

entanto, a exclusão da normalidade da distribuição apenas será válida se se utilizar o valor-p ou 
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então, consultar nas tabelas o valor critico ( 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 ) e validar que o mesmo é superior ao 

calculado:  𝑊𝑐𝑎𝑙 < 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜. 

 

2º Pressuposto: Homogeneidade das variâncias 

O teste de Levene é um teste paramétrico que pretende estudar se as variâncias dos 

conjuntos são distintas. Considerando dois conjuntos de amostras distintos, X1 e X2, as hipóteses 

de teste são as seguintes: 

 𝐻0: 𝜎1
2 =  𝜎2

2 

 𝐻1: 𝜎1
2 ≠  𝜎2

2 

(13) 

 

Quando rejeitada a hipótese nula, assegura-se o pressuposto da homogeneidade das 

variâncias, pelo que se pode prosseguir com o teste t para avaliar a diferença entre valores 

médios das populações. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo será iniciado com a descrição visual das amostras de calcário Azul Valverde, 

salientando modificações macroscópicas pertinentes, resultantes dos regimes de aquecimento/ 

arrefecimento estudados. Serão também apresentados e discutidos os resultados dos ensaios 

laboratoriais descritos no capítulo anterior. Todas as propriedades estudadas serão abordadas 

individualmente e posteriormente serão analisadas em conjunto para identificação de correlação 

entre elas. Será de salientar que as denominações dadas às amostras e regimes térmicos 

explicadas em 3.1, Tabela 2, mantêm-se neste capítulo. 

4.1. OBSERVAÇÃO MACROSCÓPICA 

Em termos macroscópicos e após os ciclos de aquecimento e arrefecimento verificaram-

se algumas modificações macroscópicas nas amostras, como se pode observar na Figura 43. 

 

 

Figura 43 - Pormenor das amostras, antes e depois de aquecimento, para os diferentes regimes 

térmicos. 
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Uma das principais formas de degradação induzidas pela temperatura e utilizando a 

nomenclatura proposta pelo ICOMOS-ICS (2008) correspondeu a alterações cromáticas das 

superfícies, seja em termos de coordenadas cromáticas, seja em termos de brilho. As amostras 

viram reduzido o seu brilho e tornaram-se mais claras em algumas zonas e, noutras, mais 

escuras (Figura 43). Em alguns casos foi possível, igualmente, observar a intensificação da 

tonalidade esbranquiçada em algumas zonas de fósseis. Igualmente, em zonas de estruturas 

estilolíticas, verificou-se a intensificação de tonalidades avermelhadas (Figura 44). Não foram 

observadas fissuras e/ou fraturas merecedoras de destaque, nem significativos aspetos 

associados a perdas de material, como reportado por vários autores (e.g. Chakrabatu, Yates & 

Lewy, 1966; Ozguven & Ozcelik, 2014). 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 44 - Intensificação das tonalidades avermelhadas, após aquecimento, acossiadas 

fundamentalmente a estruturas estilolíticas: a) e b) visíveis à vista desarmada; c) em espaços 

inter-granulares. 

De igual forma não foram observadas diferenças relevantes em termos de formas de 

degradação macroscópica, seja em termos de temperaturas, seja em termos de regime de 

arrefecimento ensaiados. 
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4.2. PROPRIEDADES FÍSICAS 

As propriedades físicas estudadas neste trabalho são apresentadas e discutidas 

seguidamente. É importante relembrar que o corte dos cilindros foi realizado perpendicularmente 

à estratificação e, quanto aos prismas, o corte foi feito com o seu comprimento paralelo a esta. 

Assim, a apresentação dos resultados e sua discussão terá em conta que: o coeficiente de 

capilaridade determinado para os prismas (C1) é referente a ascensão capilar por absorção de 

água paralela à direção de estratificação; nos cilindros, o coeficiente de capilaridade (C2), é 

calculado a partir da absorção capilar com direção perpendicular à estratificação nas amostras. 

 

4.2.1. CINÉTICA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE  

O coeficiente de absorção de água por capilaridade é determinado, como visto em 3.3.1, 

a partir da variação da massa sofrida pelo provete durante o processo de absorção de água, em 

função da raiz quadrada do tempo e normalizado á área da base. Com os resultados obtidos da 

pesagem das amostras, com recurso às Equações 8 e 9, tornou-se possível traçar as curvas da 

taxa de absorção de água por capilaridade (Y). Estas expressam a quantidade de água absorvida 

por unidade de superfície (g/m2) em função da raiz quadrada do tempo decorrido, cujos valores 

se encontram expressados nos Anexos A e B. Na Figura 45 e Figura 46 apresentam-se as 

curvas, 𝑌(√𝑡) para os provetes prismáticos e cilíndricos, respetivamente. 

 

Figura 45 – Taxas de absorção de água por capilaridade para os provetes prismáticos 

submetidos a diferentes regimes térmicos: 600ºC (Vermelho), 300ºC (Amarelo) e temperatura 

ambiente (TA-verde), com arrefecimento rápido (AR-tracejado) e arrefecimento lento (AL-traço 

continuo). 
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Figura 46 – Taxas de absorção de água por capilaridade para os provetes cilíndricos 

submetidos a diferentes regimes térmicos: 600ºC (Vermelho), 300ºC (Amarelo) e temperatura 

ambiente (verde), com arrefecimento rápido (AR-tracejado) e arrefecimento lento (AL-traço 

continuo). 

Da análise das tendências demonstradas pelos dois tipos de provetes, patentes na Figura 

45 e Figura 46, pode verificar-se um aumento de 𝑌(√𝑡), associado ao aumento de temperatura, 

agravado pelo arrefecimento brusco das amostras. Para o tempo máximo considerado, cerca de 

72 horas, correspondente a 𝑌(509) a massa média de água absorvida por ascensão capilar, 

paralela à estratificação (provetes prismáticos), é 17% superior quando comparada à direção 

perpendicular (provetes cilíndricos). Valores de 5229g/m2 (±170 g/m2) absorvidas paralelamente 

à estratificação, contra 4464g/m2 (±141 g/m2) perpendicularmente a esta, resultando numa 

diferença de água absorvida de 765 g/m2. 

Para cálculo de C, é necessário obter o declive de 𝑌(√𝑡), relativo ao 1º troço linear, ou 

fase de absorção rápida de água capilar. O ponto que delimita esta fase pode variar conforme o 

regime térmico em questão, ocorrendo em valores de √𝑡  distintos, tornando-se necessário 

escolher um ponto que seja transversal a todos os casos estudados.  

Na Figura 45 é possível verificar que a transição entre fases deu-se em √𝑡 ≅ 150𝑠 para as 

amostras a temperatura ambiente e para as aquecidas a 300ºC, enquanto as amostras 

aquecidas a 600ºC apresentaram o ponto de transição em √𝑡 ≅ 300𝑠 . Para os provetes 

cilíndricos (Figura 46), esta questão torna-se irrelevante, dado que o ponto de transição ocorre 

em √𝑡 ≅ 150𝑠 para todos os regimes térmicos estudados. Por fim, após analisar o andamento 

das curvas cinéticas de absorção de água por capilaridade de todas as amostras ensaiadas, em 

ambas as geometrias, concluiu-se que 𝑡 ≤ 360𝑚𝑖𝑛  ( √𝑡 ≤ 150𝑠 ) pode ser admitido como o 

período adequado para o estudo da fase de absorção rápida de água capilar no calcário Azul 

Valverde, correspondendo às primeiras 4 pesagens realizadas. 
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Identificado o período 0𝑠 ≤ √𝑡 ≤ 150𝑠, apresentam-se seguidamente, na Figura 47, os 

gráficos que traduzem o comportamento da taxa média de absorção de água por capilaridade 

(�̅�(√𝑡)), de onde foram retirados posteriormente os declives para cálculo dos coeficientes de 

capilaridade, C1 e C2. 

  

Figura 47 - Taxa de média de absorção de água por capilaridade, por regime térmico: a) 

paralelamente à estratificação e b) perpendicularmente à estratificação. 

 

Na Tabela 5 é possível visualizar os valores individuais de referência de 𝐶1  e 𝐶2  das 

amostras, calculados antes do seu aquecimento, tal como os respetivos valores médios (𝐶1
̅̅ ̅ e 𝐶2

̅̅ ̅) 

e o seu respetivo desvio padrão (DP). 

 

Tabela 5 - Valores referência dos coeficientes de capilaridade, C1 e C2 [g/m2.s0,5], determinados 

nas amostras sãs, respetivos valores médios e desvios padrão (DP). 

