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A pedra natural no ambiente construído: casos de estudo em Almeida (Guarda, Portugal) 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação incidiu sobre pedras graníticas em algumas estruturas na vila de Almeida 

(elementos da antiga Fortaleza e ainda a igreja da Misericórdia desta vila) e os produtos da 

deterioração (patologias) dessas pedras. Realizaram-se estudos de tipologia de granitos nas 

cortinas e nas escarpas dos baluartes, nas portas duplas de São Francisco e de Santo António 

(para cada um destes casos há uma porta dita do Revelim e outra designada como Magistral), no 

picadeiro, nas ruínas do antigo castelo e, com menos minuciosidade, na igreja da Misericórdia. 

Predominam os granitos porfiroides de duas micas com biotite dominante, de grão médio ou 

grosseiro, semelhantes às fácies das proximidades, existindo ocorrências de outros tipos de 

materiais graníticos mais finos e claros nas fachadas principais das portas magistrais e da igreja 

da Misericórdia. Colheram-se blocos de maciços rochosos dos tipos graníticos dominantes para 

estudos petrofísicos, incidindo, sobretudo nas caraterísticas do meio poroso que permitem a 

migração das soluções salinas (nomeadamente a absorção de água por capilaridade). Nas portas 

referidas e, em menor medida, na igreja da Misericórdia, foi estudada a distribuição espacial dos 

produtos dos processos de deterioração (patologias) da pedra, nomeadamente os efeitos erosivos, 

as incrustações (carbonato de cálcio) e eflorescências salinas, desenvolvendo-se também a 

caraterização laboratorial dos sais presentes nestas últimas. A comparação das portas mostra 

uma maior ocorrência das incrustações e das patologias erosivas nas portas magistrais, com as 

patologias erosivas a sugerirem trajetórias ascendentes e descentes (por infiltração) de soluções 

contaminantes, estando as incrustações relacionadas com situações de infiltração. Nos estudos 

da igreja da Misericórdia destaca-se a observação de efeitos erosivos em pedras colocadas mais 

recentemente. Os estudos laboratoriais de eflorescências salinas mostram alguma diversidade de 

fases e associações, mas o niter, a thenardite e a trona são dominantes nas portas e a trona é 

dominante nas pedras mais recentes da igreja da Misericórdia. Os resultados obtidos são 

discutidos em termos de potenciais modelos dos processos de deterioração da pedra nas 

estruturas estudadas e de potenciais implicações para a conservação e valorização dessas 

mesmas estruturas.  
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Natural stone in the built environment: case studies in Almeida (Guarda, Portugal) 

 

ABSTRACT 

 

The present dissertation focused on granitic stones in some structures of the village of Almeida 

(elements of the old Fortress and also the "Misericórdia" church of this village) and decay features 

of those stones. Studies on granitic materials typology were carried out on the curtains scarps of 

the bulwark, on the double gates of "São Francisco" and "Santo António" (for each of these cases 

there is a gate called of the "Revelim" and another designated as "Magistral"), in the manège, in 

the ruins of the old Castle and, with less thoroughness, in the church of "Misericórdia". Most of 

the observed stones are of porphyritic granites of two micas with dominant biotite, of medium or 

coarse grain, similar to the nearest facies, but there are occurrences of other types of finer grained 

and lighter granitic materials in the main façades of the "Magistral" gates and of the "Misericórdia" 

church. Rock blocks of the dominant granitic types were collected from rock massifs for 

petrophysical studies, focusing mainly on porous media characteristics related to the migration of 

saline solutions (namely, water absorption by capillarity). In the referred gates and, to a lesser 

extent, in the church of "Misericórdia", the spatial distribution of stone decay products, namely 

erosive features, encrustations (calcium carbonate) and saline efflorescences, was studied and 

laboratory studies were performed, essentially regarding soluble salts that were present in 

efflorescences. The comparison of the gates shows a higher occurrence of encrustations and 

erosive features in the "Magistral" ones, with erosive patterns suggesting ascending and 

descending trajectories (through infiltration) of contaminating solutions, being the encrustations 

related to infiltrations. Of the studies on the church of "Misericórdia" one can highlight the 

observation of erosive effects in stones that were placed more recently. Laboratory studies of saline 

efflorescence show some diversity of phases and associations, but niter, thenardite, and trona are 

dominant at the gates and trona is dominant in the more recent stones of the "Misericórdia" 

church. The results obtained are discussed in terms of potential models of stone decay processes 

in the studied structures and of potential implications for the conservation and valorisation of these 

built structures. 
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I. Introdução 
 

As rochas têm sido utilizadas como materiais de construção desde os alvores da civilização 

humana. E também desde a antiguidade há referências à observação de processos de alteração 

que afetam as mesmas nas estruturas construídas. Como refere Charola (2000), Heródoto 

menciona o efeito dos sais em pedras utilizadas nas pirâmides (situação que Heródoto relaciona 

com a proximidade dos terrenos ao mar). Aires-Barros (1991) faz referência a uma passagem da 

bíblia onde o assunto também é mencionado, com indicação de substituição de pedras caso os 

problemas persistam. Alves (2009) revê várias referências sobre os efeitos dos sais em Vitrúvio. 

No ambiente construído, diversos agentes podem interagir com as caraterísticas das rochas 

utilizadas como pedras, promovendo a alteração das mesmas (revisões dos processos e dos 

fatores envolvidos podem ser encontradas, por exemplo, em Aires-Barros, 1991, 2001; 

Siegesmund & Snethlage, 2014). 

O estudo dos materiais geológicos no ambiente construído tem potenciais implicações em 

termos de conservação do património construído e da avaliação do comportamento dos materiais, 

como é referido por Vitrúvio (ver Alves, 2009) mas também em termos geológicos, seja como 

ferramenta de ensino, seja pelo interesse na investigação dos processos geológicos (ver discussão 

em Alves, 2017). 

