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I 

RESUMO 

 

A dissertação tem como principal objectivo estudar a durabilidade de tratamentos hidrófugos, aplicados 

em quatro variedades pétreas carbonatadas portuguesas (pedra de Ançã, pedra de Coimbra, calcário 

Miocénico e pedra Lioz) expostas em ambiente urbano durante 19 anos. Os produtos hidrófugos avaliados 

neste estudo foram um silano (Dynasylan NH40) e um siloxano (Tegosivin HL100). 

A acção dos tratamentos hidrófugos, após o período de exposição, foi avaliada recorrendo a ensaios 

laboratoriais (determinação da absorção de água sob baixa pressão, determinação do tempo de absorção 

de microgotas e à determinação do ângulo de contacto), bem como à caracterização colorimétrica. 

Devido à presença de colonização biológica na superfície da generalidade dos provetes, houve 

necessidade de proceder à sua limpeza e remoção com recurso à aplicação de um biocida (Preventol® Ri 

80), o que permitiu a caracterização das propriedades hidrófugas remanescentes nos tratamentos 

hidrófugos estudados. Ambos os produtos hidrófugos revelaram um efeito inibidor notório ao 

desenvolvimento de colonização biológica e sujidade na pedra de Ançã, e menos evidente na pedra Lioz, 

durante o período de exposição, mas não nas restantes variedades pétreas. 

O estudo desenvolvido evidenciou também a importância de adoptar procedimentos de aplicação do 

biocida que tenham em consideração a intensidade da colonização biológica a ser removida, as 

propriedades intrínsecas da pedra e o recurso a um método eficaz de limpeza que assegure a remoção 

completa do resíduo do biocida. 

Após 19 anos de exposição natural, todos os tratamentos hidrófugos perderam as suas características 

hidrorrepelentes à superfície, embora tenham mantido alguma acção em profundidade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: pedras carbonatadas, tratamentos de conservação, produtos hidrófugos, 

durabilidade, colonização biológica, exposição natural prolongada 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research was to evaluate the durability of water repellent treatments applied 

on four different Portuguese carbonate stones (Ançã, Coimbra, Miocénico and Lioz) exposed for 19 years 

under an urban environment. The water repellent products tested were a silane (Dynasylan NH40) and a 

siloxane (Tegosivin HL100). 

At the end of the exposure period, the water repellent behaviour of the treated surfaces was assessed by 

means of the water absorption under low pressure (pipe method), microdrop absorption time, static 

contact angle and colorimetric measurements. 

Since most of the stone specimens exhibited dark stains due to the presence of biological colonization, it 

was necessary to apply a biocide (Preventol® Ri 80) on the treated surfaces to remove the biological 

colonization before the evaluation of the water repellent treatments. This allowed for a proper 

characterization of the remaining hydrophobic properties of these treatments. 

After 19 years of natural outdoors exposure, the water repellent treatments showed a significant drop of 

initial effectiveness at the stone surface level. However, their effect remains present at a deeper level. 

The macroscopic comparison of protected and non-protected areas indicate that both water repellent 

products mitigated the development of biocolonization and soiling on the Ançã stone after this long 

exposure period. 

The paper also discusses the influence of removing biological colonization using a biocide treatment on 

the hydrophobic properties of water repellent treatments and concludes that its influence may depend 

on the procedures adopted for its application and removal. 

 

 

KEYWORDS: carbonate stones, conservation treatments, water repellent products, durability, biologic 

colonization, long-term natural exposure. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

O vasto património pétreo obriga a que haja uma preocupação com a sua conservação, sendo por isso essencial 

promover o estudo de tratamentos de conservação usados no domínio dos materiais pétreos. 

Uma abordagem da conservação de elementos pétreos expostos a ambiente exterior é o seu tratamento com 

produtos hidrófugos. Este tipo de produtos visa, essencialmente, mitigar a intensidade de processos de alteração 

relacionados com a presença da água, reduzindo a aptidão de molhagem das superfícies e a absorção capilar, 

algo bastante relevante face à natureza porosa dos materiais pétreos. 

Tendo em conta a limitada existência de estudos que incluam a durabilidade de tratamentos hidrófugos expostos 

em ambiente natural, a presente dissertação visa contribuir para o aprofundamento do conhecimento deste tipo 

de tratamento de conservação aplicados em pedras carbonatadas. 

A presente dissertação foi realizada na sequência do estudo de tratamentos hidrófugos em pedras carbonatadas 

portuguesas, desenvolvido no âmbito da tese de doutoramento “CONSERVAÇÃO DE PEDRAS CARBONATADAS – 

Estudo de Selecção de Tratamentos” realizada por Ferreira Pinto (2002). A referida tese de doutoramento foi 

desenvolvida no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ao abrigo do protocolo celebrado entre a Direcção 

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, o Instituto Superior Técnico e o Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil. 

A referida tese de doutoramento procedeu à avaliação da eficácia inicial de diversos tratamentos hidrófugos que 

resultaram da aplicação de dois produtos hidrófugos (silano e siloxano) em quatro variedades pétreas 

carbonatadas portuguesas (pedra de Ançã, pedra de Coimbra, calcário Miocénico e pedra Lioz), bem como ao 

estudo da sua evolução sob condições de exposição em ambiente natural, com destaque para os aspectos da 

nocividade e da susceptibilidade à degradação destes tratamentos de conservação. 

A presente dissertação pretende complementar o estudo da durabilidade dos tratamentos acima referidos, sob 

condições de exposição natural em ambiente urbano. O plano de trabalhos experimental e a análise de 

resultados integrará a informação obtida por Ferreira Pinto (2002). 

O trabalho experimental desenvolvido na presente dissertação foi realizado no Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC), mais concretamente no Núcleo de Betões, Pedra e Cerâmicos do Departamento de 

Materiais (DM-NBPC). 

 

1.2. Objectivos 

A presente dissertação tem como objectivo complementar o estudo da evolução da acção hidrófuga, ao longo 

do tempo, dos tratamentos hidrófugos aplicados em pedras carbonatadas, sob condições de exposição natural 

em ambiente urbano, realizado por Ferreira Pinto (2002). 
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Pretende-se avaliar a evolução da acção hidrófuga e a durabilidade dos tratamentos durante o período de 

exposição correspondente a aproximadamente 19 anos, recorrendo à mesma metodologia adoptada por 

Ferreira Pinto (2002) nos controlos efectuados após tratamento e após 15 meses de exposição, de forma a 

garantir a coerência de resultados entre os vários períodos avaliados. 

Resumidamente, esta dissertação pretende: 

- estudar a evolução da acção dos tratamentos hidrófugos a longo prazo; 

- contribuir para o incremento do conhecimento da durabilidade dos tratamentos hidrófugos de conservação da 

pedra; 

- estudar os efeitos da aplicação de biocida para redução/remoção da colonização biológica, na acção dos 

tratamentos hidrófugos. 

 

1.3. Organização do texto 

A presente dissertação está organizada em 7 capítulos. 

O presente capítulo tem uma função introdutória no documento, fazendo o seu enquadramento, apresentando 

os seus objectivos e a organização. 

No capítulo 2 é abordado o estado do conhecimento actual relativo a produtos hidrófugos, em geral e, de forma 

mais particular e aprofundada, dos produtos hidrófugos de superfície à base de silicone, onde serão também 

abordados os requisitos que estes devem satisfazer, a avaliação do seu desempenho e os factores que afectam 

a durabilidade destes tratamentos ao longo do tempo. 

O capítulo 3 procede à apresentação do plano de trabalhos adoptados na campanha experimental levada a cabo 

em ambiente laboratorial, incluindo a apresentação e descrição das variedades pétreas e produtos hidrófugos 

utilizados neste estudo, bem como da metodologia adoptada. 

No capítulo 4 é apresentada a descrição das superfícies dos provetes das variedades pétreas em estudo, tal como 

se apresentavam após 19 anos de exposição em ambiente urbano. 

No capítulo 5 são apresentados e analisados os resultados dos ensaios experimentais de caracterização 

realizados, de forma a avaliar a evolução da acção hidrófuga dos tratamentos aplicados nas variedades pétreas 

em estudo. 

No capítulo 6 pretende-se estudar o efeito da remoção da colonização biológica, presente na superfície dos 

provetes, na acção dos tratamentos hidrófugos. 

Por fim, no capítulo 7 apresentam-se as principais conclusões deste estudo, bem como algumas considerações 

sobre o desenvolvimento de estudos futuros.  
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2. Tratamentos hidrófugos 

2.1. Considerações iniciais 

A água é um poderoso agente de degradação de materiais de construção. Uma corrente de água no estado 

líquido provoca a erosão física progressiva das camadas superficiais dos materiais com que contacta. A água é 

um agente químico e também um meio de transporte de sais solúveis ou outros componentes reactivos (SO2, 

NO e CO2) e, uma vez absorvida e solidificada por abaixamento de temperatura, a água provoca pressão no 

interior dos poros do material e dá início a processos de dissolução, podendo provocar danos no material. A 

água, quando em contacto prolongado com a superfície do material, é também um elemento facilitador do 

aparecimento e desenvolvimento de colonização biológica e acumulação de sujidade, (Wendler, Charola, 2008). 

A função principal de um hidrófugo é de impedir a absorção de água em materiais porosos, como é o caso da 

pedra, (Charola, 2001). Tendo em conta que a água é um dos principais agentes de degradação da pedra, o uso 

de produtos hidrófugos apresenta-se como uma solução frequentemente usada para a protecção deste tipo de 

material. (Charola et al., 2008). 

A superfície da generalidade dos materiais inorgânicos não metálicos utilizados na construção (como a pedra) 

apresenta uma estrutura molecular polar (electronegatividade distinta entre o oxigénio e os restantes 

elementos, usualmente resultando numa assimetria molecular), em que o oxigénio (negativo) tende a atrair 

átomos de hidrogénio (positivo), formando uma ligação -O-H (grupo hidroxilo, OH-) à superfície do material, 

como se pode observar na Figura 2.1. Este tipo de ligação é responsável pela forte atracção entre a superfície 

destes materiais e as moléculas de água (H2O), também elas de estrutura molecular polar (Torraca, 1981). 

 

 

Figura 2.1 – Superfície polar, à esquerda, e atracção da água por uma superfície polar, à direita (Torraca, 1981) 

O comportamento das moléculas superficiais da água varia conforme a interface em causa. Na interface água-

água, as moléculas de água estão tão próximas que a resultante de forças é nula. Na interface água-ar (por 

exemplo, uma gota da chuva), devido à baixa densidade do meio gasoso, as moléculas superficiais da água são 

atraídas para o interior do líquido (forças de coesão), havendo portanto a tendência para adquirir a forma 

esférica, (Domaslowski, 1982), (Torraca, 1981). 
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Na interface sólido-água, a força da gravidade contraria a criação da forma esférica. Adicionalmente, devido à 

estrutura molecular polar anteriormente referida, as forças de atracção entre as moléculas de água e as 

moléculas de superfícies sólidas (forças de adesão) são muito superiores às forças de coesão, dando origem ao 

fenómeno de molhagem dos corpos sólidos pelos líquidos. Deste modo, nesta interface, as gotas da água estão 

sujeitas às forças de gravidade, de coesão (forças de tensão superficial) e de adesão (forças de atracção sólido-

líquido), (Domaslowski, 1982). 

A forma de uma gota de água numa superfície sólida é determinada pelas forças de adesão actuantes, que podem 

ser avaliadas através da medição do ângulo de contacto formado entre a superfície sólida e a tangente da 

superfície do líquido no ponto de contacto entre o sólido e o líquido, (Domaslowski, 1982). Caso a gota apresente 

um ângulo de contacto elevado isso significa que a força de adesão entre o sólido e o líquido é reduzida. Por 

outro lado, quando o ângulo de contacto é baixo, a força de adesão é elevada, (Torraca, 1981), Figura 2.2. Assim, 

considera-se habitualmente que para ângulos de contacto inferiores a 90° a superfície será hidrófila e o líquido 

molhante. Inversamente, para ângulos de contacto superiores a 90°, a superfície será hidrófuga e o líquido não 

molhante, (Henriques, 1992). 

Na Figura 2.2 ilustra-se a diferente forma de uma gota de um líquido quando em contacto com a superfície, em 

função das suas características. Numa superfície hidrófuga, a gota tende a adquirir uma forma tanto mais esférica 

(proporcional ao ângulo de contacto) quanto maiores forem as forças de atracção entre as moléculas do líquido 

e quanto menores forem as forças de atracção na interface sólido-líquido. 

 

Figura 2.2 - Ângulo de contacto numa superfície hidrófuga (esquerda) e hidrófila (direita), [(Medeiros & Helene, 2008) 
adaptado de (Vries, Polder, 1997)] 

 

Os produtos hidrófugos possuem ligações polares e ligações não polares na sua estrutura. Quando um produto 

hidrófugo é aplicado sobre um material cuja superfície apresenta estrutura molecular polar (caso da pedra e 

outros materiais de construção), a parte polar da molécula do produto hidrófugo é atraída para a superfície do 

material. Consequentemente, a parte não polar da molécula fica orientada para o exterior, formando-se assim 

uma barreira não polar, que não tem tendência a atrair a água (polar). Trata-se então de uma barreira hidrófuga, 

ou hidrorrepelente, (Torraca, 1981), como se pode ver na Figura 2.3. 
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Este tipo de barreiras hidrófugas limitam a penetração de água na forma líquida para o interior da superfície do 

material tratado, mas podem ser permeáveis ao vapor de água, (Charola, 1995). 

 

Figura 2.3 - Actuação de um silicone sobre uma superfície polar, (Torraca, 1981) 

 

Adicionalmente, a baixa atracção na interface sólido-água em superfícies hidrofugadas resulta na descida da 

coluna de água no interior de um capilar em relação ao nível exterior e na formação de um menisco convexo, 

visto que a pressão sobre o menisco é superior à pressão existente sobre a superfície do líquido dentro do 

recipiente (Figura 2.4, à direita), (Ferreira Pinto, 2002). Este comportamento é o oposto ao habitualmente 

verificado na interacção entre a água e materiais porosos inorgânicos hidrófilos, onde a atracção entre a água e 

as paredes do capilar (adesão), por um lado, e a atracção recíproca entre as moléculas de água no centro do 

menisco (coesão), por outro, originam a forma típica do menisco (côncava), (Torraca, 1981), (Vries, Polder, 1997). 

 

Figura 2.4 – Ascensão por capilaridade: líquido molhante, à esquerda, e líquido não molhante, à direita, (Domaslowski, 
1982) 

Em função da menor pressão capilar após a aplicação do tratamento hidrófugo, as partículas de sujidade 

atmosférica tendem a apresentar uma reduzida capacidade de aderência à superfície. Consequentemente, o 

processo de limpeza e remoção destas partículas fica facilitado em acções de limpeza, para além da menor 

absorção decorrente da facilidade de escorrência promovida pelo tratamento. Devido a este motivo, superfícies 

tratadas com produtos hidrófugos tendem a manter-se limpas por mais tempo do que em superfícies não 

tratadas, (van der Klugt, Koek, 1995). 

As novas características hidrófugas da superfície do material após tratamento reduzem, embora não impeçam, 

o aparecimento e desenvolvimento de colonização biológica. Esse efeito é explicado como resultante da menor 
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presença de humidade e água superficial, elemento essencial para o desenvolvimento destes micro-organismos, 

(Moreau et al., 2007). 

Os tratamentos hidrófugos são, portanto, um bom método para minimizar o contacto entre a água e a superfície 

do material que se pretende proteger e conservar, evitando, mitigando ou atrasando o desenvolvimento de 

todos os fenómenos potencialmente nefastos associados à presença de água junto à superfície dos materiais, 

como por exemplo a formação de gelo, a colonização biológica ou a cristalização de sais, (Ferreira Pinto, 2002). 

No entanto, devemos ter presente que não existe um produto hidrófugo óptimo para o tratamento de todo o 

tipo de materiais e de superfícies. Adicionalmente, o facto de um produto ser aparentemente indicado para a 

obtenção de um determinado objectivo não significa que não possa provocar efeitos indesejados na superfície 

tratada ou que seja igualmente eficiente em outras superfícies. Como tal, é imperativo conhecer as 

características dos produtos, as propriedades das pedras e a conjugação de ambos após a aplicação do 

tratamento. 

 

2.2. Requisitos a satisfazer 

A função principal de um produto hidrófugo é prevenir a penetração de água na forma líquida para o interior dos 

materiais de construção. De forma a atingir um bom desempenho a longo prazo, o produto tem de penetrar 

além da camada superficial do material poroso em que o tratamento é aplicado. Estabilidade a alterações 

climatéricas (no geral), estabilidade à radiação ultravioleta (UV) e estabilidade a agentes químicos são também 

requisitos exigíveis para um bom comportamento de um hidrófugo. Adicionalmente, a aparência visual do 

material e a sua permeabilidade ao vapor de água não devem ser afectadas após a aplicação do tratamento. 