 PTA  
 CTA 

# Amostra 𝑪𝟐 𝑪𝟐
̅̅̅̅  DP  # Amostra 𝑪𝟏 𝑪𝟏

̅̅̅̅  DP 

1 P1TA 0,86 

1,01  0,17  

 1 C1TA 0,75 

0,67  0,11  

2 P2TA 0,70  2 C2TA 0,64 

3 P3TA 0,64  3 C3TA 0,53 

4 P4TA 1,09  4 C4TA 0,54 

5 P5TA 1,11  5 C5TA 0,65 

6 P6TA 1,13  6 C6TA 0,79 

7 P7TA 0,87  7 C7TA 0,73 

8 P8TA 0,93  8 C8TA 0,89 

9 P9TA 1,04  9 C9TA 0,64 

10 P10TA 1,19  10 C10TA 0,62 

11 P11TA 1,27  11 C11TA 0,58 

12 P12TA 1,13  12 C12TA 0,84 

13 P13TA 1,07  13 C13TA 0,55 

14 P14TA 1,04  14 C14TA 0,72 

15 P15TA 1,03  15 C15TA 0,58 
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Dada a diferença visível entre 𝐶1
̅̅ ̅ e 𝐶2

̅̅ ̅, a direção da ascensão capilar, relativa à orientação 

dos planos de estratificação, aparenta ter um papel nas dinâmicas que controlam o fenómeno de 

absorção capilar. Existe uma razão 𝐶2
̅̅ ̅: 𝐶1

̅̅ ̅ de 1,5 ou seja, a absorção de água paralelamente à 

estratificação é cerca de 1,5 vezes superior à registada na direção perpendicular. No entanto, 

considerando os desvios padrão, será necessário compreender se ambos os valores médios são 

estatisticamente distintos. 

Para determinar se há diferença estatisticamente significativa entre as 2 médias, recorreu-

se ao teste t-Student para amostras independentes, com a seguinte estatística de teste: H0: as 

médias são iguais; H1: as médias são diferentes. Foi validado o 1º pressuposto através do 

método de Shapiro Wilk, que verifica a distribuição normal dos dados; e foi verificado 2º 

pressuposto através do teste de Levene, que verifica a homogeneidade das variâncias. Segundo 

o teste t-Student é possível então dizer, com uma confiança de 95% (valor-p: 4,78 × 10−7), que 

a hipótese nula é rejeitada. Deste modo, conclui-se que a diferença entre as médias das 

populações C1 e C2 é estatisticamente significante. Pode assim dizer-se que as amostras 

correspondentes a CTA e PTA constituem duas populações distintas, com coeficientes de 

capilaridade distintos, confirmando a anisotropia deste parâmetro físico em relação à 

estratificação das amostras. 

Na Tabela 6 e Tabela 7 apresentam-se os valores individuais finais de coeficiente de 

capilaridade das amostras após os regimes térmicos, 𝐶1𝑓 e 𝐶2𝑓, para comparação com os valores 

iniciais, 𝐶1𝑖 e 𝐶2𝑖. São também apresentados os valores médios dos coeficientes de capilaridade 

(𝐶1𝑖
̅̅ ̅̅ , 𝐶1𝑓

̅̅ ̅̅ , 𝐶2𝑖
̅̅ ̅̅  e 𝐶2𝑓

̅̅ ̅̅ ) e respetivos desvios padrão (DP), para cada regime térmico, antes e após 

aquecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

Tabela 6 - Valores de coeficiente de capilaridade perpendicular à estratificação, C1 [g/m2.s0,5], 

para a temperatura ambiente (C1i), para os diferentes regimes térmicos (C1f), respetivos valores 

médios e desvios padrão. 

  Amostra 𝐶1𝑖  �̅�𝟏𝒊  DP 𝐶1𝑓  �̅�𝟏𝒇  DP 

C300AL 

C4 0,54 

0,66 0,13 

1,00 

1,06 0,07 C5 0,65 1,04 

C6 0,79 1,14 

C300AR 

C7 0,73 

0,75 0,13 

2,01 

2,10 0,14 C8 0,89 2,26 

C9 0,64 2,02 

C600AL 

C10 0,62 

0,68 0,14 

7,43 

7,72 1,12 C11 0,58 6,76 

C12 0,84 8,95 

C600AR 

C13 0,55 

0,62 0,09 

10,99 

11,30 0,92 C14 0,72 12,34 

C15 0,58 10,57 

 

Tabela 7 - Valores de coeficiente de capilaridade paralelo à estratificação, C1 [g/m2.s1/2], para a 

temperatura ambiente (C1i), para os diferentes regimes térmicos (C1f), respetivos valores médios 

e desvios padrão 

  Amostra 𝐶2𝑖  �̅�𝟐𝒊  DP 𝐶2𝑓  �̅�𝟐𝒇  DP 

P300AL 

P4 1,09 

1,11 0,02 

2,07 

2,16 0,09 P5 1,11 2,15 

P6 1,13 2,25 

P300AR 

P7 0,87 

0,94 0,09 

3,90 

3,75 0,19 P8 0,93 3,82 

P9 1,04 3,54 

P600AL 

P10 1,19 

1,20 0,07 

7,82 

8,45 0,80 P11 1,27 8,18 

P12 1,13 9,36 

P600AR 

P13 1,07 

1,05 0,02 

13,89 

14,15 0,26 P14 1,04 14,16 

P15 1,03 14,40 

 

Observando a Tabela 6 e a Tabela 7 pode notar-se um aumento dos coeficientes de 

absorção de água por capilaridade, com o aumento da temperatura e pelo efeito do arrefecimento 

rápido. Este aumento deve-se à alteração da rede porosa do calcário através do desenvolvimento 

de fissuras causado pela expansão térmica dos cristais de calcite, Franzoni et al. (2013), Gómez-

Heras et al. (2004) e Ozguven & Ozcelik (2014). Estas fissuras iram permitir uma maior entrada 

de água contribuindo diretamente para o aumento da absorção de água por capilaridade. 
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Gomez Heras et al. (2006) realizaram ensaios de intrusão de mercúrio num calcário Tardo, 

com porosidade muito baixa (0,2%), aquecido a 600ºC. Estes demonstraram um aumento de 

frequência dos poros com diâmetro superior a 10 µm, responsáveis pelo transporte de líquidos 

no seio dos materiais pétreos, os quais contribuem para o aumento da absorção de água por 

capilaridade. Martinho et al. (2017) obtiveram igualmente um aumento neste coeficiente. Após 

terem aquecido um calcário português (Lioz) a 600ºC e arrefecido o mesmo rapidamente, 

registaram um aumento de 2525% no coeficiente de absorção de água por capilaridade. 

Com intuito de estudar a variação dos valores de capilaridade para os diferentes regimes, 

apresenta-se na Figura 48 o incremento dos coeficientes de capilaridade, C1 e C2, em função do 

regime térmico e relativamente aos valores de referência, para os provetes cortados paralela e 

perpendicularmente à estratificação.  

 

Figura 48 - Variação de C1 e C2 para os diferentes regimes térmicos, com os respetivos desvios 

padrão. 

 

Através da observação da Figura 48 acima retém-se que a variação mínima e máxima do 

coeficiente de capilaridade, relativa ao aumento de temperatura, é verificada nos provetes 

cilíndricos, com 61% e 1729%, para 300AL e 600AL respetivamente. Nota-se um incremento 

superior de C2 em relação a C1, com uma razão 1,56 e 4,3 vezes superior para 300AL e 300AR, 

respetivamente. Desta forma entende-se que a direção de absorção paralela à estratificação foi 

mais influenciada pela temperatura a 300ºC.  

A 600ºC há uma inversão nesta tendência, passando o coeficiente de capilaridade com 

direção de absorção perpendicular à estratificação (C1) a ter uma variação superior a C2. Neste 

caso, observa-se que o coeficiente C1 é 1,71 e 1,38 vezes superior a C2 para 600AL e 600AR, 
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respetivamente. Há que salientar que, não só há um forte incremento para ambos os coeficientes 

a 600ºC, como o efeito do arrefecimento rápido é notório em cada um, principalmente a 600ºC. 

Para esta temperatura, o coeficiente C1 apresenta incrementos superiores, com uma razão 1,67 

e 2,06 vezes superior a C2 para o arrefecimento lento e rápido, respetivamente. Sendo estes 

valores superiores aos obtidos para a absorção paralela à estratificação, conclui-se que para 

temperaturas de 600ºC, a direção de absorção perpendicular à estratificação foi mais 

influenciada pela temperatura. 

 

4.2.2. POROSIDADE ABERTA 

Os resultados obtidos nos ensaios de porosidade aberta para os diferentes regimes 

térmicos, a qual foi determinada através da Equação 10, proveio de pesagens, cujos valores 

estão apresentados nos Anexos C e D. Os resultados são mostrados com ênfase aos diferentes 

regimes térmicos e possibilidade de haver relação com as diferentes direções de estratificação. 

Na Tabela 8 são apresentados os valores referência de porosidade aberta verificados nos 

provetes cilíndricos cortados perpendicularmente à estratificação (∅𝐶) e nos provetes prismáticos 

cortados paralelamente à estratificação (∅𝑃), antes do seu aquecimento, tal como os valores 

médios de porosidade (∅̅𝐶 e ∅̅𝑃) e respetivos desvios padrão. 

 

Tabela 8 - Valores referência de porosidade aberta, ∅C e ∅P (%), determinados nas amostras sãs, 

respetivos valores médios e desvios padrão. 