A presente dissertação irá incidir sobre casos de estudo de estruturas em materiais graníticos 

na vila de Almeida. Este tipo de estudos envolve objetos e conceitos que podem considerar-se algo 

diferentes no contexto dos estudos geológicos mais tradicionais (ver discussão em Alves, 2017). 

Seguidamente apresenta-se um breve subcapítulo sobre a organização da dissertação para facilitar 

a leitura, nomeadamente por, desta forma, aparecer destacada no índice. 

 

I.1. Organização da dissertação 

Nos subcapítulos seguintes desta introdução pretende-se definir o enquadramento deste 

estudo, apresentando as características geológicas, geográficas e climáticas da região estudada, 

as características das estruturas selecionadas e os estudos anteriormente realizados nestas 

estruturas, numa perspetiva focada nos estudos que incidem sobre os materiais graníticos. Após 

esses enquadramentos, são apresentados os objetivos propostos para a dissertação. 

No capítulo II apresentam-se os materiais e métodos. Tendo em consideração que existem 

diversos procedimentos metodológicos que podem ser utilizados nestes estudos, apresenta-se um 
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primeiro subcapítulo que pretende justificar as opções metodológicas, servindo também para 

apresentar conceitos que podem ser pouco familiares para a generalidade dos leitores no domínio 

da Geologia. O restante deste capítulo II descreve os trabalhos realizados e as amostras colhidas. 

Os capítulos III, IV e V correspondem a capítulos de resultados. O primeiro incide sobre 

estudos de caraterização do tipo de materiais graníticos encontrados nas estruturas selecionadas, 

nomeadamente em termos de distinção de tipos de granitos e de ensaios petrofísicos (realizados 

em provetes obtidos em maciços rochosos). Os outros dois capítulos incidem sobre o resultado 

da interação entre os materiais graníticos e as condições de aplicação nessas estruturas. A 

separação entre o capítulo IV e V é essencialmente metodológica: o capítulo IV apresenta os 

resultados da observação de campo (inspeção visual); o capítulo V apresenta a caraterização 

laboratorial das amostras colhidas (na sequência dos estudos apresentados no capítulo anterior). 

Existe uma clara desproporção, em termos de dimensão, entre o capítulo IV e os restantes 

capítulos de resultados. Todavia, optou-se por manter esta organização, dado que a separação 

deste capítulo IV em vários capítulos iria quebrar a estrutura que foi idealizada e que a informação 

apresentada pareceu essencial para a compreensão dos processos de evolução dos materiais nas 

estruturas. 

O último capítulo desta dissertação, designado por considerações finais, inclui as conclusões 

do trabalho apresentado e um subcapítulo de discussão de possíveis implicações. Enquanto o 

subcapítulo das conclusões almeja ser uma síntese objetiva dos resultados obtidos, o subcapítulo 

das possíveis implicações terá um caráter mais especulativo, no sentido em que pretende ir para 

além do trabalho de campo e laboratorial realizado nesta dissertação. 

 

I.2. Enquadramento Geológico 

A área estudada insere-se (Fig. I.1), segundo o esquema das unidades tectonoestratigráficas 

de Julivert (1974) no terreno Ibérico da Zona Centro-Ibérica (ZCI). 

É possível distinguir (Dias et al., 2013) dois grandes ciclos de atividade magmática varisca 

na ZCI, correspondendo respetivamente à instalação dos granitoides sin-D3 (320 Ma - 310 Ma) e 

dos granitoides Tardi-pós-D3 (310 Ma - 290 Ma). 
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Fig. I.1- Localização da área de estudo nas unidades tectonoestratigráficas (adaptado de Julivert, 1974). O círculo 
vermelho corresponde à localização de Almeida. 

 
 

O local de estudo é abrangido pela folha 18-B (Almeida) da carta geológica de Portugal à 

escala 1:50 000 (Medeiros et al., 1959). Será aqui considerada também a folha mais a norte de 

Almeida, 15-D (Figueira de Castelo Rodrigo) de Carvalhosa (1960), uma vez que foi feito o 

levantamento de possíveis locais de pedreiras num raio de 15 km em torno de Almeida, entrando 

assim em terrenos abrangidos por esta carta. 

De acordo com a cartografia anteriormente mencionada, verifica-se que a região abrangida é 

essencialmente granítica. Seguidamente apresenta-se uma breve resenha das formações 

presentes na área próxima do objeto de estudo, de acordo com as informações disponíveis na 

cartografia das folhas (Medeiros et al., 1959, para a 18-B e Carvalhosa, 1959, para a 15-D) e nas 

notícias explicativas que acompanham essas folhas (Teixeira et al., 1959, para a 18-B, e 

Carvalhosa, 1959, para a 15-D), seguida da apresentação de informação mais detalhada sobre os 

granitos nas proximidades da Fortaleza. 

Os granitos que afloram na área da folha de Almeida (18-B) da Fortaleza para sul fazem parte 

do enorme batólito granítico da Beira (Teixeira et al., 1959). 
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 A parte norte desta folha 15-D é marcada por uma faixa migmatítica que acompanha o 

granito e o separa, a sul, da extensa mancha xistenta. Esta última está em contacto com o maciço 

granítico de Almeida-Malpartida (Carvalhosa, 1959). 

Existe ainda, junto à zona da fronteira, duas pequenas manchas xistentas e nas proximidades 

de Almeida, na qual a fortaleza assenta, algumas formações xisto-migmatíticas. É sobretudo na 

faixa vizinha da fronteira que estão cartografadas diversas manchas de depósitos 

ceno- antropozoicos de cobertura (Fig. I.2). 

Existem numerosos filões (Teixeira et al., 1959) de várias naturezas, quartzosos, pegmatíticos 

ou aplíticos, e ainda básicos, que se instalaram numa rede de diaclases e de falhas geradas pelo 

desenvolvimento de tensões internas durante e após a consolidação mas, sobretudo, pela ação 

posterior de forças compressivas externas. A orientação dos filões quartzosos, indica uma direção 

tectónica importante, com rumo NNE, bem marcada em toda a região da Beira. 