Assim sendo, de forma resumida e de acordo com Ferreira Pinto (2002) e Roos et al. (2008), os tratamentos com 

produtos hidrófugos devem cumprir os seguintes requisitos: 

 facilidade de aplicação; 

 reversibilidade ou facilidade de remoção quando estiver esgotada a sua acção hidrófuga, ou 

possibilidade de reaplicação do tratamento; 

 ausência de subprodutos nefastos; 

 reduzida influência sobre o aspecto visual dos objectos tratados; 

 estabilidade à radiação ultravioleta; 

 impermeabilidade à água no estado líquido; 

 prevenir a absorção de água da chuva durante ventos fortes; 

 estabilidade aos agentes químicos; 

 proteção contra a penetração de cloretos; 

 prevenir a formação de eflorescências; 

 permeabilidade ao vapor de água; 

 reduzir a sujidade e a formação de biocolonização. 
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A decisão de aplicar um tratamento hidrófugo deve ser muito ponderada, medindo cuidadosamente as 

vantagens e inconvenientes. Alguns autores, como Verhoef (2001), identificam medidas prévias e 

recomendações, em que se inclui: 

 limpeza das zonas a tratar de forma a poder avaliar com maior clareza as anomalias existentes; 

 reparação de fissuras existentes; 

 avaliar a presença de contaminantes existentes (como por exemplo, sais); 

 realizar ensaios laboratoriais que simulem a situação real e avaliar os resultados obtidos, tendo em 

consideração a variabilidade de resultados entre ensaios laboratoriais e os resultados obtidos na 

realidade; 

 os materiais usados em eventuais reparações devem apresentar coerência com os materiais originais 

da construção; 

 produtos hidrófugos com maior concentração tendem a produzir efeito durante mais tempo; 

 a aplicação do tratamento deve ser feita de cima para baixo, não de baixo para cima; 

 deve ser realizada uma monitorização regular das superfícies tratadas, de modo a proceder à reparação 

de danos o mais cedo possível; 

 todas as intervenções realizadas devem ser documentadas. 

 

 

2.3. Produtos hidrófugos 

Diversos materiais têm sido utilizados ao longo dos tempos com o objectivo de minorar o contacto da superfície 

dos materiais com água, como por exemplo ceras, vernizes, óleos, tintas, estuques e resinas, (Delgado Rodrigues 

& Charola, 1996). O desenvolvimento da ciência moderna levou à produção de materiais de protecção artificial 

que apresentam melhor desempenho que os produtos tradicionais, (Charola, 2001), entre os quais, produtos 

hidrófugos. 

Consoante a acção, os produtos hidrófugos podem ser: hidrófugos de massa e hidrófugos de superfície. Os 

hidrófugos de massa são usados como adjuvantes em materiais compostos, como a argamassa ou o betão, 

resultando numa mistura hidrófuga. Tal como o nome indica, os hidrófugos de superfície são aplicados na 

superfície de materiais, como a pedra, materiais cerâmicos ou de argamassas e betões após endurecimento. 

Actualmente no mercado existem hidrófugos de superfície à base de silicone (silanos, siloxanos, resinas de 

silicone, siliconatos e silicatos) e também outros produtos, como os compostos organo-metálicos (resinas 

acrílicas, poliuretanos ou perfluoropoliéteres), sendo os produtos à base de silício os mais populares e de 

utilização mais generalizada, (Pan et al., 2016) e o foco do presente estudo. 

Os silicones são compostos sílico-orgânicos, constituídos por silício (Si), oxigénio (O) e carbono (C). Estes são 

constituídos por ligações Si-O-Si e por grupos orgânicos apolares (como por exemplo grupos metilo, CH3) ligados 
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aos elementos Si na referida ligação. As ligações Si-O-Si são bastantes estáveis e conferem uma alta flexibilidade 

à molécula, o que lhe permite adaptar-se a diferentes ambientes, (Roos et al., 2008). 

A distinção entre os diferentes silicones deve-se ao número de repetições de unidades Si-O formadas, 

directamente proporcional à sua viscosidade, (Delgado Rodrigues & Charola, 1996). 

Os silanos são os compostos silicónicos mais simples, sendo formados por moléculas de pequenas dimensões 

(1,0 x 10-6 a 1,5 x 10-6 mm de diâmetro) com um átomo de silício, Figura 2.5 (a). A pequena dimensão da molécula 

e viscosidade muito reduzida, aliada a uma tensão superficial também ela muito reduzida, permite-lhes penetrar 

eficientemente mesmo em substratos pouco permeáveis, constituindo assim uma boa opção de tratamento 

hidrófugo para materiais inorgânicos porosos, (Medeiros & Helene, 2008). 

O facto da polimerização dos silanos ocorrer no interior do suporte constitui a sua principal desvantagem. O 

carácter volátil do produto e a formação de álcool durante a reacção conduz à perda de 60% a 80% dos seus 

componentes activos. Tendo em conta estas perdas de produto, devem ser usadas soluções concentradas a cerca 

de 40% para assegurar uma quantidade final suficiente de produto dentro do suporte, (CSTC, 1982, consultado 

por Ferreira Pinto, 2002). 

Os siloxanos distinguem-se pela sua maior complexidade molecular em relação aos silanos, possuindo várias 

ligações Si-O. Estas moléculas apresentam maiores dimensões (1,5 x 10-6 a 7,5 x 10-6 mm de diâmetro) do que os 

silanos, visível na Figura 2.5 (b), resultando por isso numa maior viscosidade, (Medeiros & Helene, 2008). Em 

substratos de alcalinidade alta, os siloxanos reagem tão rapidamente que não dá tempo para as suas moléculas 

penetrarem em profundidade no substrato, (Roos et al., 2008). 

Apesar de reagirem da mesma forma do que os silanos, os siloxanos são produtos menos voláteis e mais estáveis, 

apresentando perdas do composto activo entre 20% a 30% (menos de metade do verificado nos silanos), 

(Ferreira Pinto, 2002). A alta estabilidade das ligações dos siloxanos é responsável pelo excelente 

comportamento sob baixas temperaturas e também pela boa resistência à radiação UV, (Selley, 2010). 

 

Figura 2.5 - Composição molecular de um silano (a) e de um siloxano (b), (Medeiros & Helene, 2008) 

As resinas de silicone são compostos bastante semelhantes aos anteriormente referidos silanos e siloxanos, com 

a particularidade de serem aplicados já totalmente polimerizadas. Devido à sua maior complexidade molecular, 

as resinas não têm o mesmo poder dos silanos de penetração no substrato nem se espalham tão facilmente 

como os siloxanos, (Selley, 2010). 
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Os siliconatos são um dos tipos mais antigos de produtos hidrófugos à base de silicone. São parecidos aos silanos 

mas apresentam uma estrutura e uso distinto. São habitualmente utilizados em dispersão aquosa alcalina 

(pH>12) e não são aconselhados para aplicação em pedra e betão. As suas principais vantagens são o baixo custo 

e apresentarem uma volatilidade muito reduzida ou mesmo nula (dependente do nível de pureza). As principais 

desvantagens dos siliconatos é a sua lenta polimerização, podendo levar à lavagem do produto pela chuva antes 

da polimerização estar completa, e o potencial para o aparecimento de eflorescências, devido à formação de sais 

(potássio e sódio) típica dos siliconatos, o que tendem a ser um factor de redução da eficácia do tratamento ao 

longo do tempo. Embora apresentem vantagens interessantes, as desvantagens dos siliconatos levam a que não 

seja uma alternativa popular de protecção superficial, (Selley, 2010). 

As microemulsões apresentam-se como uma alternativa aos produtos anteriores, tratando-se de silanos ou 

siloxanos dispersos em solução aquosa pronta a usar. A sua principal vantagem é a facilidade de preparação da 

mistura, in situ, para aplicação no próprio dia, sem ser necessário recorrer a equipamento especializado nem 

solventes orgânicos. 

 

 

2.4. Avaliação do desempenho 

Embora a função principal de um tratamento hidrófugo seja alterar as características de molhagem das 

superfícies a tratar, é preciso ter presente que isso levará à alteração de outras propriedades. Como tal, é 

necessário considerar as potenciais repercussões desses tratamentos, não só relativamente aos processos de 

degradação actualmente em curso, como também em relação a futuros processos que possam ser 

desencadeados. 

A acção dos tratamentos hidrófugos deve incluir a avaliação da sua: eficácia inicial, potencial nocividade e 

durabilidade, (Delgado Rodrigues & Charola, 1996). 

Entende-se por eficácia inicial a capacidade imediata do tratamento em alterar o comportamento do material 

face à presença de água. Esta avaliação consiste, geralmente, na comparação das características do material, 

relacionadas com a absorção de água, antes e após o tratamento, (Ferreira Pinto, 2002). 

A determinação do tempo de absorção de microgotas, quantidade de água absorvida sob baixa pressão (método 

do cachimbo), bem como a medição do ângulo de contacto água/rocha, são ensaios relevantes para a avaliar a 

alteração do comportamento da superfície e capilares do material tratado. 

A profundidade de penetração do produto hidrófugo no material tratado é também um factor relevante na 

avaliação da eficácia do tratamento, sendo geralmente considerado positivo se o produto tiver capacidade de 

alterar a aptidão de molhagem de uma camada superficial do material, em vez de se limitar a uma acção 

estritamente superficial. Os factores que influenciam a profundidade de penetração do tratamento são diversos, 

destacando-se: as características do produto (especialmente a dimensão molecular e a viscosidade), o tipo de 
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solvente, as características do substrato (por exemplo, a porosidade), o tempo da reacção e velocidade da 

reacção, (Pan et al., 2016). Para além destas, as condições de aplicação são também influentes na profundidade 

de penetração atingida. 

A nocividade de um tratamento está relacionada com as alterações indesejadas por ele provocadas 

relativamente às características originais do material pétreo. Os efeitos secundários mais comuns são as 

alterações do aspecto visual, da permeabilidade ao vapor de água e das características de secagem do suporte. 

Outro aspecto muito importante é garantir que o produto aplicado não promova o desenvolvimento de 

colonização biológica, (Delgado Rodrigues & Charola, 1996). 

As alterações do aspecto visual, nomeadamente alterações cromáticas, podem ser avaliadas de forma qualitativa 

ou quantitativa, recorrendo a medições realizadas com equipamento especializado, como por exemplo um 

espectrocolorímetro. A permeabilidade ao vapor de água deve ser controlada de forma a evitar que o tratamento 

funcione como uma barreira ao vapor e que a capacidade de migração do vapor de água no suporte pétreo não 

seja significativamente afectada. A dilatação hídrica do material na presença da água deve ser um factor a ter 

em conta, especialmente em casos em que seja expectável o contacto prolongado com água líquida ou em 

condições de humidade relativa elevada seguida de períodos de secagem, (Ferreira Pinto, 2002). 

A durabilidade de um tratamento hidrófugo pode ser definida como a capacidade do tratamento em manter a 

sua eficácia ao longo do tempo. Os tratamentos hidrófugos devem ser encarados como uma intervenção de 

protecção incluída nas acções de manutenção periódica e não como um tratamento de carácter permanente e 

definitivo. Contudo, por motivos económicos e práticos, pretende-se que um tratamento hidrófugo mantenha a 

sua eficácia durante o maior período de tempo possível, (Delgado Rodrigues & Charola, 1996). 

Os factores condicionantes da durabilidade de um tratamento são, em parte, os mesmos factores que 

condicionam a eficácia inicial, como as condições de aplicação e as características do suporte, bem como as 

condições de exposição das construções face aos factores ambientais, (Ferreira Pinto, 2002). 

Os ensaios laboratoriais de envelhecimento acelerado são úteis para estimar a durabilidade dos tratamentos 

sujeitos a determinadas condições de exposição artificial, como por exemplo o comportamento sob acção de 

gelo-degelo, radiação UV, cristalização de sais ou exposição a poluentes. Embora úteis, é preciso ter em conta 

que nem sempre é possível transpor resultados obtidos em ensaios laboratoriais para as condições reais de 

exposição, daí ser necessário recorrer a estudos de exposição prolongada sob condições reais, (Delgado 

Rodrigues & Charola, 1996). 

 

 

2.5. Factores condicionantes da durabilidade 

Tendo em conta a enorme variedade de produtos hidrófugos disponíveis no mercado, a diversidade de materiais 

porosos inorgânicos e as diferentes condições de exposição das construções, fica clara a necessidade de realizar 
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um estudo prévio (simulando as condições de exposição reais do local da construção, idealmente) de forma a 

apoiar o processo de escolha do tratamento. 

Adicionalmente, pretende-se que um tratamento hidrófugo não se limite a apresentar apenas resultados de 

eficácia inicial positivos, mas sim que apresente um bom desempenho ao longo do tempo, ou seja, uma boa 

durabilidade. Para isso, é preciso controlar o processo de aplicação do tratamento, o estado do material e quais 

as condições de exposição específicas a que a construção está sujeita. 

Tanto Ferreira Pinto (2002) como Thomas et al. (2013) verificaram, através de ensaios laboratoriais realizados 

em diversos materiais inorgânicos porosos tratados com hidrófugos, que a eficácia do tratamento está 

relacionada com a porosidade do substrato, sendo o mesmo mais eficaz em substratos mais porosos. 

Durante o processo de aplicação, é muito importante assegurar que o tratamento atinja uma boa profundidade 

de penetração no substrato, sendo este um dos principais factores que influenciam o desempenho de um 

tratamento ao longo do tempo. Tendo em conta que tudo tende a apresentar desgaste ao longo do tempo, 

devido a forças externas ou factores de degradação, um tratamento meramente superficial (pouco profundo) 

tenderá mais facilmente a tornar-se ineficaz no curto prazo do que um tratamento mais profundo, (van der Klugt, 

Koek, 1995). 

A profundidade de penetração depende também das condições de aplicação, nomeadamente do tempo de 

contacto entre a superfície do material e o produto aplicado. Uma boa profundidade de aplicação pode ser 

obtida, por exemplo, com mais passagens a pincel, (Meier & Wittmann, 2011). Alguns autores indicam que a 

aplicação recorrendo a produtos à base de silanos na forma de gel apresenta maior profundidade de penetração 

do que quando aplicado na forma líquida, mesmo apesar da sua maior viscosidade, uma vez que o produto possui 

maior concentração de matéria activa e evapora menos do que na forma líquida, permanecendo mais tempo em 

contacto com a superfície, (Dai et al., 2009). 

A permeabilidade ao vapor de água é outro factor relevante. No caso de materiais pétreos, é fundamental 

garantir uma boa permeabilidade ao vapor de água, para que o material “respire” e que não existam zonas com 

características diversas. A absorção e concentração pelo tardoz pode resultar na acumulação de água nessa zona 

e potencialmente resultar em grandes danos para o material na presença de sais solúveis ou em climas propícios 

à acção de gelo-degelo. Fabricantes e alguns autores consideram que os produtos à base de silano e siloxano não 

apresentam efeito significativo na permeabilidade ao vapor de água do substrato original, (Basheer et al., 1997). 

Raupach e Buttner (2008) realizaram ensaios laboratoriais de envelhecimento artificial para determinar a 

influência da radiação ultravioleta na durabilidade de tratamentos hidrófugos com silanos e siloxanos e 

verificaram, recorrendo à avaliação da absorção de água por capilaridade, determinação do ângulo de contacto 

e da profundidade de penetração do tratamento, que existe, de facto, degradação da eficácia do tratamento 

devido à incidência de radiação UV, mas apenas na camada mais superficial da zona tratada, sendo que a mesma 

continuava inalterada e não degradada em camadas mais profundas. 
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No estudo realizado por Ferreira Pinto (2002), que está na base da presente dissertação, procedeu-se ao ensaio 

de envelhecimento artificial de 1000 horas de exposição à radiação UV, em quatro variedades de pedras 

carbonatadas portuguesas tratadas por dois produtos hidrófugos, um silano e um siloxano. Verificou-se que a 

estabilidade dos produtos foi independente dos suportes no qual foram aplicados. Adicionalmente, os 

tratamentos com siloxano mantiveram a sua estabilidade no final do ensaio, enquanto os tratamentos com silano 

revelaram uma significativa redução de eficácia. No mesmo estudo, foram também realizados ensaios em 

amostras submetidas a condições de exposição natural, 1 ano após tratamento, onde também se verificou uma 

aparente estabilidade dos tratamentos com o siloxano e uma maior degradação dos tratamentos com silano, 

especialmente nas amostras com exposição solar mais directa e prolongada. 

Alguns autores, como Yoon (2012) e Tittarelli et al. (2011), referem que produtos hidrófugos à base de silano são 

eficientes para a protecção de betão com micro fendas até 0.06mm. 

Tanto a sujidade como o aparecimento de colonização biológica são, eles próprios, factores que promovem o 

contacto e a permanência de água e humidade à superfície do material, o que resulta em perda de características 

hidrofóbicas das superfícies tratadas. Contudo, essa perda de desempenho pode acontecer apenas na camada 

mais superficial, sendo que a camada imediatamente abaixo pode ainda manter a sua hidrofobicidade. 

