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Actas da II Mesa-Redonda
«Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história»
(Porto, Nov. 2011), Viseu, 2016, pp. 171-193

PATOLOGIA DO GRANITO: DETERIORAÇÕES, CAUSAS E CURAS

GRANITE PATHOLOGY: DETERIORATIONS, CAUSES AND TREATMENTS

Arlindo Begonha*

Resumo
O granito desde sempre foi considerado como uma rocha eterna e empregue para testemunhar a presença e 
os grandes feitos do Homem. No entanto, a realidade tem mostrado que a degradação deste tipo de material 
tem sido muito rápida nas últimas décadas, pondo em risco a informação ou mesmo a segurança das estruturas.
A maior parte dos monumentos e edifícios na região Noroeste de Portugal foi construída com diferentes tipos 
de granito, encontrando-se, em muitos casos, em avançado estado de deterioração.
À excepção da dissolução, os monumentos em granito apresentam as mesmas deteriorações que se podem 
observar nas edificações em calcário, mármore e arenito, nomeadamente desagregação granular, alvéolos, 
placas, plaquetas, crostas negras, filmes negros, eflorescências e colonização biológica.
A Igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto é apresentada como caso de estudo. Referem-se as deteriorações 
e suas causas, bem como as metodologias e tratamentos utilizados na intervenção efectuada em 2007/2009.

Palavras-chave: granito, meteorização, deterioração, tratamentos, Igreja da Lapa.

Abstract
Granite has always been regarded as an eternal rock and has been used to testify the presence and the great 
achievements of man. However, reality has shown that the degradation of this type of material has been very 
fast in recent decades, endangering the information or even the safety of the structures.
Most of the monuments and buildings in the Northwest of Portugal was built with different types of granite and 
it is in an advanced state of deterioration in many cases.
With the exception of dissolution, the granite monuments show the same damage that can be observed in 
buildings in limestone, marble and sandstone, including granular disintegration, alveoli, plates, flakes, black 
crusts, thin black layers, efflorescence and biological colonization.
The Church of Nossa Senhora da Lapa, in Oporto is presented as a case study. Deteriorations and their causes 
are referred as well as the treatments and methodologies used in the restoration works in 2007/2009.

Keywords: granite, weathering, deterioration, treatments, Lapa church.

* Professor Auxiliar, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Rua Dr. Roberto Frias, s/n, 4200-465 Porto: 
abegonha@fe.up.pt 
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1. INTRODUÇÃO

A pedra e nomeadamente o granito foi sempre o material empregue por excelência na construção 
dos grandes marcos arquitectónicos das grandes civilizações da humanidade, sendo considerada como um 
material nobre e resistente, capaz de perpetuar para sempre os grandes feitos e construções do Homem.

No entanto, a realidade e estudos conduzidos desde a segunda metade do século XX têm mostrado 
que a degradação do granito tem sido muito rápida nas últimas décadas, pondo em risco a informação 
contida nas estruturas ou mesmo a segurança das mesmas. O património edificado, herança cultural da 
humanidade, está em risco, em resultado de um conjunto de circunstâncias e acções que conduziram à 
degradação do material pétreo.

As pedras de granito utilizadas em edifícios e monumentos na região Noroeste de Portugal 
apresentavam, aquando da sua construção, estados de meteorização distintos herdados das pedreiras. 
O processo de meteorização conduziu à formação de minerais de alteração como a caulinite e a gibsite 
(Sequeira Braga, 1988: 208-209; Begonha, 2001: 68-81; Begonha e Sequeira Braga, 2002: 64, 74; Sequeira 
Braga et al., 2002: 53-54) e a redes porosas de tipo fissural muito bem interligadas que possibilitam a 
transferência rápida de soluções salinas por capilaridade a partir do solo ou da chuva e também a fortes 
fluxos de evaporação, proporcionando a acção dos agentes agressivos e a formação de vários tipos de 
decaimento (Begonha et al., 1994: 545; Begonha, 2001: 328-339, 345-350; Begonha, 2009: 622; Moutinho, 
2005: 80-83; Fojo, 2006: 84-89, 107-110, 142; CoSta Leite, 2008: 74-75; CardoSo, 2008: 91; Bré, 2008: 101; 
Madureira, 2008: 149-150; reSende, 2010: 83-87, 96-100; SiLva, 2012: 170-172, 182-190, 267-268).

Erros de projecto, má utilização de edifícios e estruturas, ausência de manutenção e conservação 
e, mais recentemente, a poluição do ar e das águas freáticas, bem como a utilização de argamassas 
de cimento em juntas e lacunas aceleraram drasticamente o processo de degradação dos edifícios e 
monumentos.

Os estudos que abrangem a reabilitação, recuperação, limpeza e manutenção de um edifício ou o 
restauro de uma determinada peça ou obra de arte são complexos e exigem um conjunto de técnicos de 
áreas tão distintas como a Arqueologia, Arquitectura, História de Arte, Geologia, Engenharia Civil, Química, 
Física e Biologia.

A intervenção em edifícios ou monumentos deve obrigatoriamente começar pelo levantamento das 
deteriorações e pelo diagnóstico do processo patológico, sob pena de qualquer proposta de tratamento 
se revelar como ineficaz ou mesmo prejudicial, uma vez que a causa da deterioração não foi determinada 
e anulada, tendo-se somente intervindo na lesão.

Abordar-se-ão de seguida os principais tipos de deterioração que afectam as pedras de granito, 
bem como alguns dos principais agentes de decaimento da pedra.

2. DETERIORAÇÕES QUE AFECTAM PEDRAS DE GRANITO

À excepção da dissolução, os monumentos e edifícios em granito apresentam as mesmas deteriorações 
que se podem observar nas edificações em calcário, mármore e arenito, nomeadamente desagregação 
granular, alvéolos, placas, plaquetas, crostas negras, filmes negros, eflorescências e colonização biológica. 
Pelo contrário, os filmes negros formam-se na superfície de pedras de granito, mas não ocorrem em 
rochas carbonatadas.

Os diversos tipos de deteriorações resultam de um conjunto de factores associados ao tipo ou 
tipos de pedra utilizados, à história/utilização do edifício, aos agentes agressivos existentes no local e à 
exposição e/ou orientação da fachada e/ou pedra. De entre os agentes agressivos, destacam-se a água, 
os sais solúveis, os gases, o vento, a temperatura, o gelo, a poluição atmosférica e os seres vivos.
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2.1. Desagregação granular

A desagregação granular, também designada por desagregação arenosa e desintegração granular, 
caracteriza-se pelo aumento da rugosidade das superfícies devido à presença de grãos minerais salientes 
por perda de material resultante do desengaste dos grãos (Est. I-1, I-2, I-3). Pode afectar apenas os grãos 
mais superficiais ou, em casos extremos, a globalidade da pedra.

A desagregação granular conduz ao arredondamento das arestas e vértices das pedras, ao 
adoçamento das formas e à perda de pormenores de cantarias e esculturas (Est. I-1, I-2, I-3). Em situações 
de deterioração mais severa, verifica-se a queda abundante de material de granulometria arenosa pelo 
simples toque das superfícies afectadas (Est. I-1, I-2). A desagregação granular pode ser uniforme, 
conduzindo ao recuo de toda a superfície da pedra paralelamente à superfície original ou pode ser 
diferencial, conduzindo à formação de zonas em relevo relativamente às mais afectadas.

A desagregação granular é uma das deteriorações mais importantes quer em zonas com elevados 
índices de poluição atmosférica, como é exemplo a cidade do Porto, como em áreas com índices pouco 
significativos.