 PTA  
 CTA 

# Amostra Ø𝑃  (%) Ø̅𝑃 (%) DP  # Amostra Ø𝐶  (%) Ø̅𝐶  (%) DP 

1 P1TA 1,79 

1,56 0,17 

 1 C1TA 1,31 

1,35 0,19 

2 P2TA 1,85  2 C2TA 1,30 

3 P3TA 1,40  3 C3TA 1,37 

4 P4TA 1,32  4 C4TA 1,01 

5 P5TA 1,44  5 C5TA 1,23 

6 P6TA 1,38  6 C6TA 1,05 

7 P7TA 1,52  7 C7TA 1,13 

8 P8TA 1,60  8 C8TA 1,45 

9 P9TA 1,55  9 C9TA 1,34 

10 P10TA 1,52  10 C10TA 1,70 

11 P11TA 1,47  11 C11TA 1,59 

12 P12TA 1,84  12 C12TA 1,39 

13 P13TA 1,45  13 C13TA 1,42 

14 P14TA 1,76  14 C14TA 1,49 

15 P15TA 1,57  15 C15TA 1,45 
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Na Tabela 8 pode notar-se uma diferença entre ∅̅𝐶  e ∅̅𝑃 , aparentando haver 

características de anisotropia associadas a este parâmetro. Existe uma razão 1,16 vezes 

superior de ∅̅𝑃, face a ∅̅𝐶, ou seja, direção de corte paralelo face à perpendicular, relativamente 

à estratificação. Embora, da análise dos desvios padrão resultar uma franca sobreposição dos 

dois conjuntos, ir-se-á confirmar se há diferença estatística entre eles. Os valores obtidos nos 

ensaios de porosidade aberta estão em concordância com os apresentados na ficha técnica do 

calcário Azul Valverde (1,4%), apresentada no catálogo ROP/LNEG. 

Para determinar se há diferença estatisticamente significativa entre as 2 médias, recorreu-

se ao teste t-Student para amostras independentes, com a seguinte estatística de teste: H0: as 

médias são iguais; H1: as médias são diferentes. Foi validado o 1º pressuposto através do 

método de Shapiro Wilk, que verifica e distribuição normal dos dados; e foi verificado 2º 

pressuposto através do teste de Levene, que verifica a homogeneidade das variâncias. Segundo 

o teste t-Student é possível então dizer, com uma confiança de 95% (valor-p: 0,001), que a 

hipótese nula é rejeitada. Deste modo, conclui-se que a diferença entre as médias das 

populações ∅𝐶 e ∅𝑃não é estatisticamente significante. As amostras correspondentes a CTA e 

PTA constituem assim duas populações distintas, com valores de porosidade distintos e 

associados a direções de corte paralelas e perpendiculares à estratificação. 

Na Tabela 9 e Tabela 10 apresentam-se os valores individuais finais de porosidade aberta 

das amostras (∅𝐶𝑓 e ∅𝑃𝑓), para comparação com os valores referência (∅𝐶𝑖 e ∅𝑃𝑖). São também 

apresentados os seus valores médios (∅̅𝐶𝑖, ∅̅𝐶𝑓, ∅̅𝑃𝑖 e ∅̅𝑃𝑓) e respetivos desvios padrão (DP), 

para cada regime térmico, antes e após aquecimento. 

 

Tabela 9 - Valores de porosidade aberta dos provetes cilíndricos, antes de aquecimento (∅𝑪𝒊), em 

comparação com os valores obtidos para os diferentes regimes térmicos (∅𝑪𝒇), respetivos 

valores médios e desvios padrão. 

 
 Amostra ∅𝑪𝒊 (%) ∅̅𝑪𝒊 (%) DP ∅𝑪𝒇 (%) ∅̅𝑪𝒇 (%) DP 

C300AL 

C4TA 1,01 

1,09 0,11 

1,29 

1,34 0,11 C5TA 1,23 1,47 

C6TA 1,05 1,26 

C300AR 

C7TA 1,13 

1,31 0,16 

1,90 

2,12 0,19 C8TA 1,45 2,26 

C9TA 1,34 2,19 

C600AL 

C10TA 1,70 

1,56 0,16 

4,52 

4,42 0,12 C11TA 1,59 4,47 

C12TA 1,39 4,29 

C600AR 

C13TA 1,42 

1,45 0,03 

4,70 

4,82 0,16 C14TA 1,49 4,77 

C15TA 1,45 5,00 
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Tabela 10 - Valores de porosidade aberta dos provetes prismáticos antes de aquecimento (∅𝒊), 

em comparação com os valores obtidos para os diferentes regimes térmicos (∅𝒇), respetivos 

valores médios e desvios padrão. 

 
 

Amostra ∅𝑷𝒊 (%) ∅̅𝑷𝒊 (%) DP ∅𝑷𝒇 (%) ∅̅𝑷𝒇 (%) DP 

P300AL 

P4TA 1,32 

1,38 0,06 

1,91 

1,86 0,07 P5TA 1,44 1,88 

P6TA 1,38 1,78 

P300AR 

P7TA 1,52 

1,56 0,04 

2,40 

2,41 0,06 P8TA 1,60 2,47 

P9TA 1,55 2,35 

P600AL 

P10TA 1,52 

1,61 0,20 

4,23 

4,45 0,28 P11TA 1,47 4,36 

P12TA 1,84 4,77 

P600AR 

P13TA 1,45 

1,59 0,15 

5,09 

5,32 0,26 P14TA 1,76 5,61 

P15TA 1,57 5,26 
 

É observado um aumento da porosidade aberta, com o aumento da temperatura e pelo 

efeito do arrefecimento rápido. Na Figura 49 é possível visualizar os incrementos das médias de 

porosidade aberta, determinada nos provetes cilíndricos e prismáticos (∅̅𝐶 e ∅̅𝑃) nos diferentes 

ensaios, com margem de erro definida pelo desvio padrão. Nesta figura pretende-se identificar o 

impacto, não só da temperatura, mas também do tipo de arrefecimento, na porosidade aberta do 

calcário Azul Valverde. 

 

Figura 49 - Variação da porosidade aberta (%) para os diferentes regimes térmicos, por tipo de 

geometria, com os respetivos desvios padrão. 
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Na Figura 49 é visível uma tendência crescente da variação média da porosidade aberta 

com o aumento da temperatura, agravada pelo arrefecimento brusco das amostras, tanto nos 

provetes com corte paralelo como perpendicular à estratificação (prismas e cilindros, 

respetivamente). Os incrementos de ∅̅𝐶 e ∅̅𝑃 são muito semelhantes para os diferentes regimes 

térmicos estudados. No regime 300AL é onde se verifica uma maior diferença entre os 

incrementos para as duas direções de estratificação, com uma variação de 23% e 34% para 

amostras com corte paralelo e perpendicular à estratificação, respetivamente. Para os restantes 

regimes, obteve-se incrementos de 61%, 184%, e 232% na porosidade aberta registada nos 

provetes cilíndricos (corte perpendicular à estratificação), não tendo a variação dos prismas sido 

inferior a esta por mais de 8%. 

Gomez Heras et al. (2006) estudaram o efeito do aquecimento a 600ºC de calcários, entre 

eles o Tardo com porosidade muito baixa (0,2%), no qual observaram um aumento de 1350% 

neste parâmetro. Martinho et al. (2017) obtiveram um aumento na ordem de 420% na porosidade 

aberta de um calcário (Lioz), com 0,4% de porosidade inicial, após ter sido aquecido a 600ºC e 

arrefecido rapidamente. De facto, neste último estudo, os autores associam a expansão térmica 

dos cristais de calcite à formação de fissuras, com maior impacto em rochas de porosidade muito 

baixa, contribuindo para o aumento da porosidade aberta. 

Como consideração final para este sub-capítulo, muito embora esta propriedade possa 

parecer isotrópica pela interpretação da Figura 49, com diferenças quase inexistentes na 

variação de ∅ em função da direção de estratificação, esta situação é desmentida pelo teste t-

Student. Desta forma, considerar-se-á a porosidade aberta como uma propriedade anisotrópica, 

com uma variação de aumento preferencial, decorrente da temperatura, na direção perpendicular 

à estratificação. 

 

4.2.3. ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICOS ESTUDADOS 

Considerando o comportamento anisotrópico já observado na capilaridade, será pertinente 

analisar a sua relação, tendo em conta o tipo de arrefecimento, consoante a direção de ascensão 

capilar ser paralela aos planos de estratificação do calcário (C2), ou perpendicular aos mesmos 

(C1). Para melhor compreender a anisotropia desta propriedade física dos materiais pétreos, foi 

construído um gráfico com o rácio C2/C1 em função da temperatura, por tipo de arrefecimento, 

que se apresenta na Figura 50. 
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Figura 50 – Rácio entre a capilaridade medida perpendicularmente à estratificação (C2) e 

paralelamente à mesma (C1), consoante o arrefecimento ser lento (AL), ou rápido (AR). 