São numerosos os locais em que foram realizadas explorações mineiras, quer nas 

proximidades de Vilar Formoso, quer nas de Almeida. A volframite e a cassiterite constituíram os 

principais minérios extraídos. O SIORMINP (Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos 

Minerais Portugueses1) regista ainda ocorrências de urânio, titânio, quartzo e feldspato. No 

"Cadastro de Pedreiras" da Direção-Geral de Energia e Geologia2 existem nove registos de 

pedreiras (todos relativos a "granito ornamental") no concelho de Almeida, quase todos (7) na 

freguesia de Malpartida (situada aproximadamente 5 km a NE da vila de Almeida), mas nenhuma 

das explorações desta base de dados apresenta o estatuto de "ativa". 

O granito é a rocha dominante na região. Tendo em conta informações apresentadas para as 

folhas referidas (Carvalhosa, 1960, Medeiros et al., 1959), os granitos que envolvem a zona de 

estudo Fig. I.2 podem subdividir-se em várias fácies, como se pode observar na Tabela I.1. 

 

                                                      
1 Disponível em http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/bds/siorminp/ 

2 Disponível em http://www.dgeg.pt?cn=8552AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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Fig. I.2- Esquema geológico da área de estudo obtido pela compilação de informações presentes em duas folhas da 
carta geológica na escala 1:50 000, 18 B (Almeida) e 15 D (Castelo de Figueira Rodrigo), com indicação da posição 
da antiga Fortaleza de Almeida. O “0Q” corresponde ao manto de cascalheiras; ” a” corresponde a formações aluviais; 
“X” corresponde a xistos e grauvaques; “X’cs” corresponde a corneanas calco-silicatadas; “Xyz” corresponde ao 
complexo xisto-granito-migmatítico; “Xz” corresponde a xistos metamórficos; “γπ’f” corresponde ao granito de grão 

fino, não porfiroide; “γπg” corresponde ao granito porfiroide, de grão grosseiro; “γπ’g” corresponde ao granito de 

grão muito grosseiro, não porfiroide; “γπm” corresponde ao granito porfiroide, de grão médio;” γπ’m” corresponde 

ao granito de grão médio, não porfiroide; “γzm” corresponde ao granito gneissico, de grão médio. A parte lateral oeste 

do mapa termina de forma brusca/ numa reta uma vez que corresponde ao limite das folhas geológicas utilizadas. 
Figura elaborada com o software Qgis 2.18.4.  

 

Tabela I.1- Descrição das fácies graníticas que envolvem a zona de estudo com base nas 
informações de Carvalhosa (1959) e Teixeira et al. (1959). 

Tipo de granito Descrição 

γπg - Granito porfiroide, de grão grosseiro Granito de duas micas, com predominância da 
biotite, com mega cristais de feldspato que 
chegam a atingir 7 cm de comprimento. 

γπ’m - Granito de grão médio, não porfiroide Granito de duas micas com predominância da 
biotite. 

γπm - Granito porfiroide, de grão médio 

 

Granito de duas micas, com predominância da 
biotite, com megacristais de feldspato, mas mais 

pequenos do que os de γπg.  

γπ’f - Granito de grão fino, não porfiroide Granito de duas micas, com predominância da 
biotite. 

γzm - Granito gneissico de grão médio  

 

Granito que contêm normalmente duas micas e, 
por vezes, andaluzite e rara turmalina. Em certos 
locais foi observado intensa catáclase. Nota-se por 
vezes, grande desenvolvimento da moscovite. 
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I.3. Enquadramento Geográfico  

A área de estudo está inserida no concelho de Almeida pertencente ao distrito da Guarda. 

Este concelho faz fronteira com Espanha a este, a sul encontra o concelho do Sabugal, a norte o 

concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, a oeste os concelhos de Pinhel e da Guarda. A região de 

Almeida faz parte da extensa zona aplanada, cujas altitudes oscilam à volta de 750 m - 800 m. 

(Teixeira et al., 1959). 

Seguidamente apresentam-se algumas informações sobre a área considerada de acordo com 

o estudo realizado por Quinta (2008). 

Almeida localiza-se a 7 km da fronteira Espanhola, que é delimitada pela ribeira de Tourões, 

afluente do rio Águeda que beneficia de uma orografia bastante suave do que a que caracteriza o 

restante território da Beira Alta. 

Este planalto é delimitado por vários acidentes naturais. A norte, a cerca de 20 km, surgem 

os acidentes da margem esquerda do rio Douro e a serra da Marofa, com altitude a rondar os 

994 m. A poente, a mais de 50 km, encontram-se as elevações de Penedono e Trancoso que 

rondam os 900 m de altitude. 

Para sudoeste, a cerca de 46 km encontra-se a serra da Estrela que na parte da cidade da 

Guarda, já apresenta uma altitude de 1052 m. 

Para sul, a aproximadamente 60 km, surgem as serras da Malcata e Mesas, com altitudes 

de 1075 m e 1000 m, respetivamente, ligadas à cadeia lusitano-castelhana do Maciço Central. 

Para Nascente fica uma vasta superfície de aplanação, com suaves declives de vales muito 

abertos. 

O rio Côa, afluente do rio Douro, que atravessa o concelho correndo de sul para norte, forma 

o acidente topográfico mais notável, uma vez que está situado num vale profundo com margens 

abruptas. 

O território a poente do rio Côa caracteriza-se por uma topografia mais acentuada, com 

numerosas colinas e cabeços graníticos.  

A cota mais alta de Almeida é de 761,5 m, na Praça Alta do Baluarte de Nossa Senhora das 

Brotas, e a mais baixa desce aos 739 m, no interior do Baluarte de S. João de Deus. 
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No que diz respeito à população o concelho de Almeida apresenta 7242 habitantes, de acordo 

com o “Censos 2011”3. De acordo com as informações4 das últimas eleições autárquicas 

(realizadas na altura da conclusão da escrita desta dissertação), estavam registados 7330 eleitores 

no concelho de Almeida, 1154 dos quais inscritos na freguesia de Almeida.  