Devido à diversidade de produtos, materiais e condições de exposição, não é possível estimar com exactidão o 

tempo de vida útil de um tratamento hidrófugo. Charola (2001) refere que os casos melhor sucedidos 

apresentam uma vida útil de cerca de 15 anos, fruto de uma correcta aplicação por pessoal especializado, tendo 

sido atingidas boas profundidades de penetração. Contudo, frequentemente os estudos apontam que já é 

possível verificar uma perda de desempenho 5 anos após a aplicação. Adicionalmente, Pan et al. (2016) refere 

que os tratamentos hidrófugos apresentam uma duração de 10 anos quando aplicados em betão e de forma 

correcta. 

Os biocidas são utilizados para o tratamento de superfícies afectadas por colonização biológica desenvolvida ao 

longo de alguns anos de exposição. Embora o seu uso mais comum seja a eliminação de micro-organismos em 

superfícies de monumentos, existe uma tendência mais recente para também serem usados como acção 

preventiva, sendo por vezes recomendada a sua aplicação no final de uma acção de conservação ou restauro e 

com vista a reduzir a recolonização das superfícies restauradas. Como tal, torna-se imperativo abordar a 

interacção dos tratamentos hidrófugos com o uso de produtos biocidas. 

Moreau et al. (2007) referem que a eficácia dos tratamentos com biocidas e hidrófugos deve ser testada, não só 

individualmente, mas também em acções em conjunto, antes de qualquer aplicação em superfícies de valor 

patrimonial (como monumentos), uma vez que a sua acção pode ser modificada pela interacção dos dois agentes. 

Malagodi et al. (2000) referem que a aplicação de biocidas antes do tratamento hidrófugo pode afectar a 

polimerização do hidrófugo, prejudicando a sua eficácia hidrofóbica, não tendo, no entanto, verificado qualquer 

efeito quando a ordem de aplicação foi inversa. 
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Urzi e De Leo (2007) estudaram a aplicação de tratamento hidrófugo, tratamento com biocida e tratamento de 

hidrófugo com biocida, em amostras de argamassa. O tratamento de hidrófugo com biocida apresentou 

melhores resultados na criação de condições pouco favoráveis ao aparecimento de colonização biológica, 

especialmente contra algas e bactérias, mas também contra fungos, tanto em ensaios de envelhecimento 

artificial realizados em laboratório como em condições de exposição natural. Os resultados foram coerentes para 

os diferentes produtos hidrófugos à base de silicone testados. Estes autores concluíram que a aplicação conjunta 

de produto hidrófugo com biocida resulta numa melhor acção contra a colonização biológica comparativamente 

com os resultados de aplicação de apenas biocida ou apenas produtos hidrófugos, pelo que este tipo de prática 

deveria ser comum no final de uma intervenção. Contudo, neste estudo não foram testadas as características 

hidrorrepelentes das superfícies, antes ou após tratamento. 

De Muynck et al. (2009) também realizaram um estudo de interacção entre biocidas e hidrófugos. Neste caso 

foram ensaiadas amostras de betão onde o biocida foi aplicado antes, em simultâneo ou após o tratamento 

hidrófugo. Foi concluído que o uso de ambos os produtos apresenta melhores resultados na redução de 

colonização biológica do que o uso de apenas um deste tipo de produtos. Contudo, o estudo refere também que 

as amostras tratadas com silano e posteriormente com biocida apresentavam-se mais húmidas do que as 

amostras tratadas apenas com silano, o que foi considerado pelos autores como indicativo de perda de 

hidrofobicidade em virtude da aplicação do biocida. 

Moreau et al. (2007) realizaram um estudo de interacção entre um biocida (Proxymousse) e um hidrófugo 

(Rhodorsil H224, siloxano) em amostras de duas pedras carbonatadas francesas (uma rocha da região de 

Courville, muito densa, poros finos e baixa absorção capilar; e uma da região de Saint-Maximin, com poros 

grossos e elevada absorção capilar). Neste estudo, o produto biocida foi aplicado cerca de 1 mês após o 

tratamento hidrófugo, tendo sido verificada uma redução de hidrofobicidade. Segundo os autores, os resultados 

obtidos indicam que a acção do biocida é restrita à camada mais superficial da pedra tratada com produto 

hidrófugo e, portanto, a hidrofobicidade é diminuída apenas nessa camada mais superficial, mantendo-se 

inalterada em profundidade Note-se, contudo, que estes autores consideram possível remover os vestígios 

resultantes da aplicação do biocida, recorrendo a limpeza com aplicação compressas, recuperando assim a 

hidrofobicidade quase por completo, o que, segundo os autores, é indicativo que as moléculas de biocida apenas 

se depositam na camada de hidrófugo, sem que haja, aparentemente, uma interacção química entre eles. 

Segundo Pinna et al. (2012) a aplicação de biocida e o uso de bisturi, pincel e compressas, seguida de limpeza 

com água destilada, mostrou-se adequado para remover integralmente a colonização biológica presente em 

diferentes substratos pétreos e eliminar vestígios do biocida. 

Eyssautier-Chuine et al. (2013) realizaram um estudo que tinha como objectivo a síntese de um tratamento de 

reduzido impacto ambiental. Para tal, foram formuladas diferentes combinações de emulsão de silano/siloxano 

e de biocida (quitosana e nitrato de prata) e diferentes dosagens de cada produto. As combinações formuladas 

foram aplicadas em amostras de uma pedra carbonatada da região Dom-le-Mesnil (usada em construções e 

monumentos do norte de França, especialmente sensível à colonização biológica e esverdeamento da pedra) 

recorrendo a ensaios laboratoriais de envelhecimento acelerado. Neste estudo, foi verificado que a aplicação 
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conjunta destes produtos resulta numa variação colorimétrica reduzida, enquanto a pedra não tratada apresenta 

a maior variação colorimétrica de entre todos os provetes ensaiados ao longo do período testado. Os autores 

referem ainda que, das formulações testadas, a que combina a dose mais baixa de hidrófugo e de biocida revela 

bons resultados de eficácia das duas acções, sendo também capaz de preservar o aspecto original da pedra, 

embora os autores considerem que os resultados tenham de ser corroborados por ensaios de exposição natural. 

  



 

15 

3. Apresentação e descrição do plano de trabalhos  

3.1. Considerações iniciais 

O estudo de Ferreira Pinto (2002) procedeu à avaliação do desempenho de produtos hidrófugos aplicados em 

materiais carbonatados. O estudo incluiu a avaliação da acção dos tratamentos em laboratório e sob condições 

reais de aplicação, bem como ao estudo da sua durabilidade por recurso a ensaios de envelhecimento artificial 

em laboratório e sob condições de exposição natural. Foram estudados dois produtos hidrófugos, um silano (N) 

e um siloxano (H), aplicados em quatro variedades pétreas carbonatadas portuguesas: Pedra de Ançã (A), Pedra 

de Coimbra (D), calcário Miocénico (M) e Pedra Lioz (L). 

Os tratamentos foram realizados em 9 provetes com configuração aproximada de chapa (identificados no texto 

como “Tipo I”), com aproximadamente 177 a 282 cm2 de área e 0,5 a 4cm de espessura, e em 16 provetes de 

secção quadrada (identificados no texto como “Tipo II”), com aproximadamente 25cm2 de área (5x5cm) e 2cm 

de espessura. 

Ferreira Pinto (2002) analisou a acção hidrófuga conferida pelos tratamentos e a sua estabilidade no tempo, 

recorrendo à exposição em dois ambientes naturais, um urbano e outro junto à orla costeira. A presente 

dissertação teve como objectivo dar continuidade ao estudo da estabilidade dos tratamentos hidrófugos 

expostos em ambiente urbano, procedendo à caracterização dos tratamentos hidrófugos após 19 anos de 

exposição. A estação experimental na qual os provetes foram expostos encontra-se localizada na cobertura do 

edifício principal do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Bairro de Alvalade, em Lisboa. 

A metodologia utilizada para o estudo da evolução da acção hidrófuga utilizada na presente dissertação foi a 

adoptada por Ferreira Pinto (2002), de forma a poder ser estabelecida uma comparação com os resultados 

obtidos nas fases de controlo anteriores, após tratamento e 15 meses de exposição. 

O trabalho experimental foi desenvolvido em duas fases. A primeira fase correspondeu à caracterização dos 

provetes imediatamente após a sua remoção do escaparate em 2017 (após 19 anos de exposição). A presença 

de colonização de biológica em alguns provetes, por vezes intensa, obrigou à necessidade de uma segunda fase 

no desenvolvimento do estudo, que correspondeu à caracterização dos provetes após remoção da colonização 

biológica por recurso à aplicação de um produto biocida. 

O estudo da evolução da acção hidrófuga teve em consideração as seguintes etapas de caracterização dos 

provetes envolvidos na presente dissertação: 

 antes de tratamento (Ferreira Pinto, 2002); 

 imediatamente após tratamento (Ferreira Pinto, 2002); 

 após aproximadamente 1 ano (15 meses) do seu tratamento (Ferreira Pinto, 2002); 

 após 19 anos de exposição do seu tratamento (2017, neste trabalho) e; 

 após remoção da colonização biológica, por recurso a aplicação de biocida (2017, neste trabalho). 
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A penúltima etapa de caracterização acima indicada permitiu avaliar as características das superfícies 

eventualmente protegidas mas também sob o efeito da presença da colonização biológica. 

Por outro lado, a remoção dessa colonização, liberta essa influência. Contudo, por ter implicado a utilização de 

um biocida, torna lícita a interrogação do seu eventual efeito na avaliação das características hidrorrepentes da 

superfície após esta longa exposição natural. 

 

A Tabela 3.1 procede à identificação de todos os provetes caracterizados no âmbito da presente dissertação. 

Tabela 3.1 - Identificação dos provetes ensaiados 

Pedra 
Tipo I Tipo II 

H N H N 

Ançã (A) 4A2 5A3 4A5; 4A6 4A7; 4A8 

Coimbra (D) 1D7 1D9 1D11; 1D13 1D15; 1D17 

Miocénico (M) 1M18 1M20 1M22; 1M24 1M26; 1M28 

Lioz (L) 1L26 1L28; 1L30 1L32; 1L34 1L36; 1L38 

 

 

3.2. Variedades pétreas estudadas 

A pedra de Ançã é uma variedade calcária homogénea de cor clara, de elevada porosidade e textura afanítica 

(minerais não discerníveis a olho nu), apresentando baixa resistência mecânica e dureza (riscável à unha). A 

pedra de Ançã utilizada no estudo dos tratamentos hidrófugos é proveniente da pedreira D’El Rei, localizada na 

proximidade da Vila de Ançã (Ferreira Pinto, 2002). 

Através de observação microscópica, esta variedade apresenta uma constituição quase total de vasa calcítica, 

com alguns fragmentos de conchas finas, grãos de quartzo rolado (raros), com presença de material orgânico e 

estruturas dendríticas de cor castanha escura (Rodrigues, 1998; consultado por Ferreira Pinto, 2002). 

Originária da região de Coimbra, a pedra de Coimbra incluída no estudo é uma variedade heterogénea de tom 

creme alaranjado, principalmente constituída por dolomite com veios de calcite e pequenos clastos ferruginosos 

de cor alaranjada. 

A pedra de Coimbra pode integrar zonas de grão não discernível a olho nu e sem impurezas, como também zonas 

com uma rede de fracturas de aspecto dendrítico compostas de material de cor castanha (Rodrigues, 1998). 

O calcário Miocénico incluído no estudo apresenta coloração amarela torrada e vários vazios visíveis a olho nu. 

A observação microscópica revela que esta variedade é constituída por micrite fina com vacúolos de dimensão 

variável (por vezes visíveis a olho nu), com paredes constituídas de cristais de dolomite (Ferreira Pinto, 2002). 
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A pedra Lioz é uma variedade calcária algo heterogénea de cor cinzenta, com porosidade muito baixa e bastante 

compacta, principalmente constituída por calcite, formada no período Cretácico na região de Lisboa e arredores. 

Esta variedade é constituída por uma matriz calcítica microcristalina com aglomerados de cristais de calcite bem 

desenvolvidos, que regista a presença de vestígios fósseis e estruturas estilolíticas (Ferreira Pinto, 2002). 

Estas quatro variedades pétreas apresentam características físicas distintas, como se pode observar na Tabela 

3.2. A pedra de Ançã apresenta elevada porosidade, com valores de teor em água e do coeficiente de absorção 

de água por capilaridade superiores aos correspondentes à pedra de Coimbra e do calcário Miocénico. A pedra 

Lioz é a variedade que apresenta menor valor de porosidade e capacidade de absorção de água. 

Tabela 3.2 - Massa volúmica real e aparente, porosidade, teor em água, coeficiente de absorção de água por capilaridade 
e absorção de água sob baixa pressão (Ferreira Pinto, 2002) 

Pedra 

Massa 

volúmica 

real 

ɣreal [kg.m-3] 

Massa 

volúmica 

aparente 

ɣap [kg.m-3] 

Porosidade 

P [%] 

Teor em água Coeficiente 

de absorção 

de água por 

capilaridade 

x10-4  

[g.cm-2.s-1/2] 

Absorção de 

água sob 

baixa 

pressão, ao 

fim de 1 hora 

[cm3] 

Máximo 

Wmax [%] 

Às 48 horas 

W48h [%] 

Ançã 2711 (±3) 1972 (±29) 27,2 (±1,1) 13,8 (±0,8) 12,0 (±0,9) 178,9 (±13,23) 4000 (±0) 

Coimbra 2853 (±44) 2344 (±101) 17,8 (±3,3) 7,7 (±1,7) 6,5 (±1,8) 15,7 (±4,43) 0,775 (±0,275) 

Miocénico 2846 (±17) 2408 (±46) 15,4 (±1,7) 6,4 (±0,8) 4,4 (±0,5) 9,6 (±4,18) 0,475 (±0,150) 

Lioz 2709 (±9) 2685 (±9) 0,9 (±0,2) 0,3 (±0,1) 0,3 (±0,1) 0,5 (±0,25) n.d. 

 Os valores apresentados correspondem a valor médio (± desvio padrão) 

 n.d. – não determinado, visto que a quantidade de água absorvida ao fim de uma hora é extremamente reduzida e 
não é passível de ser correctamente avaliada por este método 

 

As coordenadas colorimétricas permitem quantificar a cor destes materiais e sobretudo avaliar 

quantitativamente o efeito dos tratamentos ou a sua estabilidade no tempo. A Tabela 3.3 apresenta o valor 

médio e o desvio-padrão das coordenadas colorimétricas (L*, a* e b*) e do valor de croma (C*) das variedades 

pétreas, determinadas no sistema CIELAB. 

Tabela 3.3 - Coordenadas cromáticas e valores de croma (Ferreira Pinto, 2002) 

Pedra L* a* b* C* nm 

Ançã 86,86 (± 1,06) 1,25 (± 10,09) 8,9 (± 0,77) 8,99 (± 0,77) 255 

Lioz 79,8 (± 2,02) 1,19 (± 0,32) 4,49 (± 1,29) 4,64 (± 1,32) 78 

Coimbra 70,21 (± 1,97) 4,72 (± 0,61) 18 (± 2,59) 18,62 (± 2,58) 221 

Miocénico 74,69 (± 2,18) 3,12 (± 0,55) 16,2 (± 2,18) 16,5 (± 2,24) 63 

 Os valores apresentados são valores médios (± desvio padrão) 

 nm - número de medições 
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3.3. Produtos hidrófugos 

Os produtos hidrófugos estudados foram um silano, com designação comercial Dynasylan NH40, e um siloxano, 

com designação comercial Tegosivin HL100. 

O silano (identificado por “N”) apresenta-se como um produto pronto a usar e especificamente indicado para o 

tratamento de pedras naturais. De acordo com a sua ficha técnica, trata-se de um produto baseado em 

monómeros alquilalcoxisilanos em etanol, com um teor em sólidos de 40%. 

Relativamente ao siloxano (“H”), trata-se de um siloxano modificado (teor de 100% de siloxanos modificados), 

de baixo peso molecular e isento de solventes. É um produto utilizado na preparação de soluções de 

impregnação, estando a sua condensação completa ao fim de 8 horas. A ficha técnica deste produto recomenda 

a adição deste produto a solventes isentos de água (podem ser hidrocarbonados alifáticos ou etanol), seguida 

de agitação da mistura, para a preparação do produto a aplicar. Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002) estudou 

uma solução com concentração 1:11 (matéria activa:solvente) em volume, sendo o solvente white spirit, 

misturada de acordo com as recomendações indicadas na ficha técnica. 

A Tabela 3.4 apresenta os valores de massa volúmica, viscosidade de Brookfield e o principal constituinte dos 

produtos estudados, avaliados em laboratório. 