 

Da observação da Figura 50 é possível concluir que o coeficiente C2 apresenta-se superior 

a C1, independentemente da temperatura e tipo de arrefecimento aplicado. Nas amostras sãs, o 

valor do coeficiente de capilaridade com absorção de água paralela à estratificação é 1,5 vezes 

superior, quando comparado com a orientação perpendicular. Para 300ºC, nota-se um aumento 

deste rácio, com maior expressão no caso de arrefecimento lento, com C2 a atingir o dobro de 

C1. Para 600ºC presencia-se um decréscimo para valores inferiores ao rácio inicial, com ênfase 

novamente para o tipo de arrefecimento lento. Para o regime 600AL, o rácio C2/C1 reduziu para 

1,1, quase anulando a anisotropia desta propriedade. 

Com o objetivo de analisar a relação entre os dois parâmetros físicos determinados em 

laboratório, foram realizados gráficos de dispersão com os valores determinados para a 

porosidade aberta e o coeficiente de capilaridade, consoante o tipo de arrefecimento (Figura 51).  
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   a) 

   

b) 

 

Figura 51 – Relação entre a porosidade aberta e coeficiente de capilaridade (g/m2.s0,5): a) 

perpendicular à estratificação e b) paralela à estratificação, por tipo de arrefecimento. 

Verifica-se uma tendência linear crescente de C1 e C2, em função da porosidade, 

independentemente do tipo de arrefecimento. Os coeficientes de correlação das retas de ajuste 

encontram-se entre 0,99 e 1, demonstrando uma forte correlação entre a variação da porosidade 

aberta e a variação do coeficiente capilaridade, por tipo de arrefecimento. A relação da variação 

de C1 e C2, com a variação da porosidade, sofre um incremento muito semelhante após 

arrefecimento brusco, de 42% e 40%, respetivamente. Independentemente do tipo de 

arrefecimento verifica-se que a tendência de crescimento de C2 é superior à de C1, ou seja, é 

14% superior para o tipo de arrefecimento lento (AL) e 12% superior para o tipo rápido (AR). 

Neste trabalho foi transversal a tendência crescente da absorção de água por capilaridade 

em função da porosidade aberta no calcário Azul Valverde, independentemente da temperatura, 

ou do tipo de arrefecimento. Verifica-se que há uma forte relação com o aumento da porosidade 

aberta, conforme descrito em 0, podendo a mesma estar relacionada com o aumento da rede de 

poros capilares (diâmetro entre 10μm e 1mm), a qual é responsável pelo fenómeno de sucção 

capilar. 
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4.3. PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Os resultados serão apresentados pela ordem executada nos trabalhos de laboratório, 

começando pelos ensaios não destrutivos, com a determinação dos parâmetros elásticos 

(módulo de Young e coeficiente de Poisson) e terminando com os resultados da resistência à 

compressão uniaxial. De seguida serão apresentados os resultados dos ensaios de flexão a 

carga centrada, com determinação do módulo de flexão e resistência à flexão. 

 

4.3.1. MÓDULO DE YOUNG E COEFICIENTE DE POISSON 

As propriedades elásticas de deformabilidade estudadas foram o módulo de Young (E) e 

o coeficiente de Poisson (𝜈). O cálculo de E foi efetuado através da Equação 5, equivalente ao 

declive da curva tensão-deformação relativa ao 3º ciclo de carga/descarga e o cálculo de 𝜈 

através da Equação 4. Os gráficos resultantes dos ciclos atrás referidos podem ser encontrados 

no Anexo E. Da observação destes gráficos verifica-se que, independentemente da temperatura 

e do regime de arrefecimento considerado, foi mantido o regime elástico, uma vez que se 

observou a proporcionalidade direta entre a tensão e a deformação. Zhang, Mao & Lu (2009), ao 

estudarem o comportamento mecânico de uma rocha calcária submetida a diferentes 

temperaturas, verificaram igualmente a proporcionalidade entre tensão e deformação, ainda que 

sem uma variação pronunciada no valor do módulo de Young para temperaturas inferiores a 

600ºC. 

No que se refere ao calcário Azul Valverde, verifica-se que os parâmetros elásticos para 

os diferentes regimes térmicos apresentam uma tendência decrescente com a temperatura e tipo 

de arrefecimento (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Valores obtidos para os parâmetros elásticos, módulo Young (E) e coeficiente de 

poisson (𝝂), respetivos valores médios e desvios padrão. 

Nome Amostra 𝑬 (𝑮𝑷𝒂) �̅� (𝑮𝑷𝒂) DP 𝝂 �̅� DP 

CTA 

C1 61,79 

58,74 2,85 

0,32 

0,29 0,03 C2 58,27 0,28 

C3 56,15 0,27 

C300AL 

C4 53,62 

52,21 2,44 

0,25 

0,25 0,01 C5 53,62 0,25 

C6 49,39 0,24 

C300AR 

C7 49,49 

49,43 0,32 

0,24 

0,24 0,00 C8 49,72 0,25 

C9 49,08 0,24 

C600AL 

C10 44,43 

41,09 3,19 

0,25 

0,23 0,02 C11 38,06 0,23 

C12 40,78 0,22 

C600AR 

C13 33,94 

33,50 2,01 

0,19 

0,18 0,00 C14 35,25 0,18 

C15 31,32 0,18 

 

O módulo Young determinado para as amostras submetidas a 300ºC apresenta, para 

300AL e 300AR, uma redução de 11% e 16% respetivamente, sobre os valores referência, 

obtidos das amostras sãs. A 600ºC verificou-se um decréscimo de 30% para o regime de 

arrefecimento lento (600AL) e de 43% para arrefecimento rápido (600AR), relativamente aos 

valores referência. Será de salientar que, a 300ºC e 600ºC as amostras arrefecidas rapidamente 

apresentaram, respetivamente, valores 5% e 18% inferiores às amostras arrefecidas lentamente. 

Franzoni et al. (2013) observaram igualmente esta tendência de decréscimo do módulo de Young 

com o aumento da temperatura trabalhando com amostras de calcário maltês (Globigerina), com 

elevada porosidade (cerca de 40%). Estes autores registaram uma redução de 11% e 15% no 

módulo de Young para temperaturas de 300ºC e 400ºC, respetivamente, essencialmente ligada 

ao aparecimento de fissuras como resultado da expansão térmica anisotrópica da calcite. 

O coeficiente de Poisson apresentou um comportamento ligeiramente decrescente. 

Quando as amostras foram submetidas à temperatura de 300ºC apresentaram uma redução na 

ordem de 15% e 17% consoante o tipo de arrefecimento ser, respetivamente, lento ou rápido. 

Para a temperatura de 600ºC foi observado um decréscimo agravado do valor médio do 

coeficiente de Poisson, registando-se uma variação de 21% para 600AL e de 37% para 600AR. 

O tipo de arrefecimento rápido tem pouca expressão a 300ºC, tendo-se obtido valores 3% 

inferiores aos obtidos nas amostras arrefecidas rapidamente. Para 600ºC notou-se um impacto 

considerável deste tipo de arrefecimento, com as amostras do regime 600AR a apresentar 

valores de coeficiente de Poisson 21% inferiores, quando comparados com os valores obtidos 

no regime 600AL. 
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4.3.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL (RCU) 

Os valores de resistência à compressão uniaxial foram determinados segundo a Equação 

3, respeitando a norma EN 1926:2006. Na Tabela 12 são apresentados os valores obtidos para 

as amostras ensaiadas para cada regime térmico.  

 

Tabela 12 - Valores de resistência à compressão uniaxial (RCU), respetivos valores médios e 

desvios padrão. 

Nome Amostra 𝑹𝑪𝑼 (𝐌𝐏𝐚)  𝑹𝑪𝑼̅̅ ̅̅ ̅̅  (𝐌𝐏𝐚) DP 

CTA 

C1 119,00 

117,67 7,08 C2 110,00 

C3 124,00 

C300AL 

C4 79,00 

87,00 8,54 C5 96,00 

C6 86,00 

C300AR 

C7 74,00 

72,67 1,15 C8 72,00 

C9 72,00 

C600AL 

C10 68,00 

66,33 2,89 C11 68,00 

C12 63,00 

C600AR 

C13 50,00 

49,33 3,06 C14 52,00 

C15 46,00 

 

Para os provetes cilíndricos à temperatura ambiente (CTA), o valor médio da resistência à 

compressão uniaxial obtido foi 118MPa (7), tomando-se este por valor de referência. Este valor 

verifica-se ser menor do que o presente no catálogo (141 MPa) apresentado pelo Laboratório 

Nacional de Engenharia e Geologia, Departamento de Rochas Ornamentais Portuguesas 

(ROP/LNEG). Como está patente na Tabela 12, a RCU deste calcário tem um comportamento 

decrescente com o aumento da temperatura. Constatou-se que, a 300ºC, houve uma diminuição 

da resistência média à compressão de cerca de 27% para o regime 300AL, e de 38% para 

300AR. Por fim, a 600ºC, as amostras apresentam uma redução de 44% e 58%, respetivamente 

para AL e AR. O efeito do arrefecimento brusco é notório sobre os valores de RCU obtidos, com 

uma redução 16% e 26% superior, para 300ºC e 600ºC respetivamente, relativamente aos 

valores obtidos para o arrefecimento lento. 