A desagregação granular aparece normalmente associada a áreas com as seguintes características:
- Zonas húmidas não lixiviadas, localizadas nas áreas mais baixas do rés-do-chão das fachadas, 

submetidas à ascensão capilar de soluções salinas (Est. I-1, I-2);
- Zonas expostas, orientadas para os ventos de Sudoeste e Sul associados a episódios de precipitação;
- Zonas adjacentes a juntas ou lacunas onde se aplicaram argamassas de cimento (Est. I-2).
A desagregação granular está sistematicamente ligada à presença de minerais de sais muito 

solúveis como a halite (NaCl) e a nitratite (NaNO3), normalmente em quantidades reduzidas. No processo 
de secagem das pedras de granito, estes sais precipitam na fase final do processo, a partir de soluções 
salinas muito concentradas, restando muito pouca quantidade de solução na rede porosa da rocha. É nas 
fissuras mais finas, em particular nas interligações e nos estreitamentos, que precipitam os sais mais 
solúveis, desenvolvendo-se forças de cristalização muito fortes que originam forças de tracção no interior 
do meio poroso do granito e que, após ciclos sucessivos de cristalização/dissolução ou de cristalização/
deliquescência, conduzem ao desengaste dos grãos. A diferença de solubilidade dos sais determina, neste 
caso, a posição de cristalização no seio da rede porosa. Assim, sais mais solúveis como a halite e a 
nitratite, ainda que muitas vezes menos abundantes que o gesso (CaSO4·2H2O), cristalizam nos poros mais 
pequenos ou nas fissuras mais estreitas da pedra, onde provocam fortes deteriorações, enquanto o gesso, 
muito menos solúvel, precipita em fases anteriores de evaporação em poros de maiores dimensões, não 
introduzindo tensões significativas nas paredes da rede porosa. Por este motivo, a quantidade de gesso 
presente em muitas pedras não é em geral proporcional à intensidade da desagregação granular (Begonha, 
2001: 301).

2.2. Alvéolos

Os alvéolos são pequenas cavidades, normalmente com abertura mais ou menos circular, diâmetro 
em geral não ultrapassando os 10 mm e profundidade máxima idêntica ao diâmetro da abertura (Est. I-4).

O fenómeno de formação de alvéolos não está ainda inteiramente compreendido. Segundo Beaucourt 
e Jaton (1975: 16), Jeannette (1980: 113-114), Amoroso e Fassina (1983: 33), Jeannette (1992: 62), 
Begonha (2004: 17), a formação de alvéolos em calcários, arenitos e granitos é considerada como um 
fenómeno associado a desagregação granular diferencial.

De acordo com Aires-Barros (1991: 74) a alveolização é a desagregação superficial da rocha com 
espessura que vai de décimos de milímetro a cerca de meio centímetro, mantendo-se a parte interna sã. 
A velocidade de alteração e de erosão variam, originando zonas escavadas mais ou menos profundas, 
separadas por tabiques. O aspecto geral é o de alvéolos múltiplos, de formas e dimensões variadas.

Segundo Amoroso e Fassina (1983: 33) a formação de alvéolos em calcários está frequentemente 
associada a superfícies expostas a ventos fortes, onde a evaporação ocorre de imediato sob a superfície 
da pedra, no interior da rede porosa. A desagregação granular prossegue preferencialmente em certas 
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áreas, formando cavidades profundas (alvéolos). Amoroso e Fassina (1983: 33), citando Torraca (1981), 
referem que o processo passa por uma aceleração progressiva, quando o alvéolo se forma, uma vez que a 
velocidade do vento aumenta no interior da cavidade, formando pequenos redemoinhos.

A alveolização é muito mais frequente em calcários e arenitos calcários do que em granitos (SiLva 
et al., 1996: 184). Nos edifícios construídos em granito, os alvéolos ocorrem em pedras afectadas por 
desagregação granular e, simultaneamente, parecem estar associados a locais sujeitos a fortes correntes 
de ar e/ou ambientes marinhos que proporcionam elevados fluxos de evaporação, tal como sucede em 
sete igrejas da província da Corunha, na Galiza (SiLva et al., 1996: 188-189), na fachada Oeste da Igreja de 
São Gonçalo, em Amarante (Begonha, 2004: 122-123) (Est. I-4), na Capela do Senhor da Pedra, em Miramar 
(Bré, 2008: 65, 67) e no Mosteiro da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia (Madureira, 2008: 70).

Em pedras de granito simultaneamente afectadas por desagregação granular e alvéolos do Mosteiro 
de Travanca, Begonha e Novais (2011: 48, 53, 80) identificaram os minerais de sais solúveis nos dois tipos 
de deterioração (gesso e nitratite nos alvéolos e gesso, halite e nitratite na desagregação granular), não 
tendo obtido quantitativos muito diferentes dos mesmos nos dois tipos de decaimento.

2.3. Placas

As placas acompanham a superfície exterior das pedras, sendo delimitadas por duas superfícies 
paralelas. Constituem formações pouco espessas relativamente ao comprimento e largura, podem atingir 
20 mm ou mesmo 30 mm (Est. I-6) de espessura, mas em geral entre os 2 mm e os 11 mm. Podem cobrir 
uma área de várias centenas de centímetros quadrados. A maior parte das placas é bastante dura e 
compacta (Est. I-5, I-6). De um modo geral, apresentam forma planar (Est. I-5) mas, no caso de colunas e 
balaústres, podem exibir formas de coroas cilíndricas (Est. I-6) ou tronco-cónicas. Em pedras salientes ou 
de cunhais, desenvolvem-se continuamente por duas ou mais superfícies perpendiculares (Est. I-5).

No Hospital de Santo António, no Porto, a espessura média das placas é de 4,5 mm, estando os 
valores mais frequentes compreendidos entre os 3 e 5 mm (Begonha, 2001: 141) (Est. I-5).

A maior parte das placas do Hospital de Santo António, incluindo as de menor espessura, é bastante 
dura e compacta (Est. I-5) (Begonha, 2001: 141), mas podem estar afectadas por desagregação granular, 
sendo então bastante frágeis.

As placas afectam todo o tipo de rochas como, por exemplo, os granitos, calcários, mármores, 
arenitos e basaltos.

Durante a sua evolução, vão-se progressivamente destacando da pedra, acabando por se separar, 
afastar, abaular, fendilhar e cair, deixando cicatrizes facilmente reconhecíveis.

A face interior da placa (voltada para o interior da pedra) e a zona da pedra de onde a placa se 
destacou apresentam um material pulverulento e aspectos de desagregação granular.

Por vezes, a seguir à queda de uma placa, voltam-se sucessivamente a formar, a destacar e a cair 
novas gerações de placas que, segundo Fitzner e Heinrichs (1994: 670), são sempre menos desenvolvidas 
e espessas que as anteriores. 

As placas aparecem associadas sobretudo a zonas com as seguintes características:
- Zonas húmidas, não lixiviadas, localizadas nas áreas mais baixas do rés-do-chão das fachadas que 

estão submetidas à ascensão capilar de soluções salinas, abaixo das pedras que exibem desagregação 
granular de intensidade forte (Est. I-5, I-6);

- Zonas húmidas, não lixiviadas, localizadas acima de elementos arquitectónicos horizontais como 
cornijas e varandas onde a permanência da água da chuva é maior.

Aparecem também, em determinados monumentos, sobretudo associadas às zonas mais expostas 
à acção directa da chuva, vento e Sol, caracterizadas por ciclos rápidos de molhagem e secagem, 
frequentemente ligadas a pedras de esquinas que apresentam maior superfície de evaporação.

O gesso é o mineral de sal solúvel dominante, aparecendo por vezes em grande quantidade na face 
interior das placas e no material pulverulento.

Na face exterior das placas, o gesso normalmente não aparece ou, quando tal sucede, é sempre em 
quantidades bastante reduzidas.
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2.4. Plaquetas

As plaquetas constituem uma deterioração que pode ser considerada como que de transição 
entre a desagregação granular e as placas. Caracterizam-se por acompanharem a superfície exterior das 
pedras, sendo delimitadas por duas superfícies paralelas, em geral não tão bem definidas como no caso 
das placas. Constituem formações pouco espessas, não ultrapassando normalmente os 2 milímetros. 
As plaquetas são usualmente mecanicamente pouco resistentes e pouco compactas, visto estarem 
afectadas por desagregação granular. Estendem-se por áreas inferiores a um centímetro quadrado até 
aos dois centímetros quadrados, apresentando geralmente forma planar. Durante a sua evolução, vão- 
-se progressivamente destacando da pedra, acabando por se separar e cair. Tal como nas placas, a face 
interior das plaquetas exibe material pulverulento e a zona da pedra de onde a plaqueta se destacou, 
aspectos de desagregação granular. Uma pedra afectada por plaquetas mostra, de uma maneira geral, 
uma sucessão de zonas empoladas (zonas onde as plaquetas já se destacaram e afastaram da pedra, mas 
ainda não caíram) e de zonas semelhantes a crateras (zonas onde as plaquetas já caíram) (Est. I-7).