Tabela 3.4 - Caracterização dos produtos hidrófugos N e H (Ferreira Pinto, 2002) 

Produto Hidrófugo 
Massa volúmica 

[g.mL-1] 

Viscosidade de 

Brookfield 

[cP] 

Constituinte principal 1 

 N 0,82 9,5  2 Metilsiloxano modificado 

H - solução diluída 1:11 em volume 

(produto H:white spirit) 

1,12 280,0  3 
Metilsiloxano modificado 

0,79 170,5  3 

1 A técnica de análise utilizada na identificação dos produtos por espectrofotometria de infravermelhos foi o método da 
película sobre a janela de cloreto de sódio para todos os produtos 
2 Determinada para uma velocidade de rotação de 100rpm 
3 Determinada para uma velocidade de rotação de 20rpm 

 

 

3.4. Aplicação dos tratamentos hidrófugos 

Os produtos hidrófugos foram aplicados por Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002) por pincelagem e consistiram 

em duas aplicações efectuadas no mesmo dia, separadas por 4 horas, utilizando o critério «até aparente recusa 

do suporte» para determinar o final de cada aplicação. O mesmo procedimento foi repetido dois dias depois. A 

saturação do suporte, conseguida com o critério indicado, foi considerada atingida quando a superfície do 

provete permaneceu húmida entre 10 a 30 segundos imediatamente após aplicação. 

A caraterização dos tratamentos inclui a determinação da quantidade de produto absorvido, da quantidade de 

produto consumido e da matéria seca. 
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A quantidade de produto absorvido foi avaliada por recurso à diferença de massa dos provetes entre o início e o 

fim da aplicação, por unidade de superfície tratada. 

A quantidade de produto consumido consiste na diferença de massa entre o início e o fim da aplicação (medida 

no recipiente que continha o produto), por unidade de superfície tratada. Este valor inclui a quantidade de 

produto absorvido, mais eventuais perdas durante a aplicação e perdas por evaporação dos solventes. 

A matéria seca, após cura, foi determinada com base na diferença de massa registada nos provetes antes do 

tratamento e 1 mês após tratamento, relativamente o peso inicial antes do tratamento. A matéria seca é 

expressa em percentagem relativamente à massa inicial. 

A Tabela 3.5 apresenta os valores das quantidades de produto absorvido e consumido no tratamento dos 

provetes estudados por Ferreira Pinto (Ferreira Pinto 2002). 

Tabela 3.5 – Quantidades de produto hidrófugo consumido e absorvido (Ferreira Pinto, 2002) 

Pedra 

Quantidade consumida 

[kg/m2] 

Quantidade absorvida 

[kg/m2] 
Matéria seca [%] n 

H N H N H N H N 

Ançã (A) 5,4 (± 0,94) 6,7 (± 0,71) 5,1 (± 0,92) 5,4 (± 0,56) 12,1 (± 0,8) 4,6 (± 1,0) 6 6 

Coimbra (D) 1,0 (± 0,26) 2,0 (± 0,39) 0,9 (± 0,22) 1,0 (± 0,21) 11,4 (± 6,0) 4,5 (± 3,42) 6 6 

Miocénico (M) 0,8 (± 0,15) 1,6 (± 0,34) 0,6 (± 0,08) 0,7 (± 0,06) 9,8 (± 3,6) 4,2 (± 2,3) 6 6 

Lioz (L) 0,3 (± 0,10) 0,9 (± 0,19) 0,2 (± 0,04) 0,2 (± 0,05) 11,1 (± 3,0) 6,0 (± 1,64) 6 8 

 Os valores apresentados correspondem a valor médio (± desvio padrão) 

 n - número de provetes tratados 

 

Os tratamentos realizados na pedra de Coimbra, no Miocénico e na pedra Lioz resultaram da aplicação de valores 

de produto absorvido inferiores ou iguais a 1,0kg/m2 para ambos os produtos hidrófugos. A pedra Lioz registou 

a menor quantidade de produto absorvido visto ser a variedade pétrea menos porosa. No outro extremo 

encontra-se a pedra de Ançã que absorveu 5,1 e 5,4kg/m2 de produto H e N, respectivamente, o que representa 

um nível de absorção claramente mais elevado comparativamente às outras variedades, comportamento que se 

explica pela sua maior porosidade. 

 

3.5. Local de exposição natural 

De forma a avaliar a evolução da acção dos tratamentos em condições de exposição natural urbana (semelhante 

à de inúmeros edifícios construídos em pedra localizados nos centros urbanos), os provetes foram colocados 

num escaparate na cobertura do edifício principal do LNEC, em Lisboa, numa zona de tráfego intenso, (Ferreira 

Pinto, 2002). 

Os principais parâmetros ambientais deste local de exposição encontram-se sintetizadas na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 – Valores dos principais parâmetros ambientais entre 1997-2017 (Fonte: LNEC e Pordata) e valores médios das 
taxas de deposição de SO2 e cloretos, durante o período 1985-1993, (Fontinha et al.. 1998) no local de exposição (Ferreira 

Pinto, 2002) 

Temperatura [°C] Humidade 

Relativa média 

[%] 

Radiação UV 

total anual 

[kJ/m2] 

Precipitação 

média anual 

[mm/ano] 

Taxa de 

deposição de 

SO2 

[mg/m2/d] 

Taxa de 

deposição de 

cloretos 

[mg/m2/d] 
Min Média Máx 

7,3 17,6 30,5 71,8 206 410 826 7 14 

 Os valores anuais de temperatura, humidade relativa e radiação UV foram recolhidos pela Estação 
Meteorológica do LNEC, para os anos 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 e 2016;  

 o valor da precipitação média anual é referente ao período compreendido entre 1997-2017, (Fonte: 
Pordata). 

 

Os provetes foram posicionados a 45° com a horizontal, numa estrutura metálica (escaparate), com as faces 

tratadas orientadas para sul (para promover a exposição solar e a fontes de poluição) e a uma distância mínima 

de 75cm do solo, Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Aspecto geral do escaparate, em 2017 

 

 

3.6. Avaliação da acção dos tratamentos hidrófugos 

O estudo da estabilidade da acção hidrófuga, efectuado ao fim de 19 anos de exposição, foi realizado nos 

provetes expostos, após aplicação de biocida, recorrendo aos seguintes ensaios, à semelhança do realizado 

anteriormente por Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002), para a avaliação da acção (de eficácia e nocividade) 

proporcionada por este tipo de produtos: 
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 determinação do tempo de absorção de microgotas; 

 determinação do ângulo de contacto pedra-água; 

 determinação da absorção de água sob baixa pressão (método do cachimbo); 

 caracterização colorimétrica. 

Sempre que houve necessidade de realizar a secagem das amostras antes dos ensaios, a mesma foi efectuada 

numa estufa a 60°C (±2), com a duração mínima de 72h. Excepcionalmente, foi realizada uma secagem mais curta 

(de cerca de 24h) quando se pretendeu eliminar a água existente nas superfícies após o ensaio de determinação 

do tempo de absorção de microgotas. 

 

3.6.1. Ensaio de determinação do tempo de absorção de microgotas 

Este ensaio tem como base o método descrito em RILEM II.81 e visa caracterizar o material quanto à sua aptidão 

de molhagem e capacidade de absorção superficial de água (Ferreira Pinto, 2002). O resultado, expresso em 

percentagem, é o rácio entre o tempo de absorção de microgotas colocadas na superfície ensaiada e o tempo de 

evaporação de microgotas colocadas numa superfície padrão não absorvente, de vidro despolido. Calculado 

desta forma, possibilita a comparação de resultados em diferentes condições higrométricas e de temperatura 

(Castro, 1981, consultado em Ferreira Pinto, Delgado Rodrigues, 2000). 

O material utilizado neste ensaio foi uma micropipeta capaz de produzir microgotas com 4±0,4µl, um vidro 

despolido (superfície de referência) e um cronómetro. 

O procedimento adoptado foi o seguinte: 

 posicionamento do provete numa superfície horizontal; 

 deixar cair um conjunto de microgotas de água desmineralizada, com 4 ±0,4µl, de uma pipeta localizada 

a 10mm da superfície a ensaiar. As microgotas são depositadas na superfície a ensaiar e no vidro 

despolido; 

 registo do tempo necessário ao desaparecimento das gotas localizadas na superfície em ensaio e no 

vidro despolido. 

Neste estudo foram utilizadas 12 microgotas distribuídas em cada 25cm2 das superfícies dos provetes ensaiados 

e no vidro despolido, tal como efectuado por Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002). 

O resultado do ensaio é obtido por recurso à seguinte expressão: 

  𝑀𝐺 =
∑ (

𝑡𝑚𝑖
𝑡𝑣

)𝑛
𝑖=1

𝑛
× 100          [%]     (1) 

                                                                 

1  RILEM II.8 – Water drop absorption. RILEM 25 – PEM 1980 – Recommandations provisoires. Essais 

recommandés pour mesurer l´altération des pierres et évaluer l´éfficacité des methods de traitement. 
Matériaux et Construction, Vol. 13, Nº 75. 
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Em que: 

tmi – tempo necessário à absorção total da microgota no provete [s]; 

tv – tempo médio necessário à evaporação total das microgotas na superfície de vidro despolido [s]; 

n – número de microgotas utilizado na realização do ensaio. 

Com base nos resultados obtidos neste ensaio, considera-se que uma superfície apresenta características 

hidrófugas para valores de MG superiores a 100%. Este valor de referência (MG = 100%) foi estabelecido por 

Ferreira Pinto e Delgado Rodrigues (2000) tendo em atenção resultados obtidos em diversos tratamentos 

hidrófugos cujo valor de ângulo de contacto era superior a 90°, verificando-se nestes casos que o tempo de 

absorção de microgotas é sempre superior a 100%. Valores acima de 100% significam que o tempo médio de 

desaparecimento das gotas depositadas na superfície tratada é superior aos registados no vidro despolido (em 

que só há evaporação). Este facto é explicado pela forma (configuração) das gotas de água e a área de contacto 

com a superfície ser menor (ou mais reduzida) no caso da superfície estar hidrofugada., porque as gotas tendem 

a adquirir uma forma esférica. Verifica-se também que este limite de 100% corresponde razoavelmente bem 

para o limite de 90° de ângulo de contacto, (Ferreira Pinto & Delgado Rodrigues, 2000). 

 

 

3.6.2. Ensaio de determinação do ângulo de contacto pedra-água 

Este ensaio tem como base o método descrito na recomendação RILEM 58 VTP2. 

Neste ensaio foi utilizada uma lupa binocular (com ocular provida de micrómetro) e uma micropipeta capaz de 

produzir microgotas de 4±0,4µl. 

O procedimento adoptado foi o seguinte: 

 colocação do provete num suporte que garanta a sua horizontalidade, posicionando a face em estudo 

ao nível do micrómetro; 

 depositar uma microgota de 4±0,4µl de uma distância de 10mm da face em estudo; 

 decorridos 10 segundos, procede-se à leitura da dimensão da base (am) e da altura (hm) da microgota, 

por recurso à utilização do micrómetro. 

 

O resultado do ensaio é obtido por recurso à seguinte expressão: 

  𝑨𝑪 = 𝟐 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧 (
𝟐 𝒉𝒎

𝒂𝒎
)       (2) 

                                                                 

2 RILEM 58 VTP – Castro, E. De – Determination de l’ángle de contact eau-pierre, Groupe de Travail RILEM, 58 V.T.P. – 
Traitement et Viellissement des Pierres, Doc. V.T.P. 80-4, 1980 
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Em que hm corresponde à altura da microgota, am a largura da base da microgota em contacto com a superfície 

e AC é o ângulo de contacto (em graus, °), Figura 3.2, sendo que o resultado do ensaio é dado pela média das 

várias medições efectuadas (com aproximação de 1°). Neste estudo foi realizado um mínimo de 3 medições em 

cada provete. 

Neste ensaio considera-se que a superfície é hidrófuga com valores de AC superiores a 90°, (Ferreira Pinto, 

Delgado Rodrigues, 2000). 

 

 
Figura 3.2 – Exemplo de microgota com ilustração esquemática da medição do ângulo de contacto 

 

 

3.6.3. Ensaio de determinação da absorção de água sob baixa pressão (método do 

cachimbo) 

Este ensaio tem como base o método descrito em RILEM II.43, que permite medir a quantidade de água absorvida 

pela superfície de um material ao fim de determinado intervalo de tempo. 

A sua realização envolve a utilização de um dispositivo de vidro graduado de 0 a 4cm3 e abertura (inferior, em 

contacto com a superfície) de 4,9cm2 (“cachimbo”), Figura 3.3, utilizando como selante um mástique apropriado, 

esguicho com água desmineralizada (para enchimento) e um cronómetro. 

 

                                                                 

3 RILEM II.4 – Water Absorption under low pressure (pipe method). RILEM 25 – PEM 1980 – Recommandations provisoires. 

Essais recommandés pour mesurer l´altération des pierres et évaluer l´éfficacité des methods de traitement. Matériaux et 

Construction, Vol. 13, Nº 75. 
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Figura 3.3 – Dispositivo utilizado na determinação da absorção de água sob baixa pressão (método do cachimbo), teste 
II.4 (RILEM, 1980) 

 

O procedimento adoptado foi o seguinte: 

 posicionamento do cachimbo, na vertical, sobre o suporte, por recurso à aplicação de mástique na 

interface tubo-suporte de forma a garantir estanqueidade; 

 enchimento do tubo com 4cm3 de água desmineralizada; 

 avaliação da quantidade de água absorvida, por leitura do nível da água no interior do cachimbo, 

decorridos 2, 3, 5, 10, 15, 30 e 60 minutos do início do ensaio. 

Os resultados obtidos ao longo de todo ensaio podem ser expressos de forma gráfica através da absorção de 

água ao longo do tempo, sendo o resultado deste ensaio frequentemente expresso através do volume de água 

absorvida ao fim de um determinado intervalo de tempo (por exemplo: ao fim de 60 minutos). 

 

 

3.6.4. Caracterização colorimétrica 

A avaliação da cor foi efectuada de forma quantitativa por recurso ao sistema CIELAB, composto pelas 

coordenadas colorimétricas L*, a* e b* (Figura 3.4). A coordenada colorimétrica L* é representada segundo o 

eixo z e mede a luminosidade (0 = escuro e 100 = claro). As coordenadas a* e b* são representadas nos eixos XY, 

que medem as posições no eixo vermelho-verde e azul azul-amarelo, respectivamente. Esta quantificação foi 

efectuada com um espectrocolorímetro (SP68, um modelo portátil da marca X-Rite, com lâmpada de xénon, 

Figura 3.5). 
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Figura 3.4 – Sistema CIELAB (adaptado de 
Alassaf et al., 2015) 

Figura 3.5 – Colorímetro portátil X-Rite SP68 

 

A quantificação da cor foi efectuada por recurso ao iluminante D65 (para simular a luz solar) e a um observador 

padrão a 10 graus. O espectrocolorímetro utilizado possui uma janela de medição circular (2cm de diâmetro) e 

realiza aquisição automática de dados, com e sem brilho especular incluído. No presente estudo, as coordenadas 

foram avaliadas com brilho especular incluído. 

Devido à heterogeneidade natural dos provetes, foram realizadas 20 a 30 medições na generalidade dos provetes 

e 15 a 20 medições nos provetes de área mais reduzida (Ferreira Pinto, 2002). 

As coordenadas L*, a* e b* permitem a quantificação do croma (C*) e da diferença total da cor (ΔE*), através 

das seguintes expressões: 

𝑪∗ = √𝒂∗𝟐+𝒃∗𝟐       (3) 

𝜟𝑬∗ = √𝜟𝑳∗𝟐 + 𝜟𝒂∗𝟐+𝜟𝒃∗𝟐     (4) 

 

 

3.7. Preparação das superfícies a caracterizar 

A caracterização dos tratamentos após 19 anos de exposição foi efectuada após remoção da colonização 

biológica por recurso à aplicação de um biocida de largo espectro PREVENTOL® Ri 80 da LANXESS, em solução 

aquosa diluída (3%, em massa). PREVENTOL® Ri 80 é uma formulação líquida concentrada de sais de amónio 

quaternário, formulada com cloreto de alquil benzil dimetil amónio, com um amplo espectro de actividade 

relativamente a fungos, bactérias e algas. 

Para controlar o efeito da acção do biocida e confirmar a morte dos agentes biológicos, recorreu-se à medição 

dos níveis de fluorescência das superfícies em estudo, antes e após aplicação do biocida. A medição (não 

destrutiva) foi efectuada com um equipamento designado “Biofinder” (um fluorímetro portátil, em versão 
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protótipo, desenvolvido no âmbito do projecto Europeu ONSITE 4 ), que avalia a fluorescência da clorofila 

presente. Este aparelho foi desenhado para detectar a presença de material biológico fotossintético (como 

cianobactérias, líquenes, musgos ou algas verdes) numa superfície, mesmo antes desta colonização biológica ser 

observável à vista desarmada, sendo também indicado para a avaliação da eficácia de biocidas, (Delgado 

Rodrigues et al., 2004). 

Os níveis de emissões de fluorescência das superfícies dos provetes foram avaliadas em condições “húmido” e 

“seco”, ou seja na condição “seco” e “após molhagem” (com água), dado que a água é um agente efectivo da 

actividade biológica deste tipo de organismos. Os níveis medidos no estado húmido podem ser comparados com 

os níveis medidos no estado seco. Experiência passada no projecto ONSITE demonstra que o rácio 

“húmido”/”seco” (H/S) é próximo de 1 em superfícies não colonizadas ou em microorganismos mortos e que é 

claramente superior a 1 na presença de organismos fotossintéticos, (Delgado Rodrigues et al., 2011). Este valor 

unitário da razão H/S mostra ser um bom indicativo da existência de actividade biológica para ambientes secos, 

segundo Delgado Rodrigues et al. (2004). 