Ozguven & Ozcelik (2014) estudaram um calcário com 1,7% de porosidade aberta (próxima do 

Azul Valverde), o qual foi aquecido a uma taxa de 5ºC/min e com 1h de exposição. Verificaram 



 

64 
 

que a RCU se mantém praticamente constante para temperaturas até 400ºC. Para temperaturas 

superiores verificaram uma redução significativa destes valores (cerca de 18% para 600ºC). 

 

4.3.3. MÓDULO DE FLEXÃO 

Os valores obtidos para o módulo de flexão foram determinados através da Equação 7 e 

encontram-se na Tabela 13, para cada um dos regimes térmicos. Conforme explicado em 3.4.2, 

para a sua determinação foi necessário realizar ciclos de carga/descarga, os quais estão 

apresentados no Anexo F. 

Tabela 13 - Valores de módulo de flexão, respetivos valores médios e desvios padrão. 

 Amostra 𝑬𝒇𝒍𝒆𝒙 (𝑮𝑷𝒂) �̅�𝒇𝒍𝒆𝒙 (𝑮𝑷𝒂) DP 

PTA 

P1 18,43 

22,73 4,64 P2 22,12 

P3 27,65 

P300AL 

P4 20,92 

20,34 0,86 P5 20,74 

P6 19,35 

P300AR 

P7 12,90 

12,55 0,61 P8 12,90 

P9 11,85 

P600AL 

P10 14,75 

14,44 0,53 P11 13,82 

P12 14,75 

P600AR 

P13 9,48 

9,61 1,39 P14 11,06 

P15 8,29 

 

O valor médio obtido para o módulo de flexão à temperatura ambiente foi de 22,73 GPa. 

Tomando este valor como referência, é observado uma redução de 11% e de 45%, para 300AL 

e 300AR, respetivamente. Para 600ºC obteve-se um decréscimo de 36% para o arrefecimento 

lento e de 58% para o arrefecimento rápido. Mais uma vez, foi observado que o tipo de 

arrefecimento possui uma grande influencia na propriedade elástica estudada. O arrefecimento 

rápido provocou um decréscimo semelhante, tanto para 300ºC, como para 600ºC, com 38% e 

33%, respetivamente, face aos resultados obtidos para o arrefecimento lento. 
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4.3.4. RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

A Tabela 14 apresenta os resultados de resistência à flexão, obtidos através da Equação 

6, para cada um dos regimes térmicos. 

Tabela 14 – Valores de resistência à flexão, respetivos valores médios e desvios padrão. 

 Amostra 𝑹𝒇𝒍𝒆𝒙 (𝐌𝐏𝐚)  �̅�𝒇𝒍𝒆𝒙 (𝐌𝐏𝐚) DP 

PTA 

P1 21,14 

23,14 2,70 P2 26,21 

P3 22,06 

P300AL 

P4 21,48 

20,58 0,95 P5 19,58 

P6 20,68 

P300AR 

P7 13,02 

12,48 0,55 P8 11,92 

P9 12,50 

P600AL 

P10 15,44 

14,80 1,46 P11 13,13 

P12 15,84 

P600AR 

P13 2,48 

2,42 0,06 P14 2,42 

P15 2,36 

 

Para os provetes prismáticos à temperatura ambiente (PTA), o valor médio da resistência 

à flexão obtido foi 23,14MPa (2,7), tomando-se este por valor de referência. Este apresenta-se 

maior que o presente no catálogo (15,1 MPa) do ROP/LNEG. Foi observada uma tendência 

decrescente dos valores deste parâmetro com o aumento de temperatura, com um efeito 

agravado pelo arrefecimento rápido das amostras. A 300ºC obteve-se uma redução de 11% para 

o arrefecimento lento e de 46% para o arrefecimento rápido. Para 600AL foi verificada uma 

redução de 36% nos valores deste parâmetro, não se verificando o mesmo para o regime 600AR. 

O arrefecimento rápido provocou uma redução francamente superior relativamente aos valores 

de referência registados, resultando num decréscimo de 90%. Lam dos Santos, Rosa & Amaral 

(2011) realizaram ensaios em condições semelhantes para amostras de calcário (Lioz) e 

obtiveram uma redução de 45%, para uma temperatura de 200ºC, com arrefecimento rápido. 

Mais recentemente, Biró, Hlavicka & Lublóy (2019) obtiveram uma redução de cerca de 55% nos 

valores de resistência à flexão de um calcário húngaro (Travertino), após aquecimento a 500ºC 

e arrefecimento à temperatura ambiente. 
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4.3.5. ANÁLISE AOS PARÂMETROS MECÂNICOS ESTUDADOS 

O objeto deste subcapítulo será aprofundar a compreensão sobre a correlação, não só 

entre as propriedades mecânicas analisadas e o aumento da temperatura, mas também delas 

entre si. Para melhor compreender a relação entre a variação dos parâmetros determinados e o 

aumento da temperatura, ou entre eles, irão ser apresentados os seus comportamentos sob a 

forma de rácios, ou valores relativos aos de referência determinados a partir das amostras sãs. 

Primeiramente será apresentada, individualmente, a evolução do módulo de flexão e de 

Young, relativos aos valores de referência, 
𝐸𝑓𝑙𝑒𝑥

𝐸0𝑓𝑙𝑒𝑥

 e 
𝐸

𝐸0
, respetivamente, em função da 

temperatura, Figura 52. 

a) 

 

b) 

 
Figura 52 – Valores relativos de: a)  módulo de Young e b) módulo de flexão, por tipo de 

arrefecimento, em função da temperatura. 

Com o aumento da temperatura evidencia-se um decréscimo nos valores relativos de 

módulo de flexão e de Young, demonstrando correlações elevadas, para os diferentes regimes 

térmicos estudados. No entanto, é o módulo de flexão que apresenta uma maior variação por 

influência da temperatura, principalmente para 300ºC.  

Para o tipo de arrefecimento lento e para uma temperatura de 300ºC, o calcário Azul 

Valverde apresentou uma redução no Eflex para 89% (±4) do seu valor inicial, tendo este 

parâmetro ficado reduzido a 62% (±2) após aquecido a 600ºC. O arrefecimento rápido acentua 

a tendência decrescente deste parâmetro elástico, registando-se uma redução para 54% (±3) e 

43% (±7) do seu valor inicial, para 300ºC e 600ºC, respetivamente. Será importante salientar 

que, do total de redução verificada no Eflex, 83% foi verificada a 300ºC com arrefecimento rápido. 

Comparativamente, para o tipo de arrefecimento lento, não se nota uma redução tão 

acentuada por influência da temperatura nos valores do módulo de Young. Este parâmetro 

elástico sofreu uma redução para 87% (±3) do seu valor inicial a 300ºC e para 69% (±3) a 600ºC. 

O arrefecimento rápido imprime uma tendência decrescente ligeiramente mais acentuada, 
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resultando numa redução para 85% (±1) e 55% (±3) do seu valor inicial, para 300ºC e 600ºC, 

respetivamente, demonstrando menor suscetibilidade à temperatura quando comparado com 

Eflex. 

Com intuito de compreender a evolução do módulo de Young (E) relativamente ao módulo 

de flexão (Eflex), em função da temperatura e tipo de aquecimento, foi calculado o seu rácio. Na 

Figura 53 pode visualizar-se a evolução do rácio 
𝐸

𝐸𝑓𝑙𝑒𝑥
 com o aumento de temperatura, consoante 

o tipo de arrefecimento. 

 

Figura 53 - Evolução do rácio 
𝑬

𝑬𝒇𝒍𝒆𝒙

 em função da temperatura, por tipo de arrefecimento. 

 

Para o calcário Azul Valverde obteve-se um valor de E 2,58 vezes superior a Eflex nas 

amostras sãs. Para o tipo de arrefecimento lento, esta relação manteve-se, de certa forma, 

constante para 300ºC e 600ºC, variando entre 2,57 e 2,85. Relativamente ao arrefecimento 

rápido, observou-se crescimento do rácio 
𝐸

𝐸𝑓𝑙𝑒𝑥
 valores compreendidos entre 3,49 e 3,94, para 

600ºC e 300ºC. respetivamente. 

Na Figura 54 é apresentada a evolução da RCU e Rflex, relativas aos valores de referência, 

𝑅𝐶𝑈

𝑅𝐶𝑈0
 e 

𝑅𝑓𝑙𝑒𝑥

𝑅0𝑓𝑙𝑒𝑥

, respetivamente, em função da temperatura e tipo de arrefecimento. 
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a) 

 

b) 

 
Figura 54 – Valores relativos de: a)  resistência à compressão uniaxial e b) resistência à 

flexão, em função da temperatura, por tipo de arrefecimento. 