As plaquetas formam-se em zonas húmidas, não lixiviadas, mais baixas das fachadas, sujeitas à 
ascensão capilar de soluções salinas a partir do solo. Localizam-se acima das pedras com placas, podendo 
formar-se ao lado de pedras afectadas desagregação granular de intensidade média a forte.

As plaquetas estão associadas à cristalização de gesso, ao qual está frequentemente associada a 
halite, no interior da rede porosa do granito segundo um plano paralelo à superfície exterior das pedras.

2.5. Crostas negras

As crostas negras formam-se em zonas com índices de poluição do ar significativos ou elevados. 
Contrariamente aos tipos de danos descritos anteriormente, as crostas negras não são formadas por 
material pétreo, mas por depósitos que cobrem as superfícies das pedras e das argamassas das juntas.

Como o seu nome indica, caracterizam-se pela sua cor negra. A superfície é mais ou menos irregular, 
raramente acompanhando a rugosidade superficial das pedras que recobrem (Est. I-8, Est. II-1). A espessura 
das crostas negras pode variar entre menos de 1 mm e mais de 10 mm (Est. I-8, Est. II-1). As crostas 
negras mais espessas apresentam superfície com forma dendrítica característica, idêntica à forma de 
couve-flor ou de excreções coralígenas ou esponjosas de aspecto escoriáceo (Est. I-8, Est. II-1).

A formação de crostas negras nas fachadas está associada a zonas húmidas e protegidas da acção 
directa da chuva (não há lixiviação), mas onde a mesma consegue chegar por capilaridade através do meio 
poroso da pedra, designadamente sob cornijas (Est. I-8, Est. II-1), consolas, zonas recuadas e nichos.

Sob as cornijas, formam-se simetricamente e a alguns centímetros de juntas abertas por onde 
circula a água da chuva (Est. II-1). A extensão lateral e vertical destas crostas depende da área por onde 
a humidade se propaga por capilaridade. Observa-se assim uma alternância de zonas escuras, recobertas 
por crostas negras, e zonas claras adjacentes às juntas, lavadas pela água da chuva/escorrência.

Pedras afectadas por desagregação granular não apresentam crostas negras, devido à queda mais 
ou menos contínua de material pétreo, impedindo assim o seu desenvolvimento.

As crostas mais espessas são constituídas por uma zona superficial pouco resistente, e zonas 
intermédia e interior bastante compactas e resistentes, permanecendo unidas após a sua extracção para 
amostragem.

Apesar de aparentemente não parecerem afectar o granito subjacente, as crostas negras acabam por 
empolar, “explodir” e cair, arrancando a película mais superficial da pedra e originando formas semelhantes 
a crateras lunares de impacte, as quais são delimitadas por uma zona anelar de crosta negra empolada e 
separada da pedra. A pedra subjacente pode exibir desagregação granular intensa.

As crostas negras são essencialmente constituídas por cristais de gesso, cinzas volantes muito 
porosas, de natureza carbonosa e ricas em enxofre, resultantes da queima de combustíveis fósseis e 
poeiras silicatadas que aderiram às superfícies húmidas.

A estrutura e composição mineralógica das crostas negras revelam a sua própria génese, constituindo 
provavelmente o tema mais discutido pelos investigadores que se dedicaram ao estudo das deteriorações 
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e da conservação dos monumentos.
As primeiras teorias sobre a génese das crostas negras reflectem o tipo de rochas empregues 

nos monumentos. O facto de a maior parte dos monumentos Europeus, inicialmente estudados, ter sido 
construída com rochas carbonatadas, conduziu a uma sobrevalorização dos fenómenos de transformação 
do carbonato de cálcio da rocha (CaCO3) em gesso (CaSO4·2H2O), por reacção com as águas das chuvas 
ácidas, ricas em ião sulfato. Por outro lado, a hipótese de os óxidos de enxofre da atmosfera poluída 
reagirem por via seca com a rocha carbonatada, implicaria a formação de crostas negras em qualquer ponto 
das fachadas, contrariando a distribuição selectiva das mesmas (apenas em locais húmidos protegidos da 
chuva/escorrências).

Além disso, as crostas negras formam-se sobre qualquer tipo de substrato poroso, rocha ou não, 
incluindo granitos de duas micas muito pobres em cálcio, como o granito do Porto, grés siliciosos sem 
teores significativos em cálcio, como os grés vermelhos da Alsácia empregues na Catedral de Strasbourg 
(Millot et al., 1967: 137, 151) e ainda tijolos, argamassas e betões. Aparecem igualmente sobre materiais 
não porosos como metais (estátuas de bronze e zinco por exemplo).

Begonha et al., (1996: 484, 486) e Begonha (2001: 392, 394-397) mostraram que em ambientes 
urbanos e/ou industriais como a cidade do Porto, a água da chuva é rica nos iões Ca2+ e SO4

2- numa 
proporção de 1: 1, ou seja, igual à estequeométrica do gesso. Assim, quando a água da chuva evapora, o 
gesso cristaliza. Consequentemente, após cada episódio de precipitação, a espessura das crostas negras 
vai gradualmente aumentando.

2.6. Filmes negros

Tal como as crostas negras, os filmes negros formam-se em zonas com índices de poluição do ar 
significativos ou elevados, não sendo igualmente constituídos por material pétreo, mas por depósitos que 
cobrem as superfícies das pedras e argamassas das juntas e, em muitos casos, as superfícies exteriores 
de placas e plaquetas.

Na cidade do Porto, os filmes negros e desagregação granular são as duas deteriorações mais 
importantes, envolvendo maior número de pedras das fachadas.

Os filmes negros são, conforme o nome indica, formações superficiais muito finas, de cor negra ou 
castanha muito escura. Recobrem e aderem fortemente à superfície das pedras graníticas, mantendo, 
devido à sua reduzida espessura, a rugosidade superficial da pedra (Est. II-2, II-3, II-4), contrariamente ao 
que sucede com as crostas negras.

São normalmente baços (Est. II-2, II-3, II-4), homogéneos e duros, aderindo de tal forma à superfície 
das pedras graníticas, que a sua remoção em trabalhos de limpeza é difícil. Por vezes, apresentam brilho 
metálico, ou aspecto brilhante, idêntico ao asfalto fresco.

Os filmes negros aparecem associados às três seguintes zonas:
- Zonas expostas, mas não sujeitas à acção directa dos ventos de Sudoeste e Sul associados aos 

episódios de precipitação;
- Zonas expostas directamente à chuva, mas não submetidas a escorrência forte;
- Zonas mais baixas das fachadas, sujeitas ao salpico da chuva a partir dos passeios ou do solo.
A primeira situação, relativa a zonas expostas mas não sujeitas à acção directa dos ventos de 

Sudoeste e Sul constitui o caso mais frequente de ocorrência deste tipo de deterioração.
Os filmes negros são constituídos por uma enorme quantidade de partículas de reduzida dimensão 

(raramente ultrapassando os 10 µm a 20 µm) agregadas por uma matriz de material homogéneo, 
provavelmente de natureza amorfa. Estas partículas caracterizam-se por uma grande complexidade 
mineralógica e morfológica, destacando-se os seguintes tipos:

- Cristais xenomórficos de quartzo, feldspatos e micas, resultantes da deposição de poeiras do solo 
e das ruas;

- Partículas de forma irregular ricas em ferro (jarosite bem cristalizada (KFe3(SO4)2 (OH)6), ferrihidrite 
amorfa (Fe2O3·1,8H2O), goethite mal cristalizada (α-FeO(OH)), magnetite (Fe3O4) e hematite (Fe2O3));

- Partículas ricas em carbono;
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- Cinzas volantes, esféricas, de superfície lisa, ricas em silício e alumínio;
- Cinzas volantes esféricas, de superfície rugosa e constituídas por óxidos de ferro;
- Cinzas volantes, esféricas, porosas, de natureza carbonosa;
- Cristais de gesso inexistentes ou muito raros.
A espessura dos filmes negros foi determinada em vários locais na cidade do Porto. Em média, os 

filmes negros estudados no Hospital de Santo António têm espessuras médias compreendidas entre os 
80 µm e 210 µm, variando aproximadamente entre os 40 µm e 370 µm (Begonha, 2001: 212). Na Igreja do 
Carmo, a espessura média dos filmes negros varia entre 60 µm e 125 µm, com um máximo de 240 µm 
(Begonha, 2001: 276-279). Numa casa de finais do século XIX, localizada na Rua de S. Roque da Lameira, a 
espessura média dos filmes negros está compreendida entre 45 µm e 130 µm, com um máximo de 290 µm 
(Begonha, 2001: 292). Estes valores são da mesma ordem de grandeza dos referidos por Nord e Tronner 
(1991: 32) e Nord e Ericsson (1993: 25) (20 µm a 200 µm) em monumentos da Suécia.