A janela de medição do equipamento Biofinder (à esquerda na Figura 3.6) deve ser posicionado 

perpendicularmente à superfície da amostra, sendo que a leitura do valor medido é realizada no voltímetro 

ligado ao Biofinder. Adicionalmente, e previamente a cada utilização, deve confirmar-se a correcta calibração do 

Biofinder, sendo para isso efectuada a medição numa superfície padrão (neste caso, uma pedra de Ançã sã). 

 

 
Figura 3.6 – Fluorímetro portátil “Biofinder” 

Para garantir a coerência de resultados obtidos e evitar leituras anómalas, deve procurar-se evitar a utilização 

deste equipamento em dias de calor intenso (acima de 30°) e em superfícies com incidência directa de luz solar. 

                                                                 

4 “ONSITE — On-site monitoring of biological colonization on stone and plaster surfaces using field portable 

fluorescence based techniques” 
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A aplicação do biocida foi realizada por pincelagem, com passagens leves com a duração de aproximadamente 5 

a 10 minutos por cada provete do tipo I (com áreas maiores e mais colonizadas) e de 2 a 3 minutos em cada 

provete do tipo II. 

Após a aplicação do biocida, os provetes foram mantidos em ambiente de laboratório (T≈20°C e sem incidência 

directa de luz solar) durante cerca de um mês. 

A actividade biológica foi monitorizada, antes da aplicação e no final desse período, com o fluorímetro Biofinder. 

Cada etapa de avaliação da actividade biológica recorreu a 30 a 40 medições na superfície de cada provete do 

tipo I, em condições “húmido” e “seco”. No provete do tipo I da pedra Lioz tratado com o produto N (1L28) foram 

realizadas apenas 10 medições (na condição “húmido” e “seco”), devido à sua reduzida área. 

Estas medições foram efectuadas apenas nos provetes do tipo I, dado que possuem dimensão superior aos 

provetes do tipo II, e incluíram um leque de variabilidade mais vasto, sendo, portanto, mais representativas das 

situações existentes face àquelas registadas nos provetes do tipo II. 

No final do tempo considerado necessário para a observação do efeito do biocida, procedeu-se à medição dos 

valores de intensidade da fluorescência para a verificação dos níveis de organismos ainda vivos e eliminou-se o 

material biológico destacável da superfície (com recurso a água e a pincel). 
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4. Descrição das superfícies após 19 anos de exposição 

O presente capítulo descreve as superfícies dos provetes que estiveram expostos a ambiente urbano durante 

cerca de 19 anos (entre Junho de 1998 e Maio de 2017), antes e após remoção da colonização biológica com 

aplicação do biocida. 

 

 

4.1. Descrição das superfícies antes de remoção da colonização biológica 

O presente subcapítulo procede à descrição das superfícies dos provetes tal como se encontravam após remoção 

do escaparate em 2017, por recurso à observação visual e a lupa binocular. 

 

 

4.1.1. Pedra de Ançã 

Os provetes de tipo I de pedra de Ançã, tratados com o produto H (siloxano, Tegosivin HL100), 4A2, e com o 

produto N (silano, Dynasylan NH40), 5A3, apresentavam aspecto heterogéneo resultante da diferença 

significativa de aspecto visual entre as zonas tratadas e não tratadas em cada um dos provetes. 

Como se pode observar na Figura 4.1, a zona tratada do provete 4A2 possuía, maioritariamente, uma cor próxima 

da original, clara (creme claro) e algumas áreas que registavam a presença de pequenas manchas negras 

(indicativas da presença de colonização biológica e partículas resultantes de poluição atmosférica). Esta zona 

tratada registava a presença de alguma pulverulência com visível perda de material, bem como de pequenas 

cavidades de dimensão diversa (Figura 4.2 à esquerda). 

Na zona não tratada do provete 4A2 eram visíveis duas áreas com características muito distintas: na área 

localizada na proximidade da zona tratada do provete (imediatamente adjacente à zona tratada), a superfície 

apresentava um aspecto semelhante à da zona tratada, possivelmente devido à migração do produto durante a 

execução do tratamento; na restante área, a superfície encontrava-se bastante escurecida devido à presença de 

manchas de tons cinza, indicativas de sujidade, e também de manchas escuras indicativas da presença de 

colonização biológica, Figura 4.2 (à direita). 

Adicionalmente, as zonas de fixação do provete ao escaparate metálico apresentavam efeitos de acumulação de 

sujidade de tom alaranjado proveniente do suporte (produtos de corrosão de elementos metálicos). A zona 

inferior de fixação do provete (zona inferior da Figura 4.1) apresentava maior incidência de manchas negras 

(colonização biológica), provavelmente por ser uma zona de maior acumulação de água neste local do 

escaparate. 
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Figura 4.1 – Provete 4A2 (H) - Aspecto visual do provete após 19 anos de exposição 

 

     
Figura 4.2 – Provete 4A2 (H) - Pormenor da superfície, em zona tratada (esquerda) e não tratada (direita), após 19 anos 

de exposição 

Como se pode observar na Figura 4.3, a zona tratada do provete 5A3 (N) apresentava-se com aspecto homogéneo 

e com cor em tudo semelhante à da Pedra de Ançã. 

A zona não tratada do provete 5A3 apresentava-se heterogénea, com predominância de manchas negras 

(essencialmente atribuídas à presença de colonização biológica). Em algumas zonas da zona não tratada 

registava-se também a presença de áreas com coloração semelhante à da zona tratada, atribuídas ao efeito do 

produto por migração lateral deste desde a zona tratada. 

Apesar disto, e quando observado ao pormenor, a superfície do provete registava a presença significativa de 

pulverulência na zona tratada e não tratada, bem como de destacamento de material da superfície, facilmente 

observável na Figura 4.4 (à esquerda), embora distinta do tratamento anterior (Figura 4.2, à esquerda). 

Note-se, ainda, que as zonas de fixação do provete ao escaparate metálico apresentam ligeira acumulação de 

sujidade de tom alaranjado proveniente do suporte (corrosão de elementos metálicos). 
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Figura 4.3 – Provete 5A3 (N) - Aspecto visual após 19 anos de exposição 

 

     
Figura 4.4 – Provete 5A3 (N) - Pormenor da superfície, em zona tratada (esquerda) e não tratada (direita) após 19 anos de 

exposição  

 

O aspecto visual dos provetes de Ançã do tipo II, tratados com ambos os produtos, era em tudo semelhante ao 

das zonas tratadas dos provetes tipo I. No entanto, os provetes do tipo II tratados com o produto N registavam 

a presença de alguns focos de colonização biológica, como se pode observar na Figura 4.5.  

Todas as superfícies dos provetes de Ançã do tipo II, apesar de tratadas, registavam a presença de pulverulência 

e destacamento da superfície, como se pode observar na Figura 4.6, à semelhança do observado nas Figura 4.2 

(à esquerda) e Figura 4.4 (à esquerda). As zonas inferiores de fixação ao escaparate metálico também 

apresentavam maior incidência de manchas escuras (colonização biológica) e sujidade. 
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Provetes de Ançã tratados com o produto H  Provetes de Ançã tratados com o produto N  

Figura 4.5 – Provetes 4A5 e 4A6 tratados com H (esquerda) e 4A7 e 4A8 tratados com N (direita) - Aspecto visual após 
19 anos de exposição 

 

 
Figura 4.6 – Provete 4A6 (H) - Destacamento da superfície após 19 anos de exposição 

 

As zonas não tratadas de ambos os provetes do tipo I de pedra de Ançã apresentavam uma presença muito 

significativa de manchas negras (indicativas de colonização biológica), contrastando com as tratadas, em que a 

incidência de manchas escuras era bastante mais reduzida ou inexistente, o que sugere que ambos os 

tratamentos limitaram o desenvolvimento de colonização biológica na pedra de Ançã, com o produto N 

aparentemente mais eficaz. Muito embora ambos os tratamentos tenham limitado de forma significativa o 

desenvolvimento de colonização biológica, não impediram a degradação superficial da pedra de Ançã. 

 

 

4.1.2. Pedra de Coimbra 

O provete do tipo I de pedra de Coimbra tratado com o produto H (1D7) apresentava aspecto heterogéneo 

(embora já característico desta variedade de pedra), encontrava-se bastante fissurado, registava a presença de 

processos de destacamentos e era evidente a diferença de aspecto visual entre as zonas tratada e não tratada. 

A zona não tratada registava a presença mais intensa de colonização biológica associada à ocorrência de manchas 

negras, Figura 4.7. 
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A zona tratada registava a presença de manchas negras menos densas do que a zona não tratada, atribuídas 

essencialmente à presença de colonização biológica, Figura 4.7, bem como alguma pulverulência e a superfície 

encontrava-se rugosa ao toque.  

Na fronteira da zona não tratada o provete apresentava aspecto semelhante ao da zona tratada, resultado da 

migração do produto de tratamento. Na restante zona não tratada predominava a presença de manchas escuras 

de uma colonização biológica mais intensa, como se observa na Figura 4.7. 

A zona inferior de fixação do provete ao escaparate (zona inferior da Figura 4.7) apresentava maior incidência 

de manchas negras (colonização biológica), provavelmente por ser uma zona de maior acumulação de água no 

escaparate. 

A observação à lupa binocular (Figura 4.8) permitiu verificar que as manchas negras (colonização biológica) 

presentes na zona tratada encontravam-se localizadas, preferencialmente, em fissuras existentes na superfície 

da pedra, possivelmente devido ao facto de as fissuras criarem condições propícias à acumulação de água e, 

deste modo, à fixação e proliferação destes microorganismos. 

 

 
Figura 4.7 – Provete 1D7 (H) - Aspecto visual após 19 anos de exposição 
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Figura 4.8 - Provete 1D7 (H) - Colonização biológica instalada em fissura, observado macroscopicamente (esquerda) e 

através de lupa binocular (direita), após 19 anos de exposição 

 

O provete do tipo I de pedra de Coimbra tratado com o produto N (1D9) encontrava-se frágil, facilmente 

fragmentável, Figura 4.9. Apresentava aspecto heterogéneo, bastante fissurado, com destacamento de massa 

pétrea e sem distinção evidente entre as zonas tratada e não tratada, o que significa que o produto N não 

impediu os efeitos de degradação física provocados pela água, nem o desenvolvimento de colonização biológica 

na superfície tratada.  

As zonas tratadas e não tratadas apresentavam cor castanha clara e manchas negras e alaranjadas atribuídas à 

presença de colonização biológica (Figura 4.10, à esquerda), encontrando-se toda a superfície do provete rugosa 

ao toque e algo pulverulenta. 

A zona inferior do provete, correspondente à fixação do provete no escaparate, registava a presença mais intensa 

de colonização biológica, Figura 4.9 e Figura 4.10 (à direita), possivelmente devido ao facto de ser uma zona de 

maior acumulação de água no escaparate. 

 
Figura 4.9 -Provete 1D9 (N) – Aspecto visual após 19 anos de exposição. As fracturas visíveis na zona inferior resultaram 

do manuseamento do provete e da fragilidade que manifestava 
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Figura 4.10 – Provete 1D9 (N) - Colonização biológica instalada à superfície, observado ao nível macroscópico (esquerda) 

e através de lupa binocular (direita), após 19 anos de exposição 

 

Os provetes do tipo II da pedra de Coimbra encontravam-se semelhantes aos provetes do tipo I, com excepção 

do provete 1D13 tratado com o produto H que registava uma reduzida presença de colonização biológica, Figura 

4.11. 

    
Provetes de Coimbra tratados com o produto H  Provetes de Coimbra tratados com o produto N  

Figura 4.11 – Provetes 1D11 e 1D13 tratados com H (esquerda) e 1D15 e 1D17 tratados com N (direita) - Aspecto visual 
após 19 anos de exposição 

 

Nenhum dos produtos de tratamento aparenta ter sido eficaz a impedir os processos de degradação relacionados 

com a presença de água nas superfícies dos provetes da pedra de Coimbra. 

Embora a presença de manchas negras (indicativas de colonização biológica) fosse significativa nas superfícies 

dos provetes da pedra de Coimbra tratados com ambos os produtos, as superfícies tratadas com o produto N 

revelaram, no geral, uma intensidade mais elevada de manchas negras e de fissuração do que as tratadas com o 

produto H. 

 

4.1.3. Calcário Miocénico 

A superfície do provete tipo I de calcário Miocénico tratado com o produto H (1M18), Figura 4.12, registava a 

presença de manchas escuras e castanhas claras atribuídas a colonização biológica, dispersas, sem distinção 

evidente entre as zonas tratada e não tratada. A superfície desta amostra apresentava-se rugosa e pulverulenta, 

registando a presença de “vazios” identificáveis por observação visual (Figura 4.13). 
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A superfície da pedra nas zonas de fixação do provete ao escaparate (zonas superior e inferior da Figura 4.12) 

registava a presença de colonização biológica de coloração verde (Figura 4.14) e, à semelhança dos casos 

anteriores, provavelmente resultado da acumulação de água no sistema de suporte ao longo do tempo de 

exposição. 

 
Figura 4.12 – Provete 1M18 (H) - Aspecto visual após 19 anos de exposição 

 

  
Figura 4.13 – Provete 1M18 (H) – Presença de 

"vazios" à superfície, após 19 anos de exposição 
Figura 4.14 – Provete 1M18 (H) - Colonização biológica de 

coloração verde instalada à superfície, após 19 anos de 
exposição 

 

O provete do tipo I de calcário Miocénico tratado com o produto N (1M20), Figura 4.15, registava a presença de 

manchas escuras e castanhas claras indicativas da presença de colonização biológica, dispersas, com maior 

incidência na zona não tratada. A superfície desta amostra apresentava-se rugosa e pulverulenta, registando a 

presença de “vazios” identificáveis por observação visual, à semelhança do observado no provete de calcário 

Miocénico tratado com o produto H. 
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A superfície do provete nas zonas de fixação ao escaparate (zonas superior e inferior da Figura 4.15) 

encontravam-se alteradas, provavelmente resultado da acumulação de água no sistema de suporte ao longo do 

tempo de exposição. 

A observação de pormenor (Figura 4.16) permitiu identificar a presença de diversas formas liquénicas distintas 

das localizadas nos outros provetes em certos locais da superfície, formando uma cobertura total da mesma 

nesses locais. 

 

 
Figura 4.15 - Provete 1M20 (N) - Aspecto visual após 19 anos de exposição 

 

  
Figura 4.16 – Provete 1M20 (N) - Colonização biológica instalada à superfície, observada ao nível macroscópico 

(esquerda) e através de lupa binocular (direita), após 19 anos de exposição 

 

Os provetes do tipo II de calcário Miocénico, Figura 4.17, apresentavam características similares às observadas 

nos provetes de tipo I. No entanto, os provetes tratados com o produto H (1M22 e 1M24) e um dos provetes 

tratados com o produto N (1M26) não apresentavam manchas negras devidas à presença de colonização 
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biológica e o provete 1M24 encontrava-se mais escuro devido a sujidade superficial proveniente da poluição 

atmosférica. 

 

    
Provetes de calcário Miocénico tratados com o 

produto H  
Provetes de calcário Miocénico tratados com o produto N  

Figura 4.17 – Provetes 1M22 e 1M24 tratados com H (esquerda) e 1M26 e 1M28 tratados com N (direita) - Aspecto 
visual após 19 anos de exposição 

 

Os provetes de calcário Miocénico tratados com ambos os produtos (H, N) registavam a presença significativa de 

manchas negras (devidas a colonização biológica) que se distribuíam ao longo dos provetes, sem distinção 

significativa entre as zonas tratadas e não tratadas. Nenhum dos produtos de tratamento aparenta ter sido eficaz 

a impedir o desenvolvimento de processos de degradação responsáveis pela erosão superficial das superfícies 

tratadas, dado que estas se encontravam rugosas e pulverulentas. 

 

 

4.1.4. Pedra Lioz 

A superfície do provete do tipo I da pedra de Lioz tratada com o produto H (1L26), Figura 4.18 e Figura 4.19, 

apresentava aspecto heterogéneo resultante da presença não homogénea de manchas escuras (indicativas de 

colonização biológica). Estas concentravam-se em descontinuidades da superfície, Figura 4.20, possivelmente 

pelo facto destes locais serem propícios à acumulação de água, resultantes da perda de eficácia do tratamento, 

que favorecem a fixação de microorganismos e de sujidade. Não se registaram diferenças evidentes entre as 

zonas tratada e não tratada. 