Da análise da Figura 54, pode observar-se um comportamento com tendência linear 

decrescente dos valores relativos de RCU e Rflex, com correlações superiores a 95,8%, para os 

diferentes regimes térmicos estudados. Dos dois parâmetros aqui em análise, a RCU demonstra 

menor suscetibilidade ao tipo de arrefecimento brusco. A 300ºC, foram obtidas reduções para 

74% e 62% dos valores iniciais de RCU, para AL e AR respetivamente. A 600ºC a diferença 

percentual entre os tipos de arrefecimento não é muito demarcada, com uma redução para 56% 

e 42% dos valores iniciais de RCU, para AL e AR respetivamente. A Rflex demonstra uma variação 

semelhante à RCU no caso de arrefecimento lento das amostras, reduzindo para 89% e 64% do 

seu valor inicial, a 300ºC e 600ºC, respetivamente. No caso de arrefecimento rápido, o valor de 

Rflex apresentou uma redução muito acentuada para 600ºC, resultando em 10% do seu valor de 

referência. 

Em seguida (Figura 55) pode visualizar-se a evolução do rácio 
𝑅𝐶𝑈

𝑅𝑓𝑙𝑒𝑥
 com o aumento de 

temperatura, consoante o tipo de arrefecimento. 
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Figura 55 – Rácio 
𝑹𝑪𝑼

𝑹𝒇𝒍𝒆𝒙
 em função da temperatura, por tipo de arrefecimento. 

 

Analisando a Figura 55 verifica-se que a Rflex é aproximadamente 5 vezes inferior à RCU 

para as amostras sãs, mantendo-se esta relação para 300ºC e 600ºC com arrefecimento lento. 

No caso de arrefecimento rápido, observou-se igual relação, exceto para 600ºC, em que Rflex 

registou valores 20 vezes inferiores. 
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4.4. RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS FÍSICOS E MECÂNICOS 

Sabendo que a variação das propriedades mecânicas dos materiais pétreos tem relação 

intrínseca com a variação das suas propriedades físicas, serão apresentadas as relações das 

primeiras em função das últimas. Na Figura 56 são apresentados os comportamentos de ambas 

as resistências estudadas em função da porosidade aberta relativa. 

 a) 

 

b) 

 

Figura 56 – Relação entre: a) resistência à compressão uniaxial relativa e b) resistência à 

flexão relativa com a porosidade aberta. 

Tanto na Figura 56-a, como na Figura 56-b, é visível um comportamento decrescente dos 

valores de RCU e Rflex em função do aumento da porosidade aberta, no entanto não se verifica 

uma tendência linear nas variações. É percetível em ambos os casos, que a 300ºC os 

decréscimos de resistência não são acompanhados por aumentos significativos de porosidade. 

A 600ºC já é notória uma variação mais pronunciada dos valores de resistência mecânica em 

função da porosidade aberta, em especial para Rflex com arrefecimento lento. Neste caso verifica-

se uma queda de 90% de resistência com um aumento de porosidade de 3,35 vezes o seu valor 

inicial. Da análise de ambas as figuras, pode-se concluir que os parâmetros variaram em 

proporções diferentes para os dois patamares de temperatura estudados, indicando que poderá 

haver outros fatores, para além da porosidade aberta, a influenciar o comportamento mecânico. 
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Na Figura 57 são apresentados os comportamentos dos módulos de Young (E) e de flexão 

(Eflex) relativos, em função da porosidade aberta relativa. 

a) 

 

b) 

 

Figura 57 – Relação entre: a) módulo de Young relativo e b) módulo de flexão relativo, em 

função da porosidade aberta relativa. 

Em ambas as figuras verifica-se um comportamento decrescente, quase linear, entre a 

variação dos parâmetros elásticos e a variação da porosidade aberta, ao dar-se o arrefecimento 

lento das amostras. O arrefecimento rápido não parece ter induzido um comportamento diferente 

na variação de E em função da variação da porosidade aberta. O mesmo não se verifica na 

variação do Eflex obtido nas amostras arrefecidas bruscamente. Neste caso são observadas duas 

fases distintas na variação conjunta destes parâmetros: na primeira fase, para 300AR dá-se uma 

forte redução de Eflex, (45%), com um pequeno aumento relativo da porosidade (1,5 vezes); na 

segunda fase, para 600AR, verifica-se uma redução menos acentuada de Eflex (13%), para um 

aumento relativo substancial da porosidade (cerca de 2,5 vezes). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. CONCLUSÕES 

O estudo realizado nesta dissertação teve como objetivo a compreensão da forma como 

as propriedades físicas e mecânicas de um calcário português, o Azul Valverde, podem ser 

influenciadas pela exposição a altas temperaturas. 

Uma das formas de degradação induzidas pela temperatura correspondeu a alterações 

cromáticas das superfícies. Observou-se pontualmente, em algumas amostras aquecidas, a 

intensificação de tonalidades avermelhadas que denunciam uma eventual presença óxidos de 

ferro na sua constituição. Da análise macroscópica das amostras aquecidas não sobressaíram 

alterações de cariz estrutural que merecessem registo.  

No decorrer deste trabalho observaram-se evidências de anisotropia da absorção de água 

por capilaridade e da porosidade aberta. Com recurso ao teste t-Student constatou-se que os 

valores médios de absorção de água foram significativamente diferentes em direções paralelas 

e perpendiculares à direção dos planos de estratificação do calcário. Os valores obtidos nos 

ensaios mostram que o coeficiente de capilaridade C2 (paralelo) foi superior a C1 (perpendicular), 

independentemente da temperatura e tipo de arrefecimento aplicado, com uma razão máxima 

𝐶2

𝐶1
≅ 2 verificada para regime 300AL. Notou-se também que, ao contrário do que se verificou para 

ambos os regimes a 300ºC, a 600ºC houve uma variação de C1 superior a C2. Com arrefecimento 

rápido, neste patamar de temperatura registaram-se as maiores variações, com incremento de 

1729% e 1253% para C1 e C2, respetivamente, resultando numa descida do rácio 
𝐶2

𝐶1
 para 1,1. 

O estudo da porosidade aberta revelou uma tendência crescente dos valores médios deste 

parâmetro com o aumento da temperatura, tanto nos provetes com corte paralelo como 

perpendicular à estratificação. Mesmo tendo sido identificada anisotropia, a variação da 

porosidade aberta em função da direção de estratificação apresentou-se muito idêntica para 

ambas as direções de corte. Notou-se um efeito agravado da temperatura na variação da 

porosidade aberta pelo arrefecimento brusco, tendo-se registado um incremento máximo de 

234% para o regime 600AR. Relacionando os coeficientes de capilaridade com a porosidade 

aberta, obtiveram-se coeficientes de correlação das retas de ajuste de 0,99 e 1, demonstrando 

uma forte correlação entre a variação da porosidade e a variação do coeficiente capilaridade, por 

tipo de arrefecimento. 

Da análise dos parâmetros elásticos ficou evidente um decréscimo nos valores relativos 

de módulo de flexão e de Young (
𝐸𝑓𝑙𝑒𝑥

𝐸0𝑓𝑙𝑒𝑥

 e 
𝐸

𝐸0
) com o aumento da temperatura, com correlações 

elevadas, para os diferentes regimes térmicos estudados. A maior variação por influência da 

temperatura registou-se no módulo de flexão, para o regime 600AR, com um decréscimo de 58%. 



 

73 
 

O coeficiente de Poisson apresentou um comportamento ligeiramente decrescente, tendo- se 

registado a sua maior variação para o regime 600AR, com uma variação de 37%. O estudo do 

rácio 
𝐸

𝐸𝑓𝑙𝑒𝑥
 permite concluir que o calcário Azul Valverde apresenta valores de E cerca de 2,6 

vezes superiores a Eflex, para situações de aquecimento a 300ºC e 600ºC e arrefecimento lento. 

Para os mesmos patamares de temperatura, mas para arrefecimento rápido, este rácio variou 

entre 3,5 e 4. 

Os parâmetros de resistência mecânica apresentam um comportamento com tendência 

linear decrescente dos valores relativos de RCU e Rflex (
𝑅𝐶𝑈

𝑅𝐶𝑈0
 e 

𝑅𝑓𝑙𝑒𝑥

𝑅0𝑓𝑙𝑒𝑥

), com correlações superiores 

a 95%, para os diferentes regimes térmicos estudados. Dos dois parâmetros aqui em análise, a 

resistência à compressão uniaxial é menos influenciada pelo arrefecimento brusco. No caso de 

aquecimento a 300ºC e arrefecimento rápido, a variação da Rflex é semelhante à verificada para 

a RCU; no entanto, para 600ºC e o mesmo tipo de arrefecimento, nota-se uma queda muito 

acentuada nos valores de Rflex, na ordem de 90%, não acompanhada pela mesma variação de 

RCU. A análise do rácio 
𝑅𝐶𝑈

𝑅𝑓𝑙𝑒𝑥
 revela que a resistência à flexão é aproximadamente 5 vezes 

inferior à resistência compressão uniaxial nas amostras de referência; com arrefecimento lento 

esta relação mantém-se para 300ºC e 600ºC. No caso de arrefecimento rápido, observou-se 

igual relação, exceto para 600AR, tendo o calcário Azul Valverde registado valores resistência à 

flexão 20 vezes inferiores à resistência à compressão uniaxial. 