Relativamente à grande concentração de ferro nos filmes negros, Nord e Tronner (1991: 34) e Nord 
e Ericsson (1993: 28) consideram que os elevados valores de ferro nas amostras da Suécia resultam, 
quer da poluição atmosférica (tráfego automóvel e poluição industrial), quer do quantitativo em ferro 
da própria rocha devido à reacção das águas das chuvas ácidas com os minerais que contêm ferro. Não 
consideram as águas das chuvas como uma fonte a ter em conta na concentração do ferro nos filmes 
negros, uma vez que contêm teores em ferro demasiado baixos.

Relativamente aos edifícios e monumentos do Porto, Begonha (2001: 212-213) mostrou que os 
filmes negros resultam exclusivamente de partículas associadas à poluição atmosférica, não havendo 
contribuição significativa da biotite, existente em pouca quantidade e único mineral rico em ferro no 
granito do Porto. Efectivamente, o autor mostrou em cortes observados à lupa binocular, o contraste 
nítido entre o granito e os filmes negros que o recobrem, não existindo qualquer variação gradual entre si.

Em amostras de filmes negros da Suécia e Polónia, Nord e Tronner (1991: 40) e Nord e Ericsson 
(1993: 33) referem que o carbono aparece sob a forma de poeiras e sujidades de grafite mal cristalizada e 
de mais de noventa compostos orgânicos. O carbono é gerado por várias fontes poluentes entre as quais o 
tráfego automóvel, indústria, centrais térmicas de queima de carvão e/ou fuel e aquecimento doméstico.

2.7. Eflorescências

As eflorescências são cristalizações de minerais de sais solúveis sobre a superfície de meios porosos, 
designadamente pedras, argamassas e betões.

Arnold e Kueng (1985: 259-262) consideram os seguintes três tipos de eflorescências:
- Eflorescências de cristais eriçados — são constituídas por cristais individuais erectos prismáticos 

ou aciculares e, também, por menor número de cristais quase isométricos. Os cristais aciculares são 
direitos com espessura de alguns micrómetros e comprimento entre menos de 1000 µm (< 1 mm) a mais 
de 10000 µm (> 1 cm). Os cristais colunares apresentam espessura próxima dos 10 µm e comprimento 
até aos 10000 µm, sendo constituídos quer por cristais singulares quer por feixes de cristais paralelos 
intercrescidos. Os cristais são muitas vezes encurvados, distorcidos ou mesmo espiralados, exibindo, 
no entanto, sempre a mesma orientação cristalográfica ao longo de todo o grão. Estas eflorescências 
brilham frequentemente quando se desenvolvem faces nos cristais, os quais estão pouco ligados ao 
substrato poroso em eflorescências recentes, ligando-se-lhe mais fortemente com o envelhecimento. 
As eflorescências de cristais eriçados podem originar desagregação granular nas pedras. As condições 
de cristalização deste tipo de eflorescências são as do crescimento de cristais em forma de pêlo, 
desenvolvendo-se sobre materiais porosos, mesmo quando estão fortemente insaturados relativamente 
à água;

- Eflorescências de agregados fofos (fluffy) (Est. II-6) — são constituídas por agregados fracamente 
coerentes de pêlos e fibras aciculares, semelhantes a cabelos compridos, podendo ser removidas com 
um simples sopro. Os hábitos cristalinos são parecidos com os das eflorescências anteriores, ocorrendo 
somente longos cristais aciculares. Muitos cristais não estão ligados ao substrato, mas colocados sobre 
outros. Produzem poucos danos no substrato;
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- Eflorescências pulverulentas (Est. II-5) — são constituídas por grãos muito finos essencialmente 
sub-micrónicos, formando agregados pouco coesos. São características de sais ou agregados de sais 
desidratados. Geneticamente constituem formações secundárias, resultando da desidratação de anteriores 
cristais de sais hidratados.

Em Portugal, os minerais de sais solúveis mais frequentes em eflorescências de tipo pulverulento 
encontradas em edifícios e monumentos de granito são o gesso, thenardite (Na2SO4) (Est. II-5), singenite 
(K2Ca(SO4)2·H2O), glauberite (Na2Ca(SO4)2·2H2O), calcite (CaCO3), niter (KNO3), aptitalite (NaK3(SO4)2·2H2O), 
halite, nitratite, brushite (CaHPO4·2H2O), epsomite (MgSO4·7H2O), hexahedrite (MgSO4·6H2O), natron 
(Na2CO3·10H2O), thermonatrite (Na2CO3·H2O), trona (Na3H(CO3)2·10H2O), darapskite (Na3(SO4)(NO3)·H2O), 
whewellite (Ca(C2O4)·H2O) e weddellite (Ca(C2O4)·2H2O).

As eforescências de tipo fluffy são menos frequentes, sendo constituídas geralmente por mirabilite 
(Na2SO4·10H2O), gesso, niter (Est. II-6), nitratite e gaylussite (Na2Ca(CaCO3)2·5H2O).

As eflorescências ocorrem principalmente nas paredes de salas com elevada humidade relativa do 
ar. Podem ainda ser observadas na parte interior de paredes de salas aquecidas nas zonas submetidas à 
ascensão capilar de soluções salinas provenientes do solo.

Formam-se também na parte exterior das fachadas sobre argamassas de juntas de cimento ou sobre 
as pedras no contacto com as referidas argamassas em zonas sujeitas igualmente à ascensão capilar.

2.8. Colonização biológica

Os seres vivos, nomeadamente as plantas, desenvolvem-se nas áreas mais húmidas e/ou sombrias 
das fachadas dos edifícios e, ainda, em juntas abertas onde a escorrência ou a permanência de humidade 
são maiores.

Nas pedras das fachadas de edifícios e monumentos, ocorrem geralmente diversos tipos de seres 
vivos.

Podem desenvolver-se plantas superiores fanerogâmicas desde árvores (figueiras e pinheiros, por 
exemplo) (Est. II-7), arbustos a plantas herbáceas (Est. III-1) e, igualmente, os fetos.

Ocorrem ainda musgos, líquenes (Est. III-2), algas (Est. III-3), fungos e microorganismos (algas 
unicelulares como as diatomáceas e bactérias, por exemplo).

Em muitos edifícios, os líquenes são os organismos que afectam maior número de pedras, recobrindo-
-as por vezes integralmente. No entanto, em áreas com índices de poluição atmosférica elevados como 
o centro da cidade do Porto, os líquenes não se desenvolvem, aparecendo unicamente nos locais mais 
altos das fachadas onde a ventilação é maior e os níveis de poluição são mais baixos e compatíveis com o 
desenvolvimento destes organismos.

2.9. Fissuras e fendas

Fissuras são aberturas que não intersectam as pedras em toda a sua espessura, não as dividindo em 
duas partes separadas, contrariamente ao que sucede com as fendas.

Fissuras e fendas aparecem nos materiais, quando a sua capacidade resistente é excedida, sendo 
fundamentalmente provocadas por assentamentos diferenciais da fundação (Est. III-4).

Erros de projecto ou de execução, bem como modificações do tipo de utilização para que o edifício 
foi concebido também podem estar na origem destes danos.

As solicitações térmicas e sísmicas originam igualmente fissuras e fendas. Além disso, a oxidação 
de elementos metálicos cravados nas pedras, como por exemplo os gatos, cria forças de tracção que as 
mesmas não suportam, fendilhando.

2.10. Elementos destacados e lacunas

Fissuras e fendas podem conduzir ao destacamento de fragmentos das pedras. Situação frequente 
é a que resulta da oxidação de elementos metálicos (Est. III-5).
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As lacunas podem resultar de perdas muito grandes de material pétreo devido a desagregação 
granular muito intensa, da oxidação de elementos metálicos (Est. III-6), de acidentes ou ainda de vandalismo 
(destruição por exemplo de elementos arquitectónicos como estátuas de santos) ou de guerras.