 

I.4. Enquadramento Climático 

O clima é o conjunto dos estados da atmosfera num determinado local, ou seja, constitui a 

descrição estatística de variáveis meteorológicas, como a temperatura, a precipitação, o vento, a 

humidade, etc., durante um período de tempo, que pode ir de meses a milhões de anos 

(Braga & Pinto, 2009). No estudo da deterioração de monumentos é necessário ter em 

consideração, não só as características climáticas regionais mas também, a variação das 

características microclimáticas nos monumentos e nos diferentes locais dos monumentos, uma 

vez que estas podem ser significativas e constituir um fator determinante nos processos da 

deterioração (Aires-Barros & Maurício, 1992; Fassina & Stevan, 1992). 

Segundo a classificação de Köppen-Geiger, (classificação utilizada na elaboração do Atlas 

Climático Ibérico apresentado em AEMET & IM, 2011), Almeida apresenta condições climáticas 

gerais que a enquadram (Fig. I.3a) num clima temperado com verão seco e temperado (tipo Csb). 

Ainda de acordo com esta publicação, a precipitação média anual registada em Almeida varia 

entre 600 mm e 700 mm (Fig. I.3b). 

O mês mais chuvoso, janeiro, tem uma precipitação média mensal entre 80 mm e 100 mm. 

Os valores mais baixos de precipitação média mensal, entre 10 mm e 20 mm, foram registados 

nos meses de julho e agosto. 

Segundo AEMET& IM (2011), com o período 1971-2000 como intervalo de tempo de 30 anos 

para o cálculo das normais climatológicas, em Almeida a temperatura média anual varia entre 

10,0 °C e 12,5 °C. O mês mais frio é o de janeiro, registando uma temperatura média mensal 

entre 0,0 °C e 2,5 °C, os meses mais quentes são julho e agosto, apresentando uma temperatura 

média mensal entre 20,0 °C e 22,5 °C. 

                                                      
3  http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=73212469&PUB
LICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969554. 

4 https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/index.html#%00  

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=73212469&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969554
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=73212469&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969554
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Os valores médios anuais da temperatura mínima variam entre 2,5 °C e 5,0 °C, e os da 

temperatura máxima oscilam entre 17,5 °C e 20,0 °C. Os valores médios mensais mais baixos 

das temperaturas mínimas variam entre -2,5 °C e 0,0 °C, e foram registados no mês de janeiro. 

É no mês de agosto, que estão registados os valores médios mensais mais altos das temperaturas 

máximas (27,5 °C e 30 °C).   

Utilizando os dados de Mendes & Bettencourt (1980) foram elaborados gráficos que permitem 

comparar as condições de precipitação, em Almeida (Fig. I.4a) com as de Braga (Fig. I.4b), local 

onde, como se verá nas páginas seguintes, tem sido desenvolvidos diversos estudos sobre o 

comportamento dos materiais geológicos no ambiente construído. 

 

Fig. I.3- Mapas de AEMET & IM (2011) relativos ao período de 30 anos 1971-2000 para o enquadramento climático 
geral de Almeida (o círculo vermelho corresponde à localização de Almeida): a) classificação climática de 
Köppen- Geiger; b) precipitação média anual (mm). 

 

Em Almeida a precipitação anual é de 499 mm apresentando um déficit hídrico de 261 mm 

anual nos meses de julho, agosto e setembro (Fig. I.4a) enquanto em Braga a precipitação ronda 

os 1539 mm anuais, apresentando um déficit hídrico apenas de 19 mm anuais, nos meses de 

agosto e setembro (Fig. I.4b). 

Segundo Mendes & Bettencourt (1980), Thornthwaite, descreve o clima de um local por um 

conjunto de quatro símbolos que se referem, respetivamente, ao índice hídrico, à 

evapotranspiração potencial, no ano, ao índice de aridez ou ao índice de humidade e à eficácia 

a) b) 
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térmica no verão. O índice hídrico (Ih), é definido pela expressão: Ih= Iu - 0,6 Ia sendo Iu e Ia, 

respetivamente, os índices de humidade e de aridez. 

 O índice de aridez, Ia é o cociente do défice de água (DH) pela evapotranspiração potencial 

(ETP), no ano. O índice de humidade (Iu) é o cociente do superavit de água (SH) pela 

evapotranspiração potencial, no ano. A eficácia térmica no verão é o cociente da evapotranspiração 

potencial no trimestre mais quente (ETPm), normalmente junho-agosto, pela evapotranspiração 

potencial no ano (ETPa). 

Almeida é caracterizada por um clima sub-húmido seco (-20 ≤ Ih < 0 ) com um Ih= - 14,7 %, 

1º mesotérmico (570 ≤ ETP < 712) com valor anual de ETP= 712 mm,  com superavit de água 

no ano nulo ou pequeno (0,0 < Iu ≤ 10,0) com Iu = 8,1 % e moderada eficácia térmica no verão 

(48,0 ≤ C < 51,9), apresentado um valor de C= 50,6 %. 

Tendo em consideração os inúmeros estudos que tem sido desenvolvidos no domínio dos 

processos de alteração que afetam os materiais graníticos no ambiente construído de Braga, vários 

dos quais vão sendo citados no texto subsequente, são apresentados os dados relativos a esta 

cidade. Braga é caracterizada por um clima super húmido (Ih > 100)  com um Ih= 110,1 %, 

3º mesotérmico (712 ≤ ETP < 855) com valor anual de ETP= 749 mm,  com déficit de água no 

ano nulo ou pequeno (0,0 < Ia ≤ 16,7) com Ia = 11,5 % e nula ou pequena eficácia térmica no 

verão(C < 48,0), apresentado um valor de C= 44,1 %. A comparação dos dois locais na Fig. I.4 

mostra uma maior evapotranspiração potencial em Almeida e uma maior diferença entre esta e a 

evapotranspiração real devido à muito menor precipitação em Almeida (mas essa limitação poderá 

não ser muito relevante em situações com outras fontes de humidade). 