Sabendo que as propriedades mecânicas dos materiais pétreos têm relação intrínseca 

com a variação das suas propriedades físicas, será pertinente terminar este trabalho com o 

estudo do seu comportamento conjunto. 

Da relação entre os parâmetros de resistência mecânica é visível um comportamento 

decrescente da RCU e Rflex em função do aumento da porosidade aberta, no entanto não se 

verifica uma tendência linear nas variações. Os parâmetros variaram em proporções diferentes 

para os dois patamares de temperatura estudados, indicando que poderá haver outros fatores, 

para além da porosidade aberta, com influência no comportamento mecânico. Já a variação dos 

parâmetros elásticos apresenta um comportamento decrescente, quase linear, com a variação 

da porosidade aberta, no arrefecimento lento das amostras. No que se refere ao arrefecimento 

rápido, o módulo de Young segue a mesma tendência quase linear. O mesmo não se observa 

para o Eflex quando as amostras são arrefecidas bruscamente. 

5.2. TRABALHOS FUTUROS 

Como contributo no sentido de compreender melhor o comportamento desta rocha 

ornamental portuguesa em presença de temperaturas elevadas, serão deixadas algumas 

sugestões para trabalhos futuros. 
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Durante a realização deste trabalho foi identificada anisotropia da porosidade aberta e 

absorção de água por capilaridade, com a direção de estratificação do calcário, dada pela direção 

de corte dos provetes. Pelo desenho experimental, a quantidade de amostras planeadas não 

permitiu encontrar forma de explicar convenientemente este fenómeno. É sugerido assim, para 

trabalhos futuros, o estudo da anisotropia da porosidade e capilaridade associada à direção dos 

planos de estratificação do calcário Azul Valverde. Sugere-se também o estudo destes 

parâmetros para temperaturas diferentes e a utilização de um maior número de amostras, não 

só para melhor compreender o comportamento térmico deste material como também para a 

obtenção de maior validade estatística dos resultados. Fica também, como sugestão para 

trabalhos futuros, o estudo dos fenómenos de micro-fissuração, e da micro-estrutura, para 

melhor compreender a variação das características resistentes deste calcário, não só a forças 

de compressão, mas também de flexão. 
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ANEXO A) ENSAIOS DE CAPILARIDADE PARA OS CILINDROS 

 

Cilindros Temperatura Ambiente 

t0,5 (s) 
Taxa de absorção de água (g/m2) 

C1TA C2TA C3TA C4TA C5TA C6TA C7TA C8TA C9TA C10TA C11TA C12TA C13TA C14TA C15TA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42,43 60,70 51,61 48,84 58,13 87,46 65,59 98,96 79,47 80,21 88,72 36,41 43,74 36,39 65,61 41,69 

60,00 72,30 65,61 56,41 87,20 94,75 72,88 116,52 93,76 94,79 98,99 50,97 65,62 50,94 87,48 58,97 

103,92 108,80 102,05 83,69 101,73 138,48 109,32 164,78 130,04 138,54 125,84 68,25 109,36 72,78 111,21 74,25 

146,97 138,30 116,63 102,79 120,88 150,46 146,61 172,06 173,08 143,13 153,54 99,85 131,23 95,70 144,95 106,88 

287,75 170,10 138,69 100,23 217,99 240,51 189,50 227,31 284,29 240,63 195,21 167,47 240,59 180,11 271,58 192,91 

311,77 184,70 153,27 110,74 276,12 240,51 196,78 279,06 306,16 255,21 220,27 218,44 255,17 203,78 278,87 226,60 

323,11 190,30 172,61 122,17 341,51 262,38 276,96 327,71 337,37 350,01 284,07 298,53 255,17 222,00 286,16 234,85 

415,69 216,90 199,90 171,48 360,61 294,28 264,24 329,56 331,95 344,59 283,21 300,25 322,66 269,22 298,22 280,62 

509,12 244,20 227,99 201,48 394,29 334,30 322,49 380,65 401,25 402,43 341,79 387,65 364,53 301,25 350,09 322,43 

Coef. Capil. (g/m2.s0,5) 0,75 0,64 0,53 0,54 0,65 0,79 0,73 0,89 0,64 0,62 0,58 0,84 0,55 0,72 0,58 
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Cilindros 300ºC 

t0,5 (s) 
Taxa de absorção de água (g/m2) 

C4300AL C5300AL C6300AL C7300AR C8300AR C9300AR 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42,43 65,59 67,90 58,33 106,63 112,65 123,86 

60,00 80,17 87,76 87,50 160,37 196,63 167,58 

103,92 131,19 137,50 138,54 255,55 291,30 283,72 

146,97 167,63 175,95 179,29 319,16 359,56 330,01 

293,94 262,38 284,29 298,96 476,53 517,06 451,73 

415,69 320,69 335,32 371,88 553,84 597,17 524,59 

509,12 342,55 386,35 437,51 639,01 619,01 582,88 

Coef. Capil. (g/m2.s0,5) 1,00 1,04 1,14 2,01 2,26 2,02 
 

Cilindros 600ºC 

t0,5 (s) 
Taxa de absorção de água (g/m2) 

C10600AL C11600AL C12600AL C13600AR C14600AR C15600AR 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42,43 589,16 548,32 554,84 1364,74 1044,63 926,41 

60,00 742,17 684,08 717,92 1628,63 1299,48 1177,14 

103,92 1063,76 963,92 1142,40 2138,08 1903,83 1656,71 

146,97 1372,48 1263,59 1483,98 2521,91 2326,15 2041,82 

293,94 2098,37 1938,69 2011,90 3515,20 3444,07 3146,30 

415,69 2331,52 2237,51 2303,48 4039,21 4243,08 3945,59 

509,12 2659,39 2536,33 2697,11 4504,99 4579,96 4307,17 

Coef. Capil. (g/m2.s0,5) 7,43 6,76 8,95 10,99 12,34 10,57 
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ANEXO B) ENSAIOS DE CAPILARIDADE PARA OS PRISMAS 

 

Prismas Temperatura Ambiente 

t0,5 (s) 
Taxa de absorção de água (g/m2) 

P1TA P2TA P3TA P4TA P5TA P6TA P7TA P8TA P9TA P10TA P11TA P12TA P13TA P14TA P15TA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42,43 71,25 55,19 64,23 115,02 56,49 96,34 44,30 72,26 76,00 64,61 72,88 86,34 53,00 64,61 81,54 

60,00 87,08 78,84 88,31 128,46 80,70 104,37 63,07 88,31 93,31 96,91 97,17 94,37 74,55 96,91 103,41 

103,92 118,75 110,37 120,43 192,69 137,19 176,63 94,60 128,46 129,74 129,21 161,96 166,63 123,25 129,21 141,04 

134,16 153,05 120,94 123,37 207,73 155,47 189,30 126,63 157,97 174,61 182,72 186,62 179,30 151,26 166,63 179,04 

311,77 282,51 268,04 224,80 224,35 290,53 264,98 244,39 248,89 300,73 326,12 300,33 269,30 262,04 226,12 306,81 

415,69 309,75 307,46 281,00 309,99 387,37 340,45 307,46 345,23 429,77 423,82 383,42 308,99 340,07 273,82 358,02 

509,12 322,01 312,65 301,14 325,82 416,15 372,42 328,42 361,57 452,75 446,12 407,23 314,93 358,08 292,82 384,59 

Coef. Capil. (g/m2.s0,5) 0,86 0,70 0,64 1,09 1,11 1,13 0,87 0,93 1,04 1,19 1,27 1,13 1,07 1,04 1,03 
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Prismas 300ºC 

t0,5 (s) 
Taxa de absorção de água (g/m2) 

C4300AL C5300AL C6300AL C7300AR C8300AR C9300AR 

0,00 0,00 0,00 0,00       

42,43 128,21 116,31 114,07 177,95 172,29 159,56 

60,00 170,74 166,16 180,83 226,48 229,72 204,48 

103,92 268,30 249,24 258,14 412,52 418,42 395,59 

146,97 333,34 332,32 341,12 562,52 548,42 505,59 

293,94 522,00 531,71 553,84 663,26 648,14 639,78 

432,67 642,29 648,02 668,71 719,88 730,18 747,79 

509,12 691,07 681,25 701,15 792,68 754,80 789,33 

Coef. Capil. (g/m2.s0,5) 2,07 2,15 2,25 3,90 3,82 3,54 
 

Prismas 600ºC 

t0,5 (s) 
Taxa de absorção de água (g/m2) 

C4300AL C5300AL C6300AL C7300AR C8300AR C9300AR 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42,43 565,30 663,26 739,18 1024,87 843,00 1129,84 

60,00 710,66 816,94 945,02 1261,38 1140,06 1428,44 

103,92 1065,99 1197,10 1312,11 1868,42 1774,31 2130,55 

146,97 1340,56 1472,11 1676,28 2404,51 2248,00 2550,21 

293,94 2107,75 2159,64 2752,96 4238,49 3540,60 3655,84 

432,67 2366,17 2369,94 3055,88 4911,51 4287,26 4269,18 

509,12 2721,50 2709,66 3340,88 5353,00 5298,86 5035,85 

Coef. Capil. (g/m2.s0,5) 7,82 8,18 9,36 13,89 14,16 14,40 
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ANEXO C) ENSAIOS DE POROSIDADE PARA OS CILINDROS 

 

Temperatura Ambiente 

Amostra 
Massa inicial 

(g) 
Massa Imersa 

(g) 
Massa Sat. 