2.11. Lacunas e juntas preenchidas com argamassas de cimento

As lacunas e as juntas encontram-se frequentemente preenchidas com argamassas de cimento 
(Est. III-7, III-8). Para além do factor estético, as argamassas de cimento são extremamente prejudiciais 
para a pedra, acelerando a perda de material pétreo por desagregação granular nas zonas das pedras 
adjacentes às juntas.

Com efeito, as argamassas de cimento são mais porosas que o granito e o seu meio poroso muito 
diferente do das pedras. As argamassas de cimento contêm teores significativos nos iões alcalinos sódio 
e potássio e no ião carbonato. Nas áreas das fachadas sujeitas a ascensão capilar ou após um episódio de 
precipitação, as pedras de granito secam mais rapidamente do que as argamassas de cimento, as quais 
se comportam como reservatório de água. Assim, as soluções salinas existentes no meio poroso das 
argamassas de cimento transferem-se por capilaridade para as pedras de granito que lhes são adjacentes. 
Em zonas com forte poluição atmosférica, como o Hospital de Santo António, no Porto e o Mosteiro da 
Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, os minerais de sais solúveis dominantes são os sulfatos (thenardite, 
singenite, glauberite, mirabilite e gesso) (Begonha, 2001: 221-224, 407; Madureira, 2008: 109-119), enquanto 
em regiões com baixos índices de poluição do ar, como a Igreja de Santa Clara, em Vila do Conde e a Capela 
do Senhor da Pedra, em Miramar, os minerais de sais solúveis dominantes são os carbonatos (trona e 
thermonatrite) (CoSta Leite, 2008: 94-98, 102, 104; Bré, 2008: 91-95, 103, 119) (Est. III-8) que originam 
a desagregação granular e consequente perda de material pétreo junto às argamassas e a formação de 
eflorescências dos referidos minerais de sais solúveis na zona de contacto da argamassa com o granito 
(Begonha et al., 2011: 12).

3. AGENTES AGRESSIVOS

De entre os principais agentes agressivos responsáveis pelo decaimento das pedras destacam-se a 
água, os sais solúveis, os gases, o vento, a temperatura, o gelo e os seres vivos. Referir-se-ão apenas a 
água, os sais solúveis e, de entre os seres vivos, as aves e o Homem.

3.1. A água

A água é o principal agente agressivo na alteração dos materiais pétreos. Actua sobre os minerais, 
por um lado, fornecendo uma fase fluida, promovendo a mobilidade dos iões necessários para as reacções 
químicas e, por outro lado, comportando-se como um novo componente químico, tornando possível a 
formação de minerais hidratados.

Assim, além da acção que pode exercer por si mesma, é o agente agressivo indispensável para que 
os gases e os sais minerais exerçam a sua acção destrutiva.

Um material poroso contém sempre uma determinada quantidade de água que não é fixa, dependendo 
do equilíbrio que se estabelece entre ele e o ambiente que o rodeia. É sobretudo a variação da quantidade 
de água (sob as formas líquida e/ou de vapor) nos materiais que provoca os diversos estados patológicos 
nas construções.

Os fenómenos migratórios da humidade conduzem às modificações das propriedades dos materiais, 
fenómenos a que as pedras são particularmente sensíveis, dada a sua estrutura porosa. 

A água pode penetrar nas edificações durante a fase de construção (aplicação de argamassas, 
molhagem das pedras que vão estar em contacto com as argamassas, água das próprias pedras, água da 
chuva no interior da construção devido à inexistência de coberturas) ou do exterior do edifício (chuva, 
água freática, nevoeiro, vapor de água).
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Enquanto a água proveniente do interior sob a forma líquida só entra em contacto com a pedra 
do edifício, em caso de rotura das tubagens, a água sob a forma de vapor está permanentemente em 
contacto com as pedras de salas interiores, pelo que é desejável a sua rápida remoção mediante uma 
eficaz ventilação.

A água pode penetrar ou atravessar as pedras, quer actuando sob pressão, quer simplesmente por 
contacto, sem pressão exterior. A penetração da água sem pressão hidráulica pode dar-se por capilaridade 
ou por difusão. Em presença de uma pressão hidráulica, o mecanismo de transporte dominante é a 
permeabilidade. De entre os mecanismos referidos, a capilaridade é, sem dúvida, o mais importante no 
que se refere à deterioração das pedras.

3.2. Os sais solúveis

O efeito dos sais solúveis é o mais comum na génese das deteriorações da pedra.
Os minerais de sais solúveis mais frequentes são os sulfatos, cloretos, nitratos e carbonatos simples 

ou duplos de sódio, potássio, cálcio e magnésio, os nitratos de amónia, os oxalatos de cálcio e os fosfatos 
de cálcio.

Os sais solúveis dissolvem-se na água, formando soluções salinas que se transferem ou ascendem 
por capilaridade nas edificações, cristalizando nas zonas de evaporação.

As variações dos teores de água líquida e da humidade relativa do ar fazem com que os sais 
cristalizem, hidratem, deliquesçam e dissolvam, repetindo-se estes fenómenos até à destruição do material 
pétreo, devido ao desenvolvimento de forças de cristalização que, actuando no interior da rede porosa das 
rochas (Est. IV-1, IV-2, IV-3), dão origem a tensões de tracção que contribuem para a sua desagregação.

A dissolução ocorre se uma solução insaturada de determinada origem é fornecida aos cristais de 
sais ou se a solubilidade dos sais, dependente da temperatura, aumenta por variação da mesma.

A humidade pode ser fornecida pela chuva, pelo solo e por condensação.
Se estão presentes sais higroscópicos, o que normalmente é o caso, a água condensa-se nas 

superfícies dos cristais (deliquescência) para concentrações de vapor de água bem abaixo do ponto de 
orvalho. Para uma dada temperatura e um determinado grau de sobressaturação, os sais com menores 
volumes molares são os que registam maiores forças de cristalização.

Trabalhos de investigação coordenados por Arnold e Zehnder (1987: 109-112) e Arnold e Zehnder 
(1989: 35-39) permitiram verificar que, os sais transportados por ascensão capilar a partir do solo, 
precipitam segundo uma sequência espacial.

Quanto mais solúveis são os sais, mais distantes se encontram do solo ou da base da parede. 
Na zona mais baixa, estão presentes sobretudo os sulfatos e os carbonatos (menos solúveis e menos 
higroscópicos), enquanto na zona mais alta se acumulam os cloretos e os nitratos (mais solúveis e mais 
higroscópicos).

Assim, nas zonas afectadas por ascensão capilar a partir do solo, as pedras mais intensamente 
deterioradas por desagregação granular surgem a cotas mais elevadas, devido à cristalização de minerais 
mais solúveis e higroscópicos como os cloretos e os nitratos que proporcionam um maior número de ciclos 
de cristalização/dissolução e/ou de cristalização/deliquescência.

Para além disso, nestas zonas mais afastadas do solo, aparecem sistematicamente minerais como a 
halite e a nitratite que desenvolvem elevadas forças de cristalização.

A origem dos sais solúveis é diversa, podendo ser endógena ou exógena relativamente às edificações. 
Os sais solúveis endógenos encontram-se sobretudo nas argamassas. Os sais com origem exógena podem 
advir de fontes distintas, designadamente: de materiais de restauro ou de reacções entre estes e os 
materiais originais das construções; em consequência do emprego de produtos de limpeza, conservação 
e consolidação inadequados; do ar, em resultado da presença de partículas de dimensão muito reduzida 
(formando aerossóis) provenientes quer do mar (sobretudo cloreto de sódio e também sulfatos) quer da 
poluição antropogénica (sulfatos, nitratos e carbonatos) quer do solo de regiões desérticas fustigadas 
por ventos fortes (carbonatos e sulfatos); da chuva, devido à dissolução ou incorporação não só de 
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gases resultantes da poluição atmosférica, mas também de partículas existentes no ar; do solo, como 
consequência da transformação de resíduos orgânicos, de adubos, da água freática ou de produtos 
industriais; da actividade de seres vivos como os pombos, as gaivotas e os morcegos (os dejectos são 
ricos em fosfatos, nitratos e sulfatos), plantas (ácidos), líquenes (oxalatos) e da actividade do homem 
(decomposição de corpos em cemitérios localizados no interior e/ou próximo de igrejas e conventos, 
urina).

Os minerais de sais solúveis cristalizam no interior da rede porosa do granito ou na superfície das 
pedras sob condições muito diferentes das existentes nos processos naturais geológicos pelo exibem 
muitas vezes formas e hábitos cristalinos muito distintos dos habituais na cristalografia (Est. IV-4, IV-5, 
IV-6, IV-7, IV-8, IV-9, IV-10, IV-11, IV-12).