 

  

Fig. I.4- Comparação da precipitação, da evapotranspiração potencial e da evapotranspiração real, em Almeida (a) e 
Braga (b). Em que “P” corresponde à precipitação (mm); “ETP” à evapotranspiração potencial (mm); ETR à 
evapotranspiração real (mm). 
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I.4. Descrição geral da Fortaleza de Almeida 

A Fortaleza de Almeida, obra fulcral do sistema abaluartado português, possui a sua primeira 

planta conservada datada de 1736, todavia ao analisarmos a obra constata-se pormenores que 

nos elucidam a sua existência ser bem anterior a essa data. Exemplo destes podem ser verificados 

nas datas marcadas nas pedras de fecho do teto da porta interior de São Francisco, ou da Cruz, 

em que nos mostram que a construção foi realizada em duas fases, pois numa das pedras está 

bem marcado o ano de 1661, enquanto na outra pedra se verifica ser de 1748. 

Outro fator que apoia a ideia da Fortaleza de Almeida ter sido construída antes da primeira 

planta existente, são os registos documentais conservados das ordens dadas por D. João IV, em 

1641, a Charles Lassart para execução da obra (Campos, 2009). 

A par com a Praça-forte de Valença e com a Praça-forte de Elvas, esta é considerada como a 

mais monumental das praças do país. Confrontava-se com o Real Fuerte de la Concepción, no 

lado oposto da fronteira. 

No século XX, apenas em 1927 é que a fortaleza deixou, definitivamente, de exercer funções 

militares. O conjunto encontra-se classificado como Monumento Nacional pelos Decretos 14.985, 

publicado a 3 de fevereiro de 1928, e 28.536, publicado a 22 de março de 1938. 

Bem conservados, os seus baluartes remanescentes, podem ser vistos na atualidade, 

destacando-se no interior da praça: o Quartel das Esquadras, os alicerces do antigo castelo, a 

Pousada, a Casa da Roda e o edifício dos Paços do Concelho, antigo Quartel da Artilharia. Almeida 

goza do estatuto de Aldeia Histórica de Portugal. 

A fortificação, em estilo Vauban, apresenta planta no formato estrelado irregular, com seis 

baluartes intercalados por seis cortinas com revelins, num perímetro abaluartado que atinge dois 

mil e quinhentos metros (650.000 m² de superfície). Destacam-se na Fig. I.5: o Baluarte de São 

Pedro; o Baluarte da Bandeira; o Baluarte de Nossa Senhora das Brotas (também conhecido como 

Baluarte do Trem por ter abrigado o edifício do Trem de Artilharia, atual Picadeiro d’El-Rey); o 

Baluarte de Santa Bárbara (também conhecido como Praça Alta por sua posição elevada, onde 

subsistem os vestígios da antiga Capela de Santa Bárbara); o Baluarte de São João de Deus e o 

Baluarte de São Francisco. 

São acessíveis pelos fossos (Fig. I.5) o Revelim da Cruz; o Revelim da Brecha; o Revelim de 

Santo António; o Revelim do Paiol; o Revelim Doble e o Revelim dos Amores. 
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Fig. I.5- Localização dos Baluartes e Revelins da Fortaleza de Almeida. Elaborada a partir de imagem aérea do Google 

Earth. 

 

Destacam-se ainda: as Portas Falsas (dissimuladas, acedem galerias subterrâneas da 

fortificação, permitindo a ligação entre a Praça e os fossos; o Quartel das Esquadras (erguido pelo 

Conde de Lippe, serviu como o antigo Quartel de Infantaria. Apresenta um escudo com as armas 

reais e deveria servir como modelo para a construção de outros quartéis nas Praças-fortes 

portuguesas); e as Casamatas (espaços construídos à prova das bombas do século XVIII, 

ocupavam uma ampla área subterrânea). 

O acesso à Praça faz-se por três portas, mas com especial atenção para as duas portas 

duplas, Portas de São Francisco, também conhecidas como Portas da Cruz e pelas Portas de 

Santo António, rasgadas a Norte, acedidas por pontes de alvenaria, defendidas por revelins, 

abertas em galeria, com abóbadas à prova de bomba. 

Uma vez que as portas eram um local de passagem obrigatório, eram simbolicamente usadas 

para afirmação do poder régio permitindo-se aqui o uso de elementos de decoração arquitetónica.  

A composição cénica do acesso à praça devia impressionar, culminando de forma apoteótica 

no arco triunfal que assinalava, finalmente a entrada no espaço militar. Em Almeida, é evidente a 

hierarquia entre pórticos das portas dos revelins (exteriores) e das magistrais (interiores) - as mais 

importantes. 
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Na composição destes pórticos foram utilizadas, com rigor, as regras clássicas da arquitetura. 

As ordens, toscana e dórica eram as que melhor serviam os propósitos militares. (Quinta, 2008). 

I.6. Estruturas Estudadas 

Foram selecionados várias estruturas a serem estudadas, na Fig. I.6, estão identificados os 

alvos selecionados, bem como a sua localização na Fortaleza.  

Apesar de neste capítulo se fazer uma descrição mais pormenorizada dos compartimentos 

das portas de São Francisco e Santo António, bem como da igreja da Misericórdia, as imagens 

detalhadas das plantas das mesmas serão utilizadas na apresentação dos resultados obtidos 

(Capítulo V).  

 

 

Fig. I.6- Identificação e localização das estruturas estudadas representadas pelos números de 1 a 8. Elaborada a partir 
de imagem Google Earth. 