(g) 
m (H2O) 

(g) 

Porosidade 
Aberta 

(%) 

C1 398,91 250,00 400,88 1,97 1,31 

C2 399,60 250,48 401,56 1,96 1,30 

C3 398,21 249,62 400,28 2,07 1,37 

C4 400,23 250,69 401,76 1,53 1,01 

C5 398,46 249,44 400,31 1,85 1,23 

C6 400,44 250,92 402,02 1,58 1,05 

C7 399,97 250,73 401,68 1,71 1,13 

C8 397,64 249,11 399,83 2,19 1,45 

C9 399,23 250,17 401,26 2,03 1,34 

C10 398,03 249,77 400,59 2,56 1,70 

C11 399,11 250,48 401,51 2,40 1,59 

C12 398,98 250,18 401,08 2,10 1,39 

C13 400,05 251,04 402,20 2,15 1,42 

C14 399,32 250,50 401,57 2,25 1,49 

C15 399,09 250,10 401,28 2,19 1,45 
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Após Aquecimento 

Amostra 
Massa inicial 

(g) 
Massa Imersa 

(g) 

Massa 
Saturado 

(g) 

m (H2O) 
(g) 

Porosidade 
Aberta 

(%) 

C4 300AL 399,39 250,25 401,34 1,95 1,29 

C5 300AL 397,60 248,93 399,82 2,22 1,47 

C6 300AL 399,67 250,50 401,58 1,91 1,26 

C7 300AR 399,25 251,12 402,12 2,87 1,90 

C8 300AR 396,80 249,47 400,20 3,40 2,26 

C9 300AR 398,43 250,52 401,74 3,31 2,19 

C10 600AL 395,01 247,82 401,98 6,97 4,52 

C11 600AL 396,09 248,70 402,98 6,89 4,47 

C12 600AL 395,94 248,58 402,54 6,60 4,29 

C13 600AR 396,89 249,34 404,17 7,28 4,70 

C14 600AR 395,94 248,74 403,31 7,37 4,77 

C15 600AR 395,43 248,34 403,17 7,74 5,00 
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ANEXO D) ENSAIOS DE POROSIDADE PARA OS PRISMAS 

 

Temperatura Ambiente 

Amostra 
Massa inicial 

(g) 
Massa Imersa 

(g) 
Massa Sat. 

(g) 
m (H2O) 

(g) 
Porosidade Aberta 

(%) 

P1 645,31 403,68 649,72 4,41 1,79 

P2 623,41 390,13 627,80 4,39 1,85 

P3 656,84 412,01 660,32 3,48 1,40 

P4 637,64 400,03 640,82 3,18 1,32 

P5 658,83 412,95 662,42 3,59 1,44 

P6 490,88 308,36 493,44 2,56 1,38 

P7 643,82 403,37 647,53 3,71 1,52 

P8 487,75 306,14 490,70 2,95 1,60 

P9 645,78 405,12 649,57 3,79 1,55 

P10 650,58 408,14 654,33 3,75 1,52 

P11 649,97 407,51 653,59 3,62 1,47 

P12 493,49 310,19 496,93 3,44 1,84 

P13 496,55 311,43 499,28 2,73 1,45 

P14 492,78 308,98 496,07 3,29 1,76 

P15 494,40 309,75 497,34 2,94 1,57 
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Após Aquecimento 

Amostra 
Massa inicial 

(g) 
Massa Imersa 

(g) 

Massa 
Saturado 

(g) 

m (H2O) 
(g) 

Porosidade Aberta 
(%) 

P4 300AL 489,73 308,26 493,27 3,54 1,91 

P5 300AL 499,79 313,74 503,35 3,56 1,88 

P6 300AL 478,67 300,74 481,89 3,22 1,78 

P7 300AR 484,34 303,74 488,79 4,45 2,40 

P8 300AR 486,41 305,88 490,98 4,57 2,47 

P9 300AR 488,52 307,58 492,88 4,36 2,35 

P10 600AL 490,05 307,69 498,11 8,06 4,23 

P11 600AL 489,77 307,59 498,07 8,30 4,36 

P12 600AL 503,62 316,39 512,99 9,37 4,77 

P13 600AR 491,75 308,83 501,57 9,82 5,09 

P14 600AR 489,21 306,89 500,04 10,83 5,61 

P15 600AR 488,03 306,59 498,11 10,08 5,26 
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ANEXO E) ENSAIOS DE COMPRESSÃO UNIAXIAL 
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ANEXO F) ENSAIOS DE FLEXÃO 
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ANEXO G) ESTUDOS ESTATÍSTICOS  

E.1) Absorção de água por capilaridade – valores referência 

Os testes estatísticos aplicados têm como objetivo estudar a independência dos dois conjuntos, 

capilaridade medida paralelamente ou perpendicularmente à estratificação. 

 

Análise da normalidade das distribuições - Teste de Shapiro-Wilk  

 C1 C2 

Número da amostra 15 15 

Média 0,67 1,01 

Variância 0,11 0,17 

Valor-p 0,33 0,29 

W 0,94 0,93 

n.s.* 0,05 0,05 

Intervalo de aceitação do 

valor critico 

[0,88 1,00] [0,88 

1,00] 

*n.s. – Nível de significância 

É estatisticamente assumido que as populações possuem uma distribuição normal: 

• Valor p > nível de significância, 0,33 e 0,29 > 0,05 

• Para um nível de significância de 5%, 𝑊𝑐𝑎𝑙 = 0,94 𝑜𝑢 0,93 encontra-se compreendido no 

intervalo de [0,88 1,00] 

 

Análise da homogeneidade das variâncias – Teste de Levane 

Para uma estatística de teste: 

H0: 𝜎1
2 =  𝜎2

2  

H1: 𝜎1
2 ≠  𝜎2

2 
Eq.i 

 

A hipótese nula é aceite, logo é estatisticamente assumido que as populações possuem 

homogeneidade das variâncias 

• Valor p (0,31) > n.s. (0,05) 

• 1,01 encontra-se compreendido no intervalo [−∞       4,50] 

 



 

xvii 
 

Análise à média das amostras – Teste t-Student 

A estatística de teste utilizada foi a seguinte: 

H0: 𝜇1 =   𝜇2 

H1: 𝜇1 ≠   𝜇2 
Eq.ii 

 

A hipótese nula é rejeitada, devido às seguintes observações: 

• Valor p (4,78×10-7) < n.s. (0,05) 

• 0,34 não se encontra no intervalo [−0,11       0,11] 

 

E.2) Porosidade aberta – valores referência 

Os testes estatísticos aplicados têm como objetivo estudar a independência dos dois conjuntos, 

porosidade medida paralelamente ou perpendicularmente à estratificação. 

 

Análise da normalidade das distribuições - Teste de Shapiro-Wilk  

 Prisma Cilindro 

Número da amostra 15 15 

Média 1,55 1,35 

Variância 0,19 0,19 

Valor-p 0,16 0,90 

W 0,91 0,97 

n.s.* 0,05 0,05 

Intervalo de aceitação do 

valor critico 

[0,88 1,00] [0,88 

1,00] 

*n.s. – Nível de significância 

 

É estatisticamente assumido que as populações possuem uma distribuição normal, ou seja, a 

hipótese nula é aceite. 
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Análise da homogeneidade das variâncias – Teste de Levane 

H0: 𝜎1
2 =  𝜎2

2  

H1: 𝜎1
2 ≠  𝜎2

2 
Eq.iii 

 

A hipótese nula é aceite, logo é estatisticamente assumido que as populações possuem 

homogeneidade das variâncias 

• Valor p (0,93) > n.s. (0,05) 

• 0,01 encontra-se compreendido no intervalo [−∞       4,50] 

 

Análise à média das amostras – Teste t-Student 

A estatística de teste utilizada foi a seguinte: 

H0: 𝜇1 =   𝜇2 

H1: 𝜇1 ≠   𝜇2 
Eq.iv 

 

A hipótese nula é aceite, devido às seguintes observações: 

• Valor p (0,001) < n.s. (0,05) 

• 2,88 não se encontra no intervalo [−0,14       0,14] 

 

 

 