O provete registava acumulação intensa de manchas negras (atribuídas à presença de colonização biológica e 

sujidade) na superfície da amostra nas zonas de fixação do provete ao escaparate, tal como as anteriores, 

interpretada como efeito da acumulação de água no sistema de suporte ao longo do tempo de exposição. 
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Figura 4.18 – Provete 1L26 (H) - Aspecto visual após 19 anos de exposição 

     
Figura 4.19 – Provete 1L26 (H) - Distribuição heterogénea da presença de manchas escuras. Concentração de sujidade e 

manchas escuras (colonização biológica) nas arestas do provete, após 19 anos de exposição 

      
Figura 4.20 – Provete 1L26 (H) - Colonização biológica instalada em descontinuidades (à esquerda) e nas arestas (à 

direita) do provete observado através lupa binocular, após 19 anos de exposição 

Os provetes de pedra Lioz tratados com o produto N (1L28 e 1L30) apresentavam um aspecto visual semelhante 

ao revelado pelo provete de pedra Lioz tratado com o produto H (1L26), como se pode observar na Figura 4.21. 
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Figura 4.21 – Provetes 1L28 e 1L30 tratados com N - Aspecto visual após 19 anos de exposição 

 

Os provetes do tipo II de pedra Lioz tratados com ambos os produtos não revelaram diferenças de aspecto visual 

entre si, nem registavam a presença de sujidade ou colonização biológica, Figura 4.22, distinguindo-se 

ligeiramente dos provetes tipo I de Lioz que registavam a presença de manchas negras. 

 

    
Provetes de Lioz tratados com o produto H  Provetes de Lioz tratados com o produto N  

Figura 4.22 - Provetes 1L32 e 1L34 tratados com H (esquerda) e 1L36 e 1L38 tratados com N (direita) - Aspecto visual 
após 19 anos de exposição 

 

As superfícies dos provetes de pedra de Lioz tratados com ambos os produtos revelaram aspecto similar entre 

si, muito embora tenha sido registada a presença de manchas negras em provetes do tipo I para ambos os 

produtos. Ambos os tratamentos revelaram tendência para limitar o desenvolvimento de colonização biológica. 

A observação das superfícies não permitiu concluir relativamente à eventual acção de protecção conferida pelos 

tratamentos, dado que não foram identificadas diferenças relevantes entre as zonas tratadas e não tratadas 

(ambas encontravam-se estáveis e com características semelhantes). 
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4.2. Descrição das superfícies após tratamento com biocida 

O presente subcapítulo procede à descrição das zonas das superfícies tratadas dos provetes do tipo I e II 

submetidos após tratamento com biocida. 

Note-se que a aplicação do biocida não foi integral e, em cada caso, foram deixadas zonas que não foram alvo 

directo da limpeza. A área limpa foi definida em função dos locais em que se pretendia proceder à caracterização 

da superfície, de acordo com o realizado nas fases anteriores. 

 

 

4.2.1. Pedra de Ançã 

A aplicação do tratamento biocida em zonas tratadas dos provetes de pedra de Ançã tratados com ambos os 

produtos hidrófugos não alterou o seu aspecto visual, Figura 4.23, Figura 4.24 e Figura 4.25. 

O biocida não promoveu redução significativa da presença de pequenas manchas negras no provete tratado com 

o produto H, Figura 4.23, nem alterou o seu aspecto, permanecendo as cavidades de dimensão diversa e a 

pulverulência anteriormente referidas. 

 
 
 

 
 

Figura 4.23 - Provete 4A2 (H) - Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes (em cima) e após (em baixo) aplicação do 
biocida 
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Após aplicação do biocida, o provete do tipo I de pedra de Ançã tratado com o produto N (5A3), Figura 4.24, 

apresentava aspecto em tudo semelhante ao descrito anteriormente (subcapítulo 4.1), sem diferenças a registar 

na zona limpa. 

 
 

 
Figura 4.24 – Provete 5A3 (N) - Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes (em cima) e após (em baixo) aplicação do 

biocida 

 

Os provetes do tipo II, tratados com ambos os produtos, Figura 4.25, também não apresentaram alteração visual 

significativa antes e após a aplicação do biocida. 

Em termos de aspecto visual, a aplicação do biocida em todos as superfícies tratadas dos provetes de pedra de 

Ançã não revelou acção significativa em termos de ter desencadeado alguma alteração cromática significativa 

ou de eliminação de resíduos biológicos existente. 
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Figura 4.25 – Provetes 4A6 (H) (esquerda) e 4A8 (N) (direita) – Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes (em 

cima) e após (em baixo) aplicação do biocida 

 

 

4.2.2. Pedra de Coimbra 

A aplicação do tratamento biocida em zonas tratadas, com ambos os produtos hidrófugos, nos provetes de pedra 

de Coimbra do tipo I, promoveu a redução significativa da colonização biológica e alterou ligeiramente a cor das 

zonas tratadas, dado que foi perceptível uma coloração castanha um pouco mais escura face à cor inicial da 

pedra. 

A colonização biológica remanescente após aplicação do biocida encontrava-se localizada essencialmente em 

descontinuidades/fissuras, Figura 4.26 e Figura 4.27. 
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Figura 4.26 – Provete 1D7 (H) - Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes (em cima) e após (em baixo) aplicação do 

biocida 
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Figura 4.27 – Provete 1D9 (N) - Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes (em cima) e após (em baixo) aplicação do 

biocida 

 

Após tratamento com biocida, as superfícies dos provetes do tipo II da pedra de Coimbra, Figura 4.28, 

apresentavam-se escurecidas, à semelhança do registado nos provetes do tipo I. O tratamento biocida realizado 

nos provetes do tipo II não permitiu a redução tão significativa da presença de colonização biológica, ao contrário 
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do registado nos provetes do tipo I. Essa diferença pode dever-se ao menor tempo de aplicação do biocida (por 

pincelagem) nos provetes do tipo II. 

 

  
 

 

 

 
Figura 4.28 – Provetes 1D11 (H) (esquerda) e 1D15 (N) (direita) – Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes (em 

cima) e após (em baixo) aplicação do biocida 
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4.2.3. Calcário Miocénico 

A aplicação do tratamento biocida em zonas tratadas, com ambos os produtos hidrófugos, dos provetes de 

calcário Miocénico promoveu a redução significativa da colonização biológica, permanecendo apenas algumas 

manchas dispersas e de dimensão bastante reduzida, e não alterou a rugosidade, pulverulência e os “vazios” 

identificados antes da sua aplicação, Figura 4.29, Figura 4.30 e Figura 4.31. 

 

 
 

 
Figura 4.29 – Provete 1M18 (H) - Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes (em cima) e após (em baixo) aplicação 

do biocida 
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Figura 4.30 – Provete 1M20 (N) - Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes (em cima) e após (em baixo) aplicação 

do biocida 

 

 

Tendo em atenção o aspecto visual dos provetes antes e após o tratamento biocida, a aplicação do biocida 

revelou-se eficaz na remoção da colonização biológica das superfícies dos provetes do tipo I e II tratadas com 

ambos os hidrófugos. 
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Figura 4.31 – Provetes 1M24 (H) (esquerda) e 1M26 (N) (direita) – Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes 

(em cima) e após (em baixo) aplicação do biocida 

 

 

4.2.4. Pedra Lioz 

Muito embora o tratamento biocida não tenha revelado desempenho satisfatório na remoção da colonização 

biológica quando aplicado nas superfícies tratadas dos provetes do tipo I de pedra Lioz tratada com ambos os 

produtos hidrófugos, indiciou ser mais eficaz quando aplicado no provete tratado com o produto N, Figura 4.32 

e Figura 4.33, possivelmente devido ao facto do provete tratado com o produto H registar uma presença mais 

intensa de colonização. 
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Figura 4.32 – Provete 1L26 (N) - Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes (em cima) e após (em baixo) aplicação 

do biocida 

  
Figura 4.33 – Provete 1L28 (N) - Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes (esquerda) e após (direita) aplicação do 

biocida 



 

51 

 

Os provetes do tipo II da pedra Lioz tratados com ambos os produtos, Figura 4.34, não registaram alteração 

significativa em consequência do tratamento biocida, dado que não registavam a presença relevante de 

colonização biológica e o tratamento não desencadeou alteração de cor das superfícies. 

 

  
 

 

 

 
Figura 4.34 – Provetes 1L32 (H) (esquerda) e 1L36 (N) (direita) – Aspecto visual após 19 anos de exposição, antes (em 

cima) e após (em baixo) aplicação do biocida 

 

Tendo em atenção o aspecto visual dos provetes do tipo I de pedra Lioz antes e após o tratamento biocida, a 

aplicação do biocida permitiu verificar a permanência de resíduos biológicos.  
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5. Evolução da acção hidrófuga sob condições de exposição em ambiente 

urbano 

5.1. Considerações gerais 

O capítulo procede à análise da evolução da acção dos tratamentos hidrófugos em estudo, expostos em meio 

urbano durante aproximadamente 19 anos, complementando os resultados obtidos anteriormente por Ferreira 

Pinto (Ferreira Pinto, 2002), bem como à análise da eficácia da acção do biocida, avaliada em provetes do tipo I, 

por recurso ao equipamento Biofinder. 

 

A presença significativa de colonização biológica na superfície dos provetes após 19 anos de exposição levou à 

decisão de proceder à sua limpeza por recurso a aplicação de um biocida, com o objectivo de eliminar e remover, 

se possível, a sua presença, de forma a criar condições para a caracterização das superfícies tratadas sem 

interferência da colonização biológica. Deste modo, a caracterização dos tratamentos hidrófugos, após o período 

de exposição em causa, foi efecuado após a aplicação do biocida. 

 

 

5.2. Controlo da eficácia da acção do biocida 

O controlo da eficácia da acção do biocida foi efectuada recorrendo à utilização do equipamento Biofinder e à 

realização de medições dos níveis de fluorescência das superfícies dos provetes do tipo I em estudo, antes e após 

aplicação do biocida, em condições “seco” e “húmido”. 

As Tabela 5.1 e Tabela 5.2 apresentam o valor médio e o desvio-padrão dos níveis de fluorescência quantificados 

nas condições “húmido” e “seco” nos provetes tipo I, bem como a razão entre os respectivos valores médios, 

antes e após aplicação do biocida. Os rácios entre ambas as condições são apresentadas nas Figura 5.1 e Figura 

5.2. 

Tabela 5.1 – Níveis de fluorescência – Quantificados nas condições “húmido” e “seco” antes da aplicação do biocida 

Pedra – provete tipo I 

Produto 

H N 

Húmido [mV] Seco [mV] Razão H/S Húmido [mV] Seco [mV] Razão H/S 

Ançã 200 (± 17) 172 (± 15) 1,16 185 (± 32) 201 (± 29) 0,92 

Coimbra 127 (± 31) 51 (± 14) 2,49 113 (± 42) 55 (± 11) 2,05 

Miocénico 130 (± 12) 59 (± 15) 2,20 231 (± 68) 71 (± 20) 3,25 

Lioz 214 (± 96) 192 (± 79) 1,11 255 (± 44) 261 (± 31) 0,98 
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Figura 5.1 – Rácios de fluorescência H/S – antes da aplicação do biocida 

 

Os resultados apresentados na Tabela 5.1 indicam que a pedra Lioz e calcário Miocénico tratados com o produto 

N apresentam uma razão H/S de 0,98 e 3,25, respectivamente, sendo estes os valores extremos da razão H/S 

obtidos. As mesmas variedades, tratadas com o produto H, apresentam valores de 1,16 e 1,11 de razão H/S 

respectivamente, bastante próximos à unidade, embora ligeiramente superiores, o que indicia a presença de 

uma colonização incipiente. 

No geral, como evidenciado na Figura 5.1, a pedra de Coimbra e o calcário Miocénico apresentam os valores mais 

elevados de razão H/S para ambos os produtos (H/S > 2,00), sendo que as pedras de Ançã e Lioz apresentam os 

valores mais baixos após 19 anos de exposição natural (valores de H/S próximos de 1,00). Estes resultados são 

coincidentes com a densidade de colonização biológica observada macroscopicamente nas quatro variedades 

pétreas tratadas (subcapítulo 4.1). Ou seja, as pedras que apresentaram menor presença de colonização 

biológica visível à superfície também apresentaram menores rácios H/S, sendo que o inverso foi igualmente 

verificado. 

Em virtude de se registarem diferenças dos valores de intensidade medidos nas condições seca e húmida e para 

manter em idênticas condições as variáveis em comparação, foi decidido aplicar biocida em todas as superfícies 

a ensaiar. Note-se que, do ponto de vista da colonização biológica propriamente dita, poderia ter-se optado por 

apenas proceder à limpeza com biocida no caso das variedades de Coimbra e Miocénico mas, pela razão indicada, 

não foi essa a opção tomada. 

Após a aplicação do biocida, efectuou-se novamente a medição dos níveis médios da intensidade de 

fluorescência nas superfícies dos provetes, cujos resultados são apresentados na Tabela 5.2 e na Figura 5.2. 
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Tabela 5.2 – Níveis de fluorescência – Quantificados nas condições “húmido” e “seco”, após aplicação do biocida 

Pedra – provete tipo I 

Produto 

H N 

Húmido [mV] Seco [mV] Razão H/S Húmido [mV] Seco [mV] Razão H/S 

Ançã 310 (± 18) 305 (± 25) 1,02 185 (± 11) 206 (± 13) 0,90 

Coimbra 61 (± 42) 72 (± 42) 0,85 78 (± 24) 93 (± 32) 0,84 

Miocénico 100 (± 17) 109 (± 22) 0,92 217 (± 46) 236 (± 70) 0,92 

Lioz 219 (± 92) 217 (± 76) 1,01 282 (± 37) 284 (± 39) 0,99 

 

 
 Barras a “cheio” – após 19 anos de exposição; Barras a “quadriculado” – após 19 anos de exposição e tratamento 

com biocida 
Figura 5.2 – Rácios de fluorescência H/S – após 19 anos de exposição, antes e após aplicação do biocida 

 

A Figura 5.2 evidencia uma redução acentuada da razão H/S na pedra de Coimbra e no calcário Miocénico para 

valores inferiores à unidade (compreendidos entre 0,84 e 0,92), sendo a maior redução a verificada no provete 

de Miocénico tratado com o produto N (de 3,25 para 0,92). Verifica-se também que os provetes de pedra de 

Ançã e Lioz tratados com o produto H manifestaram uma ligeira redução (de 1,16 para 1,02 e de 1,11 para 1,01, 

respectivamente). O provete de Lioz tratado com o produto N apresentou um valor semelhante da razão H/S 

antes e após aplicação do biocida.  

A análise dos valores obtidos permite concluir que a subida mais acentuada da intensidade de fluorescência na 

condição “seco” relativamente a “húmido” (Tabela 5.1 e Tabela 5.2) é o factor responsável pela redução da razão 

H/S. Pode também observar-se que, apesar da redução generalizada da razão H/S, deu-se também uma subida 

dos valores absolutos da intensidade de fluorescência após a aplicação do biocida em ambas condições. Este 

fenómeno, apesar de parecer contraditório, sugere que aquando da destruição dos organismos fotossintéticos 

por acção do biocida, possa ter ocorrido a exposição directa da clorofila anteriormente neles contida (Delgado 
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Rodrigues et al., 2004). Contudo, o aumento do valor absoluto da intensidade de fluorescência, parece ter apenas 

ocorrido em medições realizadas a curto prazo após a aplicação do biocida sendo, portanto, expectável que os 

valores absolutos de fluorescência sofram uma diminuição caso a medição com o Biofinder seja repetida uns 

meses mais tarde, segundo Vale Anjos (2008). 

Por fim, verificou-se que o método seguido no presente estudo foi eficaz na eliminação da actividade da 

colonização biológica presente na superfície dos provetes, mas não se revelou suficiente para remover os seus 

resíduos na totalidade. 

 

5.3. Evolução da acção dos tratamentos hidrófugos – após aplicação do biocida 

A Tabela 5.3 apresenta a evolução da aptidão de molhagem das superfícies tratadas, por recurso à determinação 

do tempo de absorção de microgotas (provetes tipo I e II) e do ângulo de contacto (provetes tipo II), considerando 

os valores obtidos após tratamento e após 1 ano de exposição (Ferreira Pinto, 2002) e após 19 anos de exposição 

em ambiente urbano, em provetes do tipo I e II. 

Tabela 5.3 – Aptidão de molhagem das superfícies - após tratamento e após 1 ano de exposição (Ferreira Pinto, 2002) e 
após 19 anos de exposição 

Pedra - Provete 

Produtos 

H N 

MG MG1 MG3 AC AC1 AC3 MG MG1 MG3 AC AC1 AC3 

Ançã 

I 68 144 38 - - - 152 116 2 - - - 

II 126 114 - 114 107 52 141 112 - 132 98 52 

II 124 133 2 109 113 3 148 77 1 130 61 20 

Coimbra 

I 117 127 8 - - - 123 35 8 - - - 

II 105 78 35 100 56 53 143 6 11 127 22 62 

II 102 66 - 107 49 43 160 12 - 129 23 54 

Miocénico 

I 119 114 25 - - - 149 26 23 - - - 

II 118 54 - 95 40 40 124 20 38 112 28 34 

II 76 49 37 99 58 32 115 12 - 122 23 34 

Lioz 

I 68 87 1 - - - 138 49 4 - - - 

II 100 48 9 75 48 3 152 24 5 104 35 5 

II 112 44 - 74 54 5 162 28 - 98 35 5 

 MG, MG1, MG3 – valor médio do tempo de absorção de microgotas após tratamento (MG), 1 ano de exposição 
(MG1) e 19 anos de exposição (MG3) [%] 

 AC, AC1, AC3 – valor médio do ângulo de contacto após tratamento (AC), 1 ano de exposição (AC1) e 19 anos de 
exposição (AC3) [°] 

 

A Figura 5.3 apresenta a evolução dos valores do tempo de absorção de microgotas avaliados em provetes do 

tipo I e II. 
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 Barras a “cheio” – após tratamento; Barras a “ponteado” – após 1 ano de exposição; Barras a “vazio” – após 19 
anos de exposição 

Figura 5.3 – Evolução do tempo de absorção de microgotas 

 

A análise das Figura 5.3 e Figura 5.4 permite verificar que, após 19 anos de exposição, nenhuma das superfícies 

revela características hidrófugas, dado que o valor do tempo de absorção de microgotas é significativamente 

inferior a 100%. Em termos globais, as superfícies de calcário Miocénico tratadas com ambos os produtos foram 

aquelas que indiciaram revelar tendência para uma acção mais prolongada no tempo. 