 

 

I.6.1. Porta do Revelim ou Exterior de São Francisco 

A porta exterior de São Francisco encontra-se incluída na cintura exterior dos revelins de 

defesa da Fortaleza de Almeida e serve como principal entrada a quem chega à estrela (Fig. I.6, 

número 1). A sua construção data do terceiro quartel do século XVII, apresentando características 
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construtivas notáveis, por certo corrigidas ou adicionadas aquando da renovação da praça de 

guerra após a devastação sofrida com a 3ª Invasão Napoleónica (Campos, 2009). 

Atualmente esta porta é constituída pela via de circulação, de planta retangular, e pela casa 

do guarda do lado direito, em direção ao interior da vila, (lado E), é composta por dois 

compartimentos, dispondo cada um de uma lareira. Ganharam o seu corpo de guarda e trânsito 

abobadados apenas tardiamente, no século XIX (Campos, 2009). 

O corpo da guarda em tempos remotos albergava uma sala de armas e uma sala de comando, 

no qual existia o oficial de dia ou de quarto a executar as funções. No período das lutas liberais a 

casa do guarda foi usada como prisão. Desde 1980 funciona como espaço museológico dedicado 

a temas militares.  

O pórtico da fachada principal é da ordem toscana (Fig. I.7). O vão da entrada é emoldurado 

por pilastras e rematado superiormente por um entablamento simples, com arquitrave, friso e 

cornija. Apõe-se-lhe o brasão, em posição central, atrás do qual fica a guarita. (Quinta, 2008). 

 

 

Fig. I.7- Fachada principal da Porta Exterior de São Francisco 

 

 

O edifício foi objeto de um “projeto de impermeabilização”, realizado em 1997. Tendo sido 

utilizados refechamentos de juntas sob pressão pelo sistema “pointing”, de injeções de caldas 

cimentícias reo-plásticas e de resinas poliéster em alvenarias, bem como de verniz de proteção de 

pedra. Não obstante, apenas estão considerados nas medições os “refechamentos interiores e 

exteriores de pedra sob pressão, com argamassa de baixo teor de hidróxido de cálcio”, “injeção 

de caldas orgânicas em função da concentração de infiltrações” e “injeção de caldas inorgânicas 

de baixo teor em hidróxido de cálcio” (Campos, 2009). 
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I.6.2. Porta Magistral ou Interior de São Francisco 

As portas interiores de São Francisco (Fig. I.6, número 2) foram construídas entre 1661 e 

1676 (Campos, 2009), sob coordenação de uma equipa de técnicos franceses, da qual Pierre 

Garsin integrou e exerceu um papel fulcral e ainda sob a supervisão geral do arquiteto David 

Álvares. 

A planta do corredor do trânsito desta porta tem uma forma sinuosa em forma de cotovelo. 

Do lado esquerdo, sudoeste, está instalado o Posto de Turismo desde 1998, em tempos remotos 

servia de “casa do guarda” para vigia permanente das entradas da fortaleza (Campos, 2007). A 

casa do guarda é composta por três compartimentos, sendo que apenas um, de reduzidas 

dimensões, é completamente individualizado. Na sala maior existe uma lareira central. Nesta sala 

foi criado um pequeno gabinete, do lado da vila, com divisórias de perpianho que não chegam à 

abóbada. O compartimento pequeno tem o chão em terra e uma pequena janela, julga-se ter sido 

usado como prisão (Quinta, 2008). Do lado direito do trânsito (lado NE) não há qualquer 

compartimento. 

A composição arquitetónica do pórtico da fachada principal é da ordem toscana (Fig. I.8). 

Possui um frontão em arco abatido quebrado assente num conjunto de quatro pilares toscanos 

circundados por alvenaria do tipo almofadado, com forte decoração de perfurações cilíndricas nos 

silhares de granito (Campos, 2007).  

 

 

Fig. I.8- Fachada principal da Porta Magistral de São Francisco 
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No centro da fachada principal é notável um bélico brasão coroado, acompanhado com 

miniaturas de bombas, barris de pólvora, estandartes e bocas de artilharia (Fig. I.9). Esta é a porta 

que apresenta a fachada mais elaborada, construindo uma grande cenário. 

Esta porta foi vítima de grandes estragos causado pelas diversas guerras travadas, porém o 

cerco de 1810 foi o que lhe causou mais danos, provocando a sua desativação. 

 

 

Fig. I.9- Brasão da fachada principal da Porta Magistral de São Francisco 

 

 

I.6.3. Porta do Revelim ou Exterior de Santo António 

A porta do Revelim de Santo António, construída entre 1661 e 1676, encontra-se implantada 

no revelim de Santo António (Fig. I.6, número 8) na zona mais escarpada da banda do Côa 

produzindo assim um efeito de defesa da entrada da Fortaleza. Tanto esta, como a porta Magistral 

de Santo António, são, sem dúvida, as que apresentam o sistema defensivo mais complexo e 

maior grandiosidade em termos volumétricos. 

A composição desta porta é, praticamente, simétrica em relação ao eixo do corredor do 

trânsito. Em cada um dos lados existe um compartimento, com planta em L, ligeiramente mais 

largo para o interior da praça. 

O corredor da porta está dividido em dois troços sendo o primeiro retangular e o segundo 

quadrado. O compartimento do lado esquerdo, (lado NE) mantém a forma original. No lado da 

vila, a lareira central parece ser a justificação para o alargamento da sala, na planta de 1736 não 

existia este alargamento (Quinta, 2008). 
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Do lado direito, (SW), o compartimento foi sujeito a uma remodelação interior em fase 

posterior, decorrente da construção de um piso intermédio e de um outro compartimento, que era 

utilizado como paiol. A lareira foi aqui transferida para a parede contígua à escarpa, sendo-lhe 

adossada uma latrina. 

Este compartimento foi usado como prisão no século XVIII. Com a ocupação da praça pelas 

tropas francesas passou a servir para armazenamento da pólvora, após a saída destas foi usada 

para arrumo de apetrechos de artilharia. Depois de desativada a praça, os compartimentos 

passaram a dar abrigo a animais domésticos. 