3.3. As aves (pombos e gaivotas)

A permanência das aves nas fachadas dos edifícios cria um conjunto de situações de que resultam 
diversas acções prejudiciais para a pedra:

- A acção erosiva desenvolvida pelas patas e bico;
- Os dejectos, ovos e cadáveres das aves, juntamente com restos de comida e materiais utilizados 

no fabrico dos ninhos, formam por vezes espessas camadas de guano que se depositam nos locais de 
permanência como as cornijas, nichos e superfícies horizontais.

Estas camadas, com grande capacidade de absorção de água, são ricas em fosfatos, nitratos e 
sulfatos, aumentam o tempo de permanência das águas da chuva sobre as superfícies, enriquecendo-as 
nestes iões.

Dão origem a soluções salinas que, por percolação através de juntas abertas ou por capilaridade 
através da pedra, deterioram o substrato pétreo por desagregação granular e por plaquetas, formando 
ainda eflorescências, concreções e crostas de minerais de sais solúveis.

O portal Sul da Igreja do Convento de S. Gonçalo, em Amarante e a fachada principal da Igreja de 
Nossa Senhora da Lapa, no Porto são exemplos das situações descritas. A camada de guano depositado 
sobre as cornijas dos dois monumentos atingia antes das intervenções realizadas, em certos pontos, mais 
de 10 cm.

Na Igreja do Convento de S. Gonçalo, as zonas com pedras mais intensamente deterioradas situam-
-se sob as duas cornijas que separam os três andares do portal Sul. O estudo mineralógico das pedras 
afectadas por desagregação granular, plaquetas e eflorescências (pulverulentas e de tipo fluffy) mostrou 
a presença de teores invulgarmente elevados de dois tipos de sais: nitratos e fosfatos que cristalizam 
sob a forma de niter, nitratite e brushite (CaHPO4·2H2O). A grande quantidade de nitratos e fosfatos, em 
particular do niter e da brushite, contrasta com a presença de quantidades diminutas ou mesmo com a 
ausência destes minerais na generalidade dos diversos edifícios e monumentos graníticos em Portugal 
(Begonha, 2004: 123).

As aves (gaivotas e pombos) têm forte instinto territorial, principalmente nas épocas de nidificação. 
Adquirem então comportamentos muito agressivos relativamente à presença dos humanos, quando se 
deslocam em visitas de inspecção ou em trabalhos de limpeza ou reabilitação dos edifícios.

3.4. O Homem

O Homem exerce a sua acção destruidora nos monumentos e edifícios de granito através de 
diversas acções, designadamente: guerras; poluição antropogénica, formando ambientes atmosféricos 
urbanos e/ou industriais ácidos; vandalismo; intervenções nas edificações; actividades fisiológicas — 
urina; decomposição dos corpos em cemitérios.

A Igreja do Convento de S. Gonçalo foi alvo de bombardeamentos por parte das tropas portuguesas 
entre 18 de Abril a 2 de Maio de 1809, aquando da segunda Invasão Francesa comandada pelo marechal 
Soult. O Mosteiro da Serra do Pilar foi bombardeado de 13 a 14 de Outubro de 1833 pelas tropas 
Absolutistas de D. Miguel durante as Guerras Liberais. São ainda hoje visíveis as marcas de impacto das 
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bombas de canhão nas fachadas dos dois monumentos.
A poluição antropogénica da atmosfera tem particular relevo nos edifícios e monumentos em 

granito na cidade do Porto. Em resultado dos elevados índices de poluição, as fachadas apresentam-se 
enegrecidas em consequência da formação generalizada de filmes negros e também à presença de crostas 
negras.

O vandalismo engloba um conjunto de acções distintas em que não se respeitou o património 
edificado. Incluem-se, como exemplo, as acções praticadas contra imagens de santos, a profanação e/
ou destruição parcial ou total de túmulos de figuras proeminentes da história como por exemplo o de D. 
Egas Moniz no Mosteiro de Paço de Sousa e, mais recentemente, os graffiti, extremamente prejudiciais no 
caso de superfícies graníticas devido à facilidade de penetração das tintas através do meio poroso de tipo 
fissural das pedras.

Algumas intervenções conduziram a maus resultados, por vezes com carácter permanente. A 
utilização de determinados produtos e ou técnicas originaram reacções químicas entre a pedra e os 
produtos de tratamento ou, a formação de uma camada superficial consolidada, mecanicamente muito 
resistente e muito pouco permeável, que levou à cristalização do gesso na interface entre a pedra não 
tratada e a camada superficial consolidada, conduzindo à formação de placas com grande extensão e 
espessura.

Na década de oitenta do século XX, aplicou-se um produto consolidante nos portais de vários 
Monumentos Nacionais (Igreja de S. Pedro de Rates e Mosteiro de Paço de Sousa, por exemplo). Estas 
intervenções deram origem à coloração alaranjada do granito em resultado da reacção do consolidante 
(silicone) com os raios ultravioletas da luz solar.

O emprego generalizado de argamassas de cimento no fechamento de juntas deterioradas ou 
abertas, assim como em lacunas, provocou a aceleração do processo de deterioração do granito nas 
áreas adjacentes às argamassas.

A substituição de pedras de granito por betão não são aconselháveis, mesmo quando isso não tem 
consequências nefastas para as pedras adjacentes, dado o impacto visual (caso de um trecho de cornija 
na Igreja de Nossa Senhora da Lapa). Em certas situações, optou-se por dar um acabamento superficial 
(fingidos) ao betão semelhante ao granito (tecto da loggia do segundo andar do Hospital da Santa Casa 
da Misericórdia de Viana do Castelo).

Limpezas parciais de determinados edifícios ou estruturas têm um efeito negativo na leitura das 
fachadas ou elementos arquitectónicos como, a título de exemplo, era patente no edifício da autoria do 
Arquitecto Marques da Silva situado na Rua Cândido dos Reis e Rua das Carmelitas, no Porto (Est. II-3).

Intervenções realizadas pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nas décadas 
de trinta e quarenta do século XX em numerosos Monumentos Nacionais alteraram, por vezes de 
maneira radical, o aspecto de muitos desses monumentos. Procurou-se restabelecer a aparência 
original do monumento, retirando-se tudo ou quase tudo o que havia sido acrescentado ao longo dos 
séculos. Realizaram-se muitas demolições, transformaram-se janelas e portais, deslocaram-se torres 
sineiras, abriram-se rosáceas de estilo românico, reconstruíram-se castelos e palácios medievais. Alguns 
monumentos mostram actualmente um aspecto completamente distinto do que exibiam antes destes 
trabalhos de intervenção de que é exemplo paradigmático o Mosteiro de Paço de Sousa.

Actividades fisiológicas do Homem são igualmente responsáveis pela deterioração do granito. A 
Fachada Oeste da Igreja do Convento de S. Gonçalo, em Amarante está voltada para a escarpa, distanciada 
apenas de poucos metros. As colunas da igreja foram desde sempre utilizadas como urinol. A forte 
desagregação granular e os alvéolos (Est. I-4) das pedras das colunas na Fachada Oeste resultam da 
conjugação de dois factores: 

- A ascensão de soluções salinas (águas da chuva associadas a urina), ricas em cloretos (halite), 
nitratos (niter) e sulfatos (gesso);

- As condições especiais do local, estreito, sujeito a fortes correntes de ar que propiciam a rápida 
evaporação da água e um elevado número de ciclos de cristalização e dissolução/deliquescência dos 
minerais de sais solúveis (Begonha, 2004: 122-123, 125).
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Os sucessivos enterramentos realizados no interior ou nas proximidades das igrejas e conventos 
contribuíram para a degradação do granito. A libertação de sais a partir dos corpos e a utilização de cal 
deram origem a soluções salinas que posteriormente ascenderam por capilaridade a partir do solo pelas 
paredes, originando eflorescências de calcite pouco acima dos pavimentos e a desagregação granular a 
cotas superiores.

4. CASO DE ESTUDO: FACHADA PRINCIPAL DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA LAPA, NO PORTO

4.1. O monumento e a pedra de construção

O monumento situa-se no Monte de Germalde, no centro da cidade do Porto, caracterizado por 
elevados níveis de poluição do ar.