Considerando a evolução registada do tempo de absorção de microgotas em todos os tratamentos estudados, 

no geral, o produto N foi o que originou tratamentos com menor estabilidade em todas as variedades, com 

redução significativa da sua acção logo após 1 ano de exposição e que se acentuou após 19 anos de exposição. 

O provete de calcário Miocénico registou uma ligeira subida do valor de tempo de absorção de microgotas (de 

MG=12 e 20 para MG=38) após 19 anos de exposição, embora não tenha significado particular. 

A Figura 5.4 apresenta a evolução do tempo de absorção de microgotas de todos os provetes do tipo I e II, 

permitindo assim avaliar a evolução da acção dos tratamentos de forma conjunta em ambos os tipos de provete. 
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 Símbolos a “cheio” – após tratamento; Símbolos a “ponteado” – após 1 ano de exposição; Símbolos a “vazio” – após 
19 anos de exposição  

Figura 5.4 - Análise comparativa da evolução do tempo de absorção de microgotas (MG) 

A evolução da acção dos tratamentos realizados com os produtos H e N ao longo de 19 anos de exposição natural, 

avaliada através do tempo de absorção de microgotas, foi, no geral, similar para os provetes do tipo I e tipo II, 

com tendência para uma acção mais notória nos provetes do tipo II. A Figura 5.4 evidencia que a redução da 

acção dos tratamentos com o produto N foi muito abrupta dado que, após 1 ano de exposição, a generalidade 

dos tratamentos, com excepção do efectuado na pedra de Ançã, revelaram valores do tempo de absorção de 

microgotas muito reduzidos e da ordem dos obtidos ao fim de 19 anos de exposição. A redução registada nos 

tratamentos efectuados com o produto H ocorreu de forma mais lenta e mais notória nos provetes do tipo II. 

A Figura 5.5 apresenta a evolução dos valores de ângulo de contacto avaliados em provetes do tipo II. 

 
 Barras a “cheio” – após tratamento; Barras a “ponteado” – após 1 ano de exposição; Barras a “vazio” – após 19 

anos de exposição  
Figura 5.5 – Provetes tipo II - Evolução do ângulo de contacto 
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Com excepção do tratamento efectuado com o produto H na pedra de Ançã, todos os tratamentos registaram 

valores de ângulo de contacto inferiores a 90° após 1 ano de exposição, Figura 5.5. Esta redução registada 

inicialmente continuou a evoluir no tempo dado que os valores de ângulo de contacto medidos após 19 anos de 

exposição são inferiores aos obtidos ao fim de 1 ano de exposição, tendo as reduções mais drásticas sido 

registadas nos provetes de pedra de Ançã e Lioz. 

Com excepção do tratamento efectuado na pedra de Ançã com o produto N, todos os restantes tratamentos 

realizados com este produto revelaram valores de ângulo de contacto da ordem de 30° ou inferiores ao fim de 1 

ano de exposição, evidenciando forte redução das características hidrófugas inicialmente conferidas por este 

produto. Esta redução registada inicialmente continuou a evoluir no tempo nas pedras de Ançã e Lioz. Contudo, 

verificou-se uma subida dos valores de ângulo de contacto para a pedra de Coimbra e calcário Miocénico após 

19 anos de exposição face aos resultados obtidos por Ferreira Pinto (2002), possivelmente devido à presença de 

resíduos biológicos e/ou de contaminantes orgânicos não removidos, à acção da aplicação do biocida e à 

dificuldade de determinação do ângulo de contacto quando este apresenta valores reduzidos. 

Os tratamentos efectuados com o produto H revelaram valores de ângulo de contacto da mesma ordem de 

grandeza dos obtidos com o produto N para cada uma das variedades pétreas tratadas após 19 anos de 

exposição. 

A Figura 5.6 apresenta de forma conjunta os valores do tempo de absorção de microgotas e do ângulo de 

contacto obtidos na caracterização dos provetes tipo II e permite verificar que, independentemente da eficácia 

inicial dos tratamentos, a acção ainda existente após 19 anos de exposição é muito reduzida para os tratamentos 

realizados com os dois produtos. 

 

 Símbolos a “cheio” – após tratamento; Símbolos a “ponteado” – após 1 ano de exposição; Símbolos a “vazio” – após 
19 anos de exposição  

Figura 5.6 – Provetes tipo II - Análise comparativa da evolução do tempo de absorção de microgotas e do ângulo de 
contacto 
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A Tabela 5.4 e a Figura 5.7 apresentam a evolução da quantidade de água absorvida sob baixa pressão (método 

do cachimbo) nos provetes do tipo I. 

Tabela 5.4 – Absorção de água sob baixa pressão (60 minutos) - antes do tratamento, após tratamento e 1 ano de 
exposição (Ferreira Pinto, 2002) e 19 anos de exposição 

Pedra - 

Provete 
AbNT 

Produto 

H N 

Ab Ab1 Ab3 Ab Ab1 Ab3 

Ançã 4,000 0,080 0,040 0,200 0,040 0,040 0,150 

Coimbra 0,775 0 0 0,150 0,078 0,062 0,150 

Miocénico 0,475 0,067 0,033 0,100 0,019 0,038 0,100 

Lioz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 AbNT, Ab, Ab1, Ab3 – valor médio do volume de água absorvida ao fim de 60 minutos, antes do tratamento (ABNT), 
após tratamento (AB), após 1 ano de exposição (AB1) e após 19 anos de exposição (AB3) [cm3] 

 n.d. – não determinado na pedra Lioz 

 

Após 1 ano de exposição, a absorção de água pelo método do cachimbo mostra que não se revelaram alterações 

significativas nas características de absorção registadas após tratamento, indiciando que as pedras tratadas 

conservavam ainda características hidrófugas em profundidade, muito embora, superficialmente, esta fosse 

muito reduzida, (Ferreira Pinto, 2002). Este comportamento veio a evidenciar-se ao longo do tempo dado que, 

após 19 anos de exposição, todos os tratamentos estudados continuam a reduzir a capacidade de absorção de 

água dos suportes comparativamente com os valores característicos de cada variedade no seu estado original, 

sendo praticamente inexistente a sua acção em superfície. 

 
 Barras “quadriculadas” – antes do tratamento; Barras a “cheio” – após tratamento; Barras a “ponteado” – após 1 

ano de exposição; Barras a “vazio” – após 19 anos de exposição  
Figura 5.7 – Evolução da absorção de água sob baixa pressão (60 minutos) 
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A caracterização colorimétrica das superfícies tratadas dos provetes to tipo I foi utilizada para estudar a evolução 

dos tratamentos. Para tal, procedeu-se à determinação da variação total de cor relativamente à cor original de 

cada variedade pétrea nos provetes do tipo I, registadas após 19 anos de exposição, e à sua análise em conjunto 

com as variações obtidas por Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002) após tratamento e após 1 ano de exposição, 

nas mesmas superfícies, Tabela 5.5 e Figura 5.8. 

Tabela 5.5 – Variação de cor - coordenadas colorimétricas e diferença total de cor e de croma, registadas após 
tratamento e 1 ano de exposição (Ferreira Pinto, 2002) e 19 anos de exposição 

Pedra – 

Produto 
ΔL* ΔL*1 ΔL*3 Δa* Δa*1 Δa*3 Δb* Δb*1 Δb*3 ΔE* ΔE*1 ΔE*3 ΔC* ΔC*1 ΔC*3 

Ançã - H -3,94 -5,84 -3,83 0,44 0,20 -0,49 3,13 2,31 -0,01 5,05 6,30 3,86 3,16 2,32 -0,07 

Ançã - N -3,71 1,84 -3,81 0,50 -0,56 -0,59 3,79 -1,44 -0,81 5,33 2,40 3,94 3,83 -1,50 -0,87 

                

Coimbra - H -2,32 -2,07 -11,13 0,21 -0,43 0,18 0,56 0,38 2,82 2,40 2,10 11,48 0,60 0,27 2,77 

Coimbra - N -2,19 3,93 -6,77 0,46 -1,23 0,31 2,14 0,07 4,02 3,10 4,10 7,88 2,18 -0,20 3,97 

                

Miocénico - H -5,33 -2,75 -8,23 1,08 -0,31 -0,45 4,03 -0,44 2,36 6,77 2,80 8,57 4,16 -0,49 2,25 

Miocénico - N -1,44 1,62 -3,72 0,25 -0,84 0,52 1,82 0,28 6,54 2,33 1,80 7,54 1,84 0,15 6,53 

                

Lioz - H -4,97 0,82 -5,56 0,70 -0,39 0,28 3,37 -0,32 5,13 6,05 1,00 7,57 3,44 -0,40 5,09 

Lioz - N -3,03 -1,09 -4,45 0,29 -0,20 0,08 1,26 0,29 4,24 3,29 1,10 6,15 1,29 0,23 4,18 

 As variações apresentadas tomam como referência os determinados antes de tratamento; * – após tratamento; *1 
– após 1 ano de exposição; *3 – após 19 anos de exposição 

 

Após 1 ano de exposição natural, registou-se a redução generalizada das diferenças totais de cor inicialmente 

conferidas pelos tratamentos, com excepção da pedra de Ançã tratada com o produto H e da pedra de Coimbra 

tratada com o produto N (Ferreira Pinto, 2002). De um modo geral, as variações registadas após 1 ano de 

exposição indiciam a redução da detecção da presença dos vários tratamentos comparativamente com as 

variações registadas após tratamento. 

Após 19 anos de exposição, registou-se o incremento da variação total de cor (ΔE*) em todas as superfícies 

tratadas com os dois produtos face às registadas após 1 ano de exposição, com excepção da pedra de Ançã 

tratada com o produto H, no qual se registou uma redução. As variações de cor mais significativas foram 

registadas na pedra de Coimbra tratadas com o produto H. 

Relativamente à variação de croma (ΔC*) verifica-se que a pedra de Ançã tratada com ambos os produtos 

apresenta uma redução, para um valor quase nulo, muito próximo do valor da pedra de Ançã que caracteriza 

esta variedade (antes do tratamento). As restantes variedades pétreas apresentam uma subida generalizada da 

ΔC nos provetes tratados com o produto N após 19 anos de exposição. 
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Realça-se também o amarelecimento generalizado nas pedras tratadas com ambos os produtos após 19 anos de 

exposição, quantificado pela subida de Δb*3 (Tabela 5.5), com excepção da pedra de Ançã. 

 

 Símbolos a “cheio” – após tratamento; Símbolos a “ponteado” – após 1 ano de exposição; Símbolos a “vazio” – após 
19 anos de exposição 

Figura 5.8 – Evolução da variação total de cor (ΔE*) e croma (ΔC*) 
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6. Estudo da influência do biocida na avaliação da acção dos tratamentos 

hidrófugos 

Após 19 anos de exposição natural, a maioria das superfícies dos provetes em estudo manifestavam a presença 

significativa de colonização biológica (subcapítulo 4.1). Tendo em atenção que a caracterização dos tratamentos 

hidrófugos com a presença de intensa colonização biológica poderia não ser representativa das superfícies em 

estudo (ainda que o seu efeito possa ser preferencialmente superficial), o presente capítulo tem como objectivo 

comparar os resultados da caracterização das superfícies obtidos antes e após a remoção da colonização 

biológica, com recurso à aplicação de um biocida de largo espectro. 

 

As Tabela 6.1 e Figura 6.1 apresentam a evolução da aptidão de molhagem das superfícies tratadas, por recurso 

à determinação do tempo de absorção de microgotas (provetes tipo I e II) e do ângulo de contacto (provetes tipo 

II) após 19 anos de exposição em ambiente urbano, antes e após a remoção da colonização biológica com 

aplicação do biocida. 

 

Tabela 6.1 – Aptidão de molhagem das superfícies, após 19 anos de exposição - antes e após limpeza com biocida 

Pedra – Provete 

Produto 

H N 

MG2 MG3 AC2 AC3 MG2 MG3 AC2 AC3 

Ançã 

I 64 38 - - 3 2 - - 

II 36 - 63 52 11 - 30 52 

II 22 2 51 3 1 1 22 20 

Coimbra 

I 1 8 - - 0 8 - - 

II 1 35 21 53 1 11 26 62 

II 3 - 12 43 1 - 16 54 

Miocénico 

I 1 25 - - 1 23 - - 

II 4 - 25 40 4 38 29 34 

II 5 37 22 32 4 - 23 34 

Lioz 

I 5 1 - - 8 4 - - 

II 31 9 54 3 13 5 27 5 

II 13 - 40 5 16 - 32 5 

 MG2, MG3 – valor médio do tempo de absorção de microgotas após 19 anos de exposição antes (MG2) e após 
aplicação do biocida (MG3) [%] 

 AC2, AC3 – valor médio do ângulo de contacto após 19 anos de exposição antes (AC2) e após aplicação do biocida 
(AC3) [°] 
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 Barras a “tracejado” – antes de aplicação do biocida; Barras a “vazio” – após aplicação do biocida 

Figura 6.1 – Evolução do tempo de absorção de microgotas (MG), após 19 anos de exposição - antes e após aplicação 
do biocida 

 

Após remoção da colonização biológica com aplicação do biocida, registou-se a redução dos valores de tempo 

de absorção de microgotas nos provetes de Ançã e Lioz (considerados menos colonizados) e o incremento nos 

provetes de Coimbra e calcário Miocénico, independente do tipo de tratamento hidrófugo. 

As superfícies das pedras de Ançã e Lioz tratadas com ambos os produtos foram as que registaram menor 

intensidade de colonização biológica, bem como aquelas nas quais a remoção da colonização biológica com 

aplicação do biocida promoveu redução da aptidão de molhagem, facto que levantou a questão da possível 

influência do biocida nas propriedades hidrófugas, avaliadas através deste ensaio. Segundo Moreau et al. (2007) 

esta redução pode ser indicativa da existência de vestígios de biocida na camada superficial dos provetes, o que 

influenciaria as características hidrófugas da superfície. 

O incremento do tempo de absorção de microgotas nas superfícies tratadas que se encontravam muito 

colonizadas antes da aplicação do biocida (casos da pedra de Coimbra e calcário Miocénico) sugere que a 
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eliminação da intensa colonização biológica existente nas superfícies destas pedras após 19 anos de exposição 

natural permitiu, de facto, proceder à caracterização das superfícies tratadas com os produtos hidrófugos. 

A Figura 6.2 apresenta a evolução do tempo de absorção de microgotas de todos os provetes do tipo I e II, antes 

e após a aplicação do biocida, e permite observar que, no geral, os resultados obtidos são semelhantes para os 

provetes do tipo I e tipo II tratados com o produto N. 

 

 Símbolos a “tracejado” – antes da aplicação do biocida; Símbolos a “vazio” – após aplicação do biocida 
Figura 6.2 – Análise comparativa, em provetes do tipo I e II, da evolução do tempo de absorção de microgotas (MG), após 

19 anos de exposição, antes e após aplicação do biocida 

 

A Figura 6.3 apresenta a evolução dos valores de ângulo de contacto avaliados em provetes do tipo II após 19 

anos de exposição, antes e após remoção da colonização biológica com aplicação do biocida, e permite verificar 

que a aplicação do biocida promoveu a redução dos valores de ângulo de contacto dos tratamentos com ambos 

os produtos na pedra Lioz, bem como o incremento nas pedras de Coimbra e Miocénico. Relativamente à pedra 

de Ançã, regista-se um aumento do ângulo de contacto nos provetes tratados com o produto N e uma diminuição 

nos provetes tratados com o produto H, diminuição essa maioritariamente influenciada pelo valor quase nulo de 

ângulo de contacto num dos provetes (AC=3°, Tabela 6.1), realçando-se, novamente, que existe alguma 

imprecisão na determinação do ângulo de contacto quando este apresenta valores reduzidos. 
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 Barras a “tracejado” – antes de aplicação do biocida; Barras a “vazio” – após aplicação do biocida 

Figura 6.3 - Provetes tipo II - Evolução do ângulo de contacto, após 19 anos de exposição (antes e depois de limpeza) 

 

A Figura 6.4 apresenta de forma conjunta os valores do tempo de absorção de microgotas e do ângulo de 

contacto obtidos na caracterização dos provetes tipo II, antes e após a aplicação do biocida, e permite verificar 

que a acção hidrófuga superficial remanescente para ambos os produtos, após 19 anos de exposição, é muito 

reduzida. 