Após a reabilitação de 2007, converteram os dois espaços num “Centro de Estudos De 

Arquitetura Militar”, “de modo a dinamizar um programa de atividades que imponha Almeida no 

quadro de referências sobre o estudo e a divulgação do património ímpar de que o concelho se 

orgulha, com projeto do gabinete técnico do autor destas linhas” (Campos, 2009). 

A decoração da fachada principal desta porta (Fig. I.10) é muito simples resumindo-se, quase 

exclusivamente ao brasão que se encontra sobre o vão de entrada. A emoldurá-lo foram 

construídas duas pilastras rematadas superiormente por um entablamento que se resume à 

cornija. Estas pilastras não têm qualquer plinto, o que confere menor distinção à porta 

(Quinta, 2008). 

 

 

Fig. I.10- Fachada principal da Porta do Revelim de Santo António 
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I.6.4. Porta Magistral ou Interior de Santo António 

Esta porta localizada no revelim de Santo António, mais precisamente na zona da cinta interna 

do fosso (Fig. I.6, número 7), data do século XVII e foi projetada por Jerónimo Velho de Azevedo. 

Possuí uma configuração altimétrica exemplar, com uma curva apertada associada a uma 

inclinação acentuada no troço do trânsito junto à entrada, perto da fachada principal. 

A inclinação acentuada era indispensável pois a implantação da obra deveria ocorrer numa 

cota altimétrica mínima quanto fosse possível, de maneira a que as portas não fossem descobertas 

do terreno da fortaleza (Campos, 2007; Campos, 2009). 

Esta porta é uma obra com características singulares que a retratam como uma das mais 

interessantes construções militares de Almeida. 

A altura das paredes resistentes varia entre 2.76 m e 4.90 m, o que não acontece em 

nenhuma outra porta, onde o arranque das abóbadas se situa, normalmente, a 1.98 m de altura. 

(Quinta, 2008). 

Sobre o eixo de ligação entre o troço curvo e o troço reto funcionava um rastrilho. Entre a 

porta exterior e o rastrilho existe uma latrina. 

Devido à grande altura interior do corredor de trânsito, foi construído um piso intermédio do 

qual nada resta atualmente. Ao longo da parede colateral direita, parede sul, permanece a escada 

de cantaria que lhe dava acesso e com o mesmo alinhamento, encontram-se quatro pilares de 

alvenaria que serviam de apoio à estrutura de madeira do pavimento elevado (Quinta, 2008). 

Do lado direito, (lado S), está o compartimento mais antigo e funcionava como casa do corpo 

da guarda. Neste espaço, existe uma lareira, foi ainda construída uma instalação sanitária, 

composta por três latrinas e uma pia em cantaria que devia ser usada como lavabo (Quinta, 2008). 

No lado oposto do lado esquerdo (lado N), foi construído no final do século XVIII, um outro 

compartimento que serviu de presídio militar. Este espaço dispõe de uma lareira e de uma latrina. 

Atualmente estes dois compartimentos acolhem a realização de atividades de caracter lúdico. 

Foram recuperados em 2002, com projeto de autoria do Arquiteto João M. Marujo. 

A composição arquitetónica do pórtico da fachada principal é significativamente mais 

elaborada do que a do revelim sendo notória uma maior liberdade no uso da decoração (Fig. I.11). 

A composição formal das pilastras, com a sua base e capital, e o respetivo entablamento, 

com arquitrave, friso e cornija, pertencem à ordem dórica (Quinta, 2008). 

O friso é composto por triglifos e a métopa é decorada com espirais e flores. A arquitrave 

apresenta uma decoração com filetes de gotas. Sobre o entablamento, o frontão triangular é 
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interrompido, ao centro, pela guarita, à semelhança da outra porta magistral. Sobre a porta está 

colocado o brasão, em cantaria, cujo estado avançado de deterioração impede a perceção dos 

elementos decorativos. (Quinta, 2008). 

 

 

Fig. I.11- Fachada principal da Porta Magistral de Santo António 

 

 

 

I.6.5. Ruinas do Castelo 

O Castelo de Almeida (Fig. I.6, número 4), corresponde à fortaleza medieval que antecedeu 

a fortificação abaluartada em formato de estrela. De provável origem árabe, viria a ser reconstruído 

por D. Dinis e objeto de sucessivos acrescentos posteriores, como ilustram bem os desenhos feitos 

por Duarte d’Armas. 

O Castelo de Almeida (ou de D. Dinis) durante a sua utilização sofreu muitas alterações, 

tomando várias formas, consequência de diversas invasões e do tipo de populações residentes. 

As atuais ruínas do Castelo de Almeida (classificadas de Monumento Nacional desde 19285), 

consequência da explosão de 26 de Agosto de 1810 (III Invasão francesa), permitem a leitura de 

uma planta quadrangular irregular, cercada de um fosso lajeado com contra escarpa revestida a 

cantaria, apresentando nos ângulos as fundações de quatro torres de planta circular. Esta 

                                                      
5 http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/o-que-ver/castelo-6, disponível em outubro de 2017. 
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estrutura representa um Castelo significativamente próximo do representado no século XVI por 

Duarte Darmas. (Campos, 2009) 

 

I.6.6. Picadeiro  

Localizado no Baluarte de Nossa Senhora das Brotas, o Picadeiro d´EL Rey 

(Fig. I.6, número 5), sofreu desde a sua construção inúmeras adaptações funcionais. 

Originalmente, durante o século XVII serviu de Trem de Artilharia, onde existiam diversas forjas 

para a manufatura e reparação do equipamento de guerra. Funcionou também como quartel do 

destacamento de artilharia e hospital militar, mas foi a organização do seu espaço e a existência 

de fornos que influenciou decididamente Miguel Luís Jacob no século XVIII a transformá-lo em 

Assento ou Fábrica do Pão de Munição. (Campos, 2009) 

Na segunda metade do século XIX caiu em ruína, tendo resistido apenas as seguintes 

estruturas originais até à intervenção do século XX: o portal coroado com as armas reais, o edifício 

das manjedouras, o muro circular e as paredes laterais com contrafortes da Fábrica do Pão de 

Munição, integradas na renovação para Picadeiro. Atualmente o Picadeiro d´EL Rey  é composto 

pelas cavalariças e outros espaços necessários para os visitantes usufruir da prática de atividades 

equestres (Aldeias Históricas de Portugal)6. 

 

I.6.7. Cortinas e escarpas dos baluartes 

Designa-se como cortina a um troço do reparo situado entre dois baluartes nas fortificações 

abaluartadas (Fig. I.12). As escarpas são componentes do reparo constituído pela inclinação da 

face exterior da fortificação, desde o cordão até ao fosso. Constitui o revestimento interno do fosso. 

 

 

Fig. I.12- Exemplo de um troço das cortinas da Fortaleza de Almeida 

                                                      
6 http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/o-que-ver/picadeiro-del-rey- disponível em outubro de 2017. 

http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/o-que-ver/picadeiro-del-rey-
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I.6.8. Igreja da Misericórdia 

A igreja da Misericórdia (Fig. I.13) é uma pequena igreja situada na Praça da República, junto 

ao quartel das Esquadras (Fig. I.6, número 3) do século XVII atribuída ao arquiteto Jerônimo de 

Azevedo Velho7. O edifício tem uma planta irregular retangular longitudinal, é composta por dois 

volumes e por uma nave, capela-mor e sacristia. 

A igreja encontra-se adossada ao antigo Hospital, que atualmente funciona como um lar da 

Misericórdia. 

 

 

Fig. I.13- Igreja da Misericórdia. 

 
 
 

I.7. Estudos anteriores nas estruturas em pedra de Almeida 

No âmbito do Protocolo de Cooperação entre a Universidade do Minho e a Câmara Municipal 

de Almeida em torno da valorização e proteção da Fortificação Abaluartada de Almeida, no sentido 

de enriquecer as atividades de ambas as instituições, instituições estas que têm promovido a 

realização de dissertações de mestrado em Engenharia Civil relacionadas com a conservação e 

reabilitação das construções históricas de Almeida, usando-se, para tal, alguns dos edifícios 

existentes na fortaleza como casos de estudo. 

Núñez-García (2015) desenvolveu a sua dissertação denominada “Avaliação Estrutural da 

Intervenção Estrutural do Quartel das Esquadras, Almeida”. Neste estudo foram realizadas 

análises estruturais recorrendo a avançadas técnicas de modelação numérica computacional, fez 

ainda a avaliação do impacto da intervenção recentemente proposta para a sua reabilitação. 

Arce-Campos (2016) desenvolveu em Almeida a sua dissertação de mestrado intitulada “O 

portal de S. Francisco em Almeida: modelagem, análise e conservação”. 

                                                      
7 http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/o-que-ver/igreja-da-misericordia-4, disponível em outubro de 2017. 

http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/o-que-ver/igreja-da-misericordia-4
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Este trabalho teve como objetivo estudar a estabilidade estrutural do Portão de São Francisco, 

com o propósito de determinar o seu grau de segurança e o nível de intervenções necessárias. 

Para tal utilizou um modelo numérico de elementos finitos. Foi criado um modelo não-linear 2D 

da estrutura original seguido por um modelo linear, incluindo o dano das secções específicas 

deterioradas por meio de análise de fases.  

Realizou ainda um estudo sobre as propriedades mecânicas dos materiais, obtidas a partir 

de um conjunto de ensaios sónicos. Através do varrimento a laser 3D, quantificou os danos.  

Arce-Campos (2016), através do método varrimento a laser identificou e estudou na porta 

Magistral de São Francisco, três zonas principais de danos, sendo que, a que se encontra em pior 

estado, é a área mais próxima da entrada da porta. Salienta ainda que, nesta mesma zona, que 

os danos não só, são mais profundos, mas também que a localização das juntas são 

aproximadamente alinhadas o que resulta num maior risco de falha para a estrutura. Este autor 

tentou simular os danos atuais e verificou que a estrutura pode ser considerada segura. 

Outros estudos sobre a inspeção e diagnóstico estrutural das portas magistrais da fortaleza, 

levantamento das patologias e análise/intervenções realizadas, foram realizados por 

Barros  (2016). 

Barros (2016) fez o levantamento geométrico e de anomalias existentes nas portas principais 

da fortaleza, de forma a confirmar dados atuais e ainda analisar o estado de conservação atual.  

Manchas de humidade, líquenes, musgos, vegetação, degradação superficial do granito e 

eflorescências, foram as patologias mais enumeradas. 

Barros (2016), realizou ensaios não destrutivos, para conhecer algumas características dos 

materiais constituintes das portas (ensaios sónicos), conhecer geometrias ocultas (levantamento 

georadar e ensaios de impacto-eco) e ainda a obtenção do desgaste do extradorso dos arcos das 

portas magistrais da fortaleza (levantamento laser). 

Na porta magistral de São Francisco, a zona superior do arco estrutural é um dos locais mais 

afetados pela deterioração, pois existem locais onde é visível a ausência de argamassas nas juntas 

até uma profundidade de 7 a 9 cm, relativos à face exposta do granito (Barros, 2016). Foram 

também detetadas várias anomalias estruturais na porta Magistral de Santo António, tais como, 

as deformações no plano e para fora do plano, a fendilhação e ainda alguns movimentos de 

elementos estruturais, tais como assentamentos.  

Os resultados obtidos através de um scâner a laser permitiram calcular as percentagens de 

desgaste nos arcos das portas, que se encontram ente os cinco e onze por cento. Estas 
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percentagens revelam-se elevadas pois o desgaste é maioritariamente nas zonas das juntas, o que 

em alguns casos representa uma zona de contacto de 10 cm numa junta de extensão de 40  cm. 

(Barros, 2016). 

Barros