A igreja foi construída com o granito do Porto, granito de duas micas de grão médio, por vezes 
com tendência porfiróide, constituído por quartzo, microclina (Or 92,8%, Ab 5,7%, An 1,5%), plagióclase 
(Or 0,7%, Ab 90,3%, An 9,0%), moscovite e biotite. A moscovite é a mica dominante e a microclina é 
frequentemente pertítica. A apatite, o zircão, a monazite e o rútilo são os minerais acessórios (Begonha, 
2001: 92).

A fachada principal da Igreja de Nossa Senhora da Lapa tem dois andares separados por cornijas 
muito largas e duas torres com cerca de 56 m de altura. O primeiro andar foi construído no estilo rococó 
e o segundo num estilo de compromisso entre o rococó e o neoclássico. A construção iniciou-se em 1756 
e as torres foram terminadas entre 1855 e 1863.

O monumento é local de permanência de elevado número de pombos e gaivotas.

4.2. Estudo diagnóstico do estado de conservação da pedra da fachada principal

Begonha (2005) realizou o estudo diagnóstico do estado de conservação da pedra da fachada 
principal do monumento, propondo uma metodologia de conservação e tratamento que foi implementada 
nos trabalhos que decorreram entre Dezembro de 2007 e Julho de 2009.

Estudos de porometria com o porosímetro de mercúrio de amostras meteorizadas e de amostras 
meteorizadas e deterioradas comprovaram que as pedras empregues na construção exibiam meteorização 
herdada da pedreira. O meio poroso é bimodal, essencialmente constituído por fissuras muito finas e muito 
bem interligadas.

As deteriorações mais importantes são a desagregação granular e os filmes negros, sendo ainda 
relevantes as crostas negras, placas e colonização biológica.

A desagregação granular afecta pedras ao longo de toda a fachada, sendo particularmente intensa 
em muitas pedras do rés-do-chão sobretudo entre as cotas de 3 metros a 5 metros, onde se verifica forte 
recuo da superfície da pedra.

A deterioração das antigas argamassas de cal das juntas conduziu ao emprego de argamassas de 
cimento nas mesmas e, em diversas zonas, a forte perda de material pétreo levou à reconstituição da 
geometria inicial das pedras com a aplicação de quantidades por vezes muito significativas de argamassas 
de cimento que, para além do aspecto inestético, contribuíram para a aceleração do processo de 
deterioração do granito do Porto.

Os filmes negros têm uma distribuição generalizada em toda a fachada, sendo mais escuros, mais 
espessos e em maior número no rés-do-chão. A sua importância diminui, em geral, em altura, devido à 
menor concentração dos níveis de poluição do ar.

As crostas negras atingem os 8 mm de espessura e aparecem em zonas abrigadas da chuva, 
sobretudo sob as largas cornijas da fachada, dispondo-se simetricamente e a alguns centímetros das 
juntas abertas por onde se faz a percolação das águas das chuvas.

Há desenvolvimento de diversos tipos de líquenes apenas nas zonas mais altas da fachada. 
O estudo mineralógico das deteriorações da pedra em diversos locais da fachada principal por 



184 PATOLOGIA DO GRANITO: DETERIORAÇÕES, CAUSAS E CURAS

microscopia electrónica de varrimento (MEV) e difracção de raios X – rocha total (DRX), permitiu identificar 
diversos minerais de sais solúveis (Quadro I).

O estudo diagnóstico permitiu estabelecer as seguintes conclusões:
- As deteriorações da pedra na Igreja de Nossa Senhora da Lapa resultam essencialmente da 

cristalização de minerais de sais solúveis na rede porosa do granito do Porto meteorizado. O processo 
de meteorização conduziu à formação de uma rede porosa de tipo fissural muito bem interligada que 
possibilita não só a rápida e eficaz transferência de soluções salinas por capilaridade a partir do solo (até 
5 metros de altura) ou da chuva, mas também a fortes fluxos de evaporação dessas soluções.

Quadro I — Minerais de sais solúveis identificados por MEV e DRX

Localização Deterioração Minerais de sais solúveis (MEV e DRX)

Fachada Principal

Desagregação granular
Halite + gesso + brushite ± nitratite ± calcite

Gesso + halite + brushite ± nitratite
Gesso + brushite + calcite

Placas Gesso + calcite + brushite
Plaquetas afectadas por 
desagregação granular

Gesso + halite + brushite + calcite
Gesso + nitratite + halite

Filmes negros
Gesso (raro)

Não se identificou qualquer mineral de sal solúvel
Crostas negras Gesso

- A desagregação granular e os filmes negros são os dois tipos de deteriorações mais importantes 
na Igreja de Nossa Senhora da Lapa.

Os factores responsáveis pelo avançado estado de deterioração da pedra no monumento são:
- A proximidade do Oceano Atlântico e do Rio Douro, associadas às condições de elevada precipitação, 

elevada humidade relativa do ar e forte ventilação do local;
- Os elevados índices de poluição do ar na cidade do Porto;
- A pequena profundidade do nível freático;
- A permanência e acumulação de dejectos de pombos nas cornijas da fachada;
- A utilização de argamassas de cimento em juntas e na reconstituição de lacunas.

A halite, presente nas pedras afectadas por desagregação granular e plaquetas, tem como principal 
origem a água da chuva devido à proximidade do Oceano Atlântico.

O gesso, identificado em amostras de desagregação granular, plaquetas, placas e crostas negras, 
está associado à água da chuva contaminada pelos elevados índices de poluição do ar no Porto;

A brushite e a nitratite, presentes nas pedras que exibem desagregação granular, plaquetas e 
placas, têm origem na lixiviação, pela água da chuva, dos dejectos de pombos acumulados nas cornijas 
da fachada;

Os filmes negros resultam da acumulação, na superfície das pedras de granito do Porto, de numerosas 
partículas de composições muito diversas, na sua grande maioria constituídas por compostos de carbono 
associados à poluição do ar. São ricos em fósforo, ferro e enxofre;

Nas zonas mais altas da fachada, as mesmas condições geográficas e climáticas e a diminuição dos 
índices de poluição atmosférica favorecem o desenvolvimento de seres vivos nas pedras, particularmente 
de diversos tipos de líquenes. No rés-do-chão da fachada, os elevados índices de poluição do ar que aí se 
registam impedem o desenvolvimento dos mesmos.
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4.3. Intervenção – Dezembro de 2007 a Julho de 2009

O sucesso da intervenção na Fachada Principal da Igreja de Nossa Senhora da Lapa ficou muito a 
dever-se ao diálogo franco, permanente e constructivo entre as partes intervenientes: o dono da obra, 
Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa e o Cónego Doutor António Ferreira dos Santos; os 
projectistas, Arq. Joaquim Massena e o autor deste trabalho; o Eng. Filipe Ferreira, Administrador da firma 
contratada AOF – Augusto Oliveira Ferreira & Ca Ld.a e Dr.a Eunice Costa, encarregada pela segurança por 
parte do empreiteiro geral; os elementos da equipa de restauro da firma associada CaCO3 – Conservação 
do Património Artístico Ld.ª, Dr.a Teresa Silveira e Dr. Pedro Antunes; a fiscalização por parte do Eng. 
Filipe Almeida; a segurança da obra pela Eng.a Laura Pereira; o acompanhamento da obra por parte da 
Eng.ª Margarida Lencastre, Dr.a Adriana Amaral, Dr.a Isabel Dias Costa e Arq.a Mafalda Carneiro do Instituto 
Português do Património Arquitectónico (IPPAR).

A intervenção na Fachada Principal da Igreja de Nossa Senhora da Lapa começou em Dezembro de 
2007 e terminou em Julho de 2009 e incluiu a limpeza e tratamento da pedra em três fases consecutivas: 
torre Norte, corpo central da igreja e torre Sul. Devido a alguns problemas surgidos com a desmontagem 
dos andaimes no corpo central da igreja e montagem na torre Sul, a segunda e terceira fases coincidiram 
em determinado intervalo de tempo (Est. V-1, V-2, V-3, V-4).

A decisão da remoção dos filmes negros levantou questões sensíveis, dada a dificuldade da sua 
eliminação sem danificar a pedra e, por outro lado, a experiências mal sucedidas em intervenções anteriores 
em monumentos da cidade do Porto. A primeira questão colocada foi a de se remover ou não os filmes. 
Optou-se pela sua eliminação dado o carácter inestético dos mesmos e a convicção de que os filmes, que 
cobriam na sua totalidade grande número de pedras do rés-do-chão da igreja, contribuíam para que a 
franja capilar atingisse a cota de 5 m acima do pavimento, valor muito elevado e que podia ser em parte 
explicado pelo efeito de barreira dos filmes negros ao fluxo de evaporação.