 

 Símbolos a “tracejado” – antes de aplicação do biocida; Símbolos a “vazio” – após aplicação do biocida 
Figura 6.4 – Análise comparativa, em provetes do tipo I e II, da evolução do tempo de absorção de microgotas e do 

ângulo de contacto, após 19 anos de exposição, antes e após a aplicação de biocida 

A Tabela 6.2 e a Figura 6.5 apresentam a evolução da quantidade de água absorvida sob baixa pressão (método 

do cachimbo) antes e após aplicação do biocida, em provetes tipo I. 
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Tabela 6.2 – Evolução da absorção de água sob baixa pressão (60 minutos) após 19 anos de exposição - antes e após 
limpeza com biocida 

Pedra - provete AbNT 

Produto 

H N 

Ab2 Ab3 Ab2 Ab3 

Ançã 4,000 0,100 0,200 0,100 0,150 

Coimbra 0,775 0,350 0,150 0,275 0,150 

Miocénico 0,475 0,300 0,100 0,200 0,100 

Lioz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 AbNT, Ab2, Ab3 – valor médio do volume de água absorvida ao fim de 60 minutos, antes do tratamento (ABNT), antes 
de aplicação do biocida (MG2) e após aplicação do biocida (AB3) [cm3] 

 n.d. – não determinado na pedra Lioz 

 

Os resultados do ensaio de absorção de água sob baixa pressão (método do cachimbo) após a aplicação do 

biocida indica a redução do volume de água absorvido (ao fim de 60 minutos), comparativamente aos resultados 

obtidos antes da aplicação do biocida, para a pedra de Coimbra e calcário Miocénico e o incremento de absorção 

para a pedra de Ançã, nos provetes tratados com ambos os produtos hidrófugos. 

Os resultados obtidos neste ensaio sugerem que as variedades pétreas em estudo mantiveram características 

hidrófugas em profundidade, sendo que o calcário Miocénico apresenta o valor mais baixo de absorção de água 

considerando os valores obtidos após aplicação do biocida. 

 
 Barras “quadriculadas” – antes do tratamento; Barras a “tracejado” – antes de aplicação do biocida; Barras a “vazio” 

– após aplicação do biocida 
Figura 6.5 – Evolução da absorção de água sob baixa pressão (60 minutos), após 19 anos de exposição, antes e após 

aplicação do biocida 

A Tabela 6.3 e a Figura 6.6 apresentam os resultados da caracterização colorimétrica dos provetes do tipo I, após 

19 anos de exposição, antes e após aplicação do biocida, tendo como referência as características colorimétricas 

das superfícies originais da pedra, antes de tratamento. 
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Tabela 6.3 – Variação de cor - coordenadas colorimétricas e diferença total de cor e de croma, registadas após 
tratamento (Ferreira Pinto, 2002) e após 19 anos de exposição, antes e após aplicação do biocida 

Pedra - 
produto 

ΔL* ΔL*2 ΔL*3 Δa* Δa*2 Δa*3 Δb* Δb*2 Δb*3 ΔE* ΔE*2 ΔE*3 ΔC* ΔC*2 ΔC*3 

Ançã - H -3,94 -7,78 -3,83 0,44 -0,05 -0,49 3,13 2,13 -0,01 5,05 8,07 3,86 3,16 2,11 -0,07 

Ançã - N -3,71 -10,09 -3,81 0,50 -0,81 -0,59 3,79 -1,95 -0,81 5,33 10,31 3,94 3,83 -2,03 -0,87 

                                

Coimbra - H -2,32 -11,81 -11,13 0,21 -0,53 0,18 0,56 0,73 2,82 2,40 11,84 11,48 0,60 0,58 2,77 

Coimbra - N -2,19 -17,37 -6,77 0,46 -1,62 0,31 2,14 -2,96 4,02 3,10 17,69 7,88 2,18 -3,26 3,97 

                                

Miocénico - H -5,33 -16,37 -8,23 1,08 -1,81 -0,45 4,03 -4,45 2,36 6,77 17,06 8,57 4,16 -4,68 2,25 

Miocénico - N -1,44 -13,20 -3,72 0,25 -1,03 0,52 1,82 -1,49 6,54 2,33 13,32 7,54 1,84 -1,64 6,53 

                                

Lioz - H -4,97 -10,17 -5,56 0,70 0,04 0,28 3,37 3,04 5,13 6,05 10,61 7,57 3,44 2,99 5,09 

Lioz - N -3,03 -8,54 -4,45 0,29 0,12 0,08 1,26 3,49 4,24 3,29 9,23 6,15 1,29 3,45 4,18 

 As variações apresentadas tomam como referência os valores determinados antes de tratamento; * – após 
tratamento; *2 – após 19 anos de exposição, antes da aplicação do biocida; *3 – após 19 anos de exposição, após 
aplicação do biocida 

 

 

 Símbolos a “cheio” – após tratamento; Símbolos a “tracejado” – antes da aplicação do biocida; Símbolos a “vazio” 
– após aplicação do biocida 

Figura 6.6 – Evolução da variação total de cor (ΔE*) e croma (ΔC*)após 19 anos de exposição, antes e após aplicação do 
biocida 

 

A drástica redução da variação total de cor (ΔE*) em todas as superfícies tratadas com ambos os produtos (à 

excepção do calcário Miocénico, tratado com o produto H, que se manteve) após remoção da colonização 

biológica com aplicação do biocida confirma a influência significativa da colonização biológica no aspecto visual 

das superfícies tratadas (visível no subcapítulo 4.1). 
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Relativamente aos valores da variação de croma (ΔC*), verifica-se que foi registada a redução da variação de 

croma nas superfícies da pedra de Ançã tratada com ambos os produtos, para um valor quase nulo, muito 

próximo do valor da pedra de Ançã que caracteriza esta variedade (antes do tratamento). As restantes variedades 

pétreas apresentam uma subida do ΔC* após limpeza por comparação com os resultados obtidos após 

tratamento. 

Os procedimentos adoptados para a remoção da colonização biológica aparentam ter sido uma causa possível 

para a variabilidade dos resultados obtidos na caracterização das propriedades hidrófugas de Ançã e Lioz, 

comparativamente com Miocénico e pedra de Coimbra. O procedimento adoptado foi estabelecido de forma a 

garantir condições de aplicação semelhantes para cada tipo de provete (tipo I e II) e não teve em consideração a 

diversidade das variedades pétreas em termos de porosidade, absorção de água e intensidade da colonização 

biológica presente após 19 anos de exposição. 

Nos provetes de Ançã e Lioz, o procedimento pode ter promovido uma quantidade aplicada de biocida superior 

à necessária e/ou o recurso a pincelagem com água pode ter sido insuficiente para remover por completo os 

vestígios de biocida. 

Por outro lado, o procedimento aparenta ter sido adequado para a remoção da colonização biológica existente 

nos provetes de Miocénico e pedra de Coimbra, tanto em quantidade de biocida aplicado, como também na 

remoção do mesmo, visto que não foi identificada a redução das propriedades dos tratamentos hidrófugos 

aplicados (comparativamente à pré remoção da colonização biológica). 

A caracterização dos provetes menos colonizados (os de Ançã e Lioz) pode ter sido influenciada por vestígios de 

biocida que não foram completamente removidos pelo procedimento adoptado.  

Os resultados obtidos nos ensaios de caracterização efectuados nos provetes da pedra de Coimbra e calcário 

Miocénico (as duas variedades pétreas com colonização biológica intensa à superfície após 19 anos de exposição) 

sugerem que a remoção da colonização biológica (com recurso ao biocida) permitiu uma caracterização mais 

adequada das propriedades hidrófugas ainda presentes, nas amostras tratadas com ambos os produtos 

hidrófugos. 
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7. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

7.1. Conclusões 

O presente trabalho visou avaliar a evolução da acção dos tratamentos hidrófugos após 19 anos de exposição e 

o método utilizado foi o estabelecido por Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002), de forma a obter resultados 

comparáveis nas diferentes fases estudadas. 

Os provetes estiveram expostos em ambiente urbano (Lisboa), sujeitos a diversos agentes de degradação, como 

a radiação UV, poluição atmosférica, chuva, vento, variações de temperatura e colonização biológica. 

Ferreira Pinto (Ferreira Pinto, 2002) concluiu que, após aproximadamente 1 ano de exposição natural (15 meses), 

os tratamentos aplicados com ambos os produtos registaram redução da sua eficácia inicial relacionada com as 

características hidrófugas da superfície, tendo, contudo, conservado as suas características hidrófugas em 

profundidade. Através dos resultados obtidos nos ensaios de determinação do tempo de microgotas e de ângulo 

de contacto, apenas a pedra de Ançã tratada com o produto H revelava estabilidade de características hidrófugas 

à superfície. A absorção de água pelo método do cachimbo revelou que os tratamentos realizados com ambos 

os produtos apresentaram-se estáveis após 15 meses de exposição, significando que, independentemente da 

evolução superficial, havia acção detectada em profundidade após esse período de tempo. 

Neste trabalho verificou-se que, após 19 anos de exposição, a maioria dos provetes exibia um aspecto 

visivelmente modificado relativamente às características macroscópicas que se associam a cada uma das 

variedades pétreas, com indícios de erosão e fissuração presentes quer nas superfícies tratadas como nas não 

tratadas, sem aparente distinção entre os dois produtos de tratamento. As superfícies tratadas dos provetes de 

pedra de Ançã e Lioz registavam maior semelhança visual face ao original, enquanto os provetes de pedra de 

Coimbra e calcário Miocénico registavam a presença de elevada densidade de manchas negras (colonização 

biológica e sujidade) nas suas superfícies. Os provetes de pedra de Ançã, tratados com ambos os produtos, foram 

os que revelaram diferenças mais significativas de aspecto visual entre as zonas tratadas e não tratadas, 

contrastando com o observado nas restantes variedades pétreas, que exibiram pouca ou nenhuma diferenciação 

entre as zonas referidas. Note-se também que os provetes da pedra de Coimbra revelaram-se frágeis e com a 

presença significativa de fissuração à superfície.  

Das observações e ensaios realizados pode concluir-se que ambos os tratamentos hidrófugos aplicados na pedra 

de Ançã limitaram de forma clara a fixação e desenvolvimento de colonização biológica. O contributo de ambos 

os tratamentos hidrófugos para a limitação da colonização biológica nas restantes variedades pétreas não se fez 

sentir. Tal facto pode ter como justificação alguma influência relacionada com a bioreceptividade das variedades 

pétreas, mas possivelmente mais relacionada com a quantidade de produto aplicado e sua fixação ao suporte. 

Ao fim de 19 anos de exposição, nenhuma das superfícies tratadas apresentou valores de tempo de absorção de 

microgotas nem valores de ângulo de contacto próximos de 100% e 90° (indicativos da presença de um tratamento 

hidrófugo ainda eficaz), respectivamente, o que pode ser explicado pela degradação superficial dos provetes. 

Contudo, os resultados obtidos por recurso ao método do cachimbo revelam que, em profundidade, os produtos 
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de tratamento ainda conferem características de hidrorrepelência ao substrato. Como tal, pode concluir-se que, 

ao fim de 19 anos de exposição, os tratamentos realizados perderam a sua eficácia superficial inicial, tendo, no 

entanto, mantido a sua acção em profundidade. 

As superfícies tratadas revelaram, após 19 anos de exposição, incremento da variação total de cor e de croma 

nos provetes de pedra de Coimbra, calcário Miocénico e pedra Lioz face às características colorimétricas das 

superfícies imediatamente após tratamento. A pedra de Ançã tratada com qualquer dos dois produtos, porém, 

revelou redução da variação total de cor e de croma (para valores semelhantes à pedra original) relativamente 

à verificada após tratamento. Contudo, convém realçar que, tanto a aplicação do biocida como o facto de não 

ter sido possível remover por completo os resíduos biológicos (sobretudo nas variedades mais colonizadas), pode 

ter influenciado estes resultados obtidos após 19 anos de exposição. 

A presença da colonização biológica condiciona a caracterização das propriedades hídricas da superfície. A sua 

remoção permitiu obter resultados diferentes, também variáveis nos diferentes tipos de variedades pétreas. 

Contudo, com a remoção da colonização por recurso à aplicação de biocida nas superfícies tratadas, verificou-se 

um ligeiro incremento (não significativo) do tempo de absorção de microgotas e valor do ângulo de contacto nas 

superfícies mais intensamente colonizadas (pedra de Coimbra e Miocénico) e redução nas variedades menos 

afectadas (pedras de Ançã e Lioz). Contudo, o método utilizado (apenas limpeza com água e pincel, sem recurso 

a compressas) pode ter sido insuficiente na acção de remoção total dos vestígios do biocida em algumas das 

variedades pétreas, cuja presença pode influenciar os resultados obtidos, (Moreau et al., 2007) (Pinna et al., 

2012).  

A presente dissertação demonstra também a importância de adoptar um procedimento de aplicação do biocida 

que tenha em consideração a intensidade de colonização biológica a ser removida e as propriedades intrínsecas 

do material pétreo. 

Numa avaliação global, nenhum dos produtos hidrófugos aplicados apresentou durabilidade e estabilidade das 

características hidrófugas superficiais no final do período de exposição analisado (19 anos). Contudo, as 

propriedades hidrófugas em profundidade (traduzidas numa menor capacidade de absorção de água) continuam 

a manifestar-se para todas as variedades pétreas estudadas. 

Assim sendo, com a elaboração da presente dissertação, entende-se que o trabalho desenvolvido tenha dado 

um contributo para o incremento do conhecimento da durabilidade de tratamentos hidrófugos aplicados em 

variedades carbonatadas, cumprindo os objectivos inicialmente propostos. 
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7.2. Propostas para desenvolvimentos futuros 

Tendo em conta a diversidade de produtos hidrófugos disponíveis no mercado, de materiais inorgânicos porosos 

(que potencialmente poderão ser alvo daquela acção) e de condições de exposição das construções, fica evidente 

a complexidade do estudo da durabilidade de tratamentos hidrófugos. Ainda assim, sugerem-se algumas 

preocupações que constituem aspectos principais ou de pormenor, a integrar na planificação dos estudos ou nos 

planos de avaliação em trabalhos desta índole: 

 avaliar o interesse de reaplicação de tratamentos hidrófugos após exposição; 

 aprofundar o estudo da interacção entre os tratamentos hidrófugos e biocidas, especialmente quando 

as aplicações de ambos os produtos têm de ser realizadas em simultâneo ou em intervalos de tempo 

próximos; 

 Estudar a influência do método de remoção do biocida quando utilizado sobre tratamentos hidrófugos; 

 estudar outras formas de limpeza tendo em vista a remoção da colonização biológica em superfícies 

pétreas protegidas.  
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ANEXO A – Provetes tipo I após 19 anos exposição 

 

Provete 4A2 

Pedra Ançã Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 225,54 

 

 

Provete 5A3 

Pedra Ançã Aplicação 
Pincelagem em 2 aplicações 

no mesmo dia, separadas 
por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 277,93 
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Provete 1D7 

Pedra Pedra de Coimbra Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 274,05 

 
 

Provete 1D9 

Pedra Pedra de Coimbra Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 282,00 
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Provete 1M18 

Pedra Calcário Miocénico Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 180,54 

 

 

Provete 1M20 

Pedra Calcário Miocénico Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 177,76 
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Provete 1L26 

Pedra Lioz Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 179,88 

 

 

Provete 1L28 

Pedra Lioz Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 50,00 
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Provete 1L30 

Pedra Lioz Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 50,00 
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ANEXO B – Provetes tipo II após 19 anos de exposição 

Provete 4A5 

Pedra Ançã Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 25,66 

 

 

Provete 4A6 

Pedra Ançã Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 25,85 
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Provete 4A7 

Pedra Ançã Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 25,89 

 

 

Provete 4A8 

Pedra Ançã Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 25,82 
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Provete 1D11 

Pedra Pedra de Coimbra Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 25,52 

 

 

Provete 1D13 

Pedra Pedra de Coimbra Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 25,51 
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Provete 1D15 

Pedra Pedra de Coimbra Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 25,37 

 

 

Provete 1D17 

Pedra Pedra de Coimbra Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 25,36 
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Provete 1M22 

Pedra Calcário Miocénico Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 25,19 

 

 

Provete 1M24 

Pedra Calcário Miocénico Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 24,77 
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Provete 1M26 

Pedra Calcário Miocénico Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 22,07 

 

 

Provete 1M28 

Pedra Calcário Miocénico Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 23,16 
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Provete 1L32 

Pedra Lioz Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 23,61 

 

 

Provete 1L34 

Pedra Lioz Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Polisiloxano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Tegosivin HL100 Área inicial (cm2) 23,33 
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Provete 1L36 

Pedra Lioz Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 26,44 

 

 

Provete 1L38 

Pedra Lioz Aplicação 
Pincelagem em 2 

aplicações no mesmo dia, 
separadas por 4 horas 

Produto hidrófugo Silano Local de exposição Lisboa 

Marca Comercial Dynasylan NH40 Área inicial (cm2) 24,66 

 

 