Basicamente, foram postos à consideração dois métodos de remoção dos filmes negros: método 
químico ácido Heavy Duty que utiliza vários ácidos e produtos tensoactivos que deverá ser utilizado, 
tomando medidas rigorosas de protecção do pessoal de restauro e aplicando-o sobre as pedras 
previamente molhadas, em concentrações baixas e por períodos de tempo não superiores a 3 minutos, de 
modo a eliminar ou reduzir ao máximo os eventuais danos que possa infligir ao granito; o método abrasivo 
de projecção de água e partículas de carbonato de cálcio precipitado Exastrip/Hdo® realizado a pressões 
até 2 bar.

Foram realizados primeiramente ensaios prévios com água nebulizada que se revelaram 
completamente ineficazes na remoção dos filmes negros (Est. V-5). Posteriormente, procedeu-se a 
ensaios com os dois métodos propostos e referidos anteriormente (Est. V-6, V-7, V-8). Os dois métodos 
mostraram-se rápidos, eficazes e satisfatórios no que respeita ao grau de limpeza pretendido, não 
introduzindo danos aparentes à pedra. As dúvidas respeitantes a eventuais danos posteriores para o 
granito, em consequência da aplicação do produto químico ácido tensoactivo selecionado Heavy Duty, 
foram dissipadas, face à utilização do mesmo produto, três anos antes, na fachada de uma casa de finais 
do século XIX, localizada na Rua de S. Roque da Lameira, no Porto, sem que se tivessem manifestado 
eflorescências, manchas nem fenómenos de desagregação granular ou formação de placas.

Dados condicionalismos de natureza financeira, todas as partes envolvidas (projectistas, dono da 
obra, empreiteiro, ficalização e IPPAR), optaram pela aplicação do produto químico tensoactivo (muito 
menos dispendioso que o método alternativo de projecção) nos filmes negros situados acima da cornija 
que delimita o rés-do-chão. O método de projecção de água e partículas de carbonato de cálcio precipitado 
(muito oneroso) foi aplicado nos filmes negros situados no rés-do-chão, dado que o granito se apresentava 
mais deteriorado, pelo que o risco de penetração de quantidades excessivas de produto químico ácido 
seria maior.

Após a aplicação do produto químico ácido tensoactivo, procedeu-se à lavagem das pedras com 
água, controlando-se a eficácia da remoção do produto de limpeza com fitas indicadoras do pH.

Houve grande atenção para que o tom geral das pedras limpas pelos dois processos fosse igual de 
modo a evitar tonalidades diferentes entre o rés-do-chão e os andares e torres.
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A metodologia da limpeza e tratamento da pedra envolveu os seguintes procedimentos: limpeza da 
pedra e remoção dos dejectos de pombos por escovagem a seco com escovas macias de nylon; limpeza 
da pedra com água nebulizada; remoção das argamassas de cimento das juntas e de colmatação de 
lacunas; remoção das argamassas antigas de cal deterioradas das juntas; limpeza, preenchimento (Est. 
V-9) e acabamento (Est. V-10) das juntas e das aberturas dos andaimes utilizadas na construção da igreja 
com argamassa de cal; eliminação da colonização biológica com produtos biocida e herbicida sistémico; 
eliminação de elementos metálicos não estruturais e substituição dos estruturais por outros em aço 
inoxidável; remoção dos filmes negros situados acima da cornija do rés-do-chão com o método químico 
ácido Heavy Duty; remoção dos filmes negros localizados abaixo da cornija do rés-do-chão com o método 
Exastrip/Hdo®; remoção das crostas negras com água nebulizada (Est. V-11, V-12); consolidação das 
áreas mais intensamente afectadas por desagregação granular com consolidante à base de ortossilicato 
de tetraetilo; estabilização e reforço estrutural da grande cornija (Est. V-13) e das padieiras de algumas 
janelas segundo as propostas de Arêde et al. (2008a: 7-12); hidrofugação das superfícies tratadas à 
pistola; protecção das cornijas com chapas de zinco (Est. V-14) ou com a aplicação de chumbo nas juntas; 
colocação de dispositivos electrostáticos de afastamento das aves (Est. V-15); monitorização estrutural 
da torre Sul através da instalação de fissurómetros, declinómetro e termómetro conforme indicação de 
Arêde et al. (2008b).

Em virtude de constrangimentos de natureza financeira, não foi possível implementar medidas que 
evitassem o fenómeno da ascensão por capilaridade a partir do solo, pelo que se decidiu por não consolidar 
nem hidrofugar as pedras do rés-do-chão da igreja, de modo a evitar que a progressão da franja capilar 
atingisse cotas ainda mais elevadas do que as actuais.

Porto, Maio de 2014.
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Desagregação granular (1 – Hospital de Santo António, Porto; 2 – Igreja de S. João Baptista, Matriz de Vila do Conde; 
3 – Convento de S. Gonçalo, Amarante); Alvéolos (4 – Convento de S. Gonçalo, Amarante); Placas (5 – Hospital de Santo 
António, Porto; 6 – Hospital da Santa Casa da Misericórdia, Viana do Castelo); Plaquetas (7 – Palácio do Freixo, Porto); 

Crostas negras (8 – Igreja de Nossa Senhora da Lapa, Porto) 
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Crostas negras (1 – Hospital de Santo António, Porto); Filme negro – (2 – Hospital de Santo António, Porto; 3 – Edifício do 
Arquitecto Marques da Silva, Porto; 4 – Escadaria de acesso à Igreja de S. Francisco, Porto); Eflorescência pulverulenta (5 
– Igreja do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, Cabeceiras de Basto); Eflorescência de tipo fluffy (6 – Igreja do Mosteiro de S. 

Miguel de Refojos, Cabeceiras de Basto); Colonização biológica (7 – Hospital de Santo António, Porto – figueira)

EST. II
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Colonização biológica (1 – Convento de S. Gonçalo, Amarante – planta herbácea; 2 – Hospital da Misericórdia, Viana do 
Castelo – líquenes; 3 – Faculdade de Engenharia, Porto – algas); Fenda (4 – Hospital de Santo António, Porto); Elemento 
destacado (5 – Hospital da Misericórdia, Viana do Castelo); Lacuna (6 – Hospital da Misericórdia, Viana do Castelo); Lacuna 
preenchida com argamassa de cimento (7 – Igreja de S. João Baptista, Matriz de Vila do Conde); Juntas com argamassas de 

cimento e eflorescências (8 – Igreja de Santa Clara, Vila do Conde)
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Cristais de gesso entre folhetos de moscovite (1 – Palácio do Freixo, Porto); Cristais de gesso em fractura intragranular 
de feldspato potássico (2 – Convento de S. Gonçalo, Amarante); Cristais de halite em fracturas de quartzo (3 – Palácio do 
Freixo, Porto); Gesso (4 – Hospital de Santo António, Porto; 5 – Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Matriz de Caminha; 6 
– Palácio do Freixo, Porto); Halite (7 – Igreja de S. Pedro de Rates, Póvoa de Varzim; 8, 9 – Igreja de S. João Baptista, Matriz 
de Vila do Conde); Thenardite (10, 11 – Igreja do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, Cabeceiras de Basto); Niter (12 – Igreja 

do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, Cabeceiras de Basto)

Imagens obtidas por microscopia electrónica de varrimento (MEV)
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Fases da intervenção (1 – Abril de 2008; 2 – Setembro de 2008; 3 – Novembro de 2008; 4 – Julho de 2009); Ensaios prévios 
para remoção dos filmes negros (4 – Água nebulizada; 5, 6 – Produto ácido tensoactivo Heavy Duty; 8 – Projecção de água 
e partículas de carbonato de cálcio Exastrip/Hdo®); Refechamento de juntas com argamassas de cal (9 – Enchimento); 10 
– Acabamento); Remoção de crostas negras (11 – Água nebulizada; 12 – Aspecto após a remoção); Reforço estrutural (13 
– Grande cornija); Protecção das cornijas (14 – Chapas de zinco); Afastamento das aves (15 – Dispositivos electrostáticos)
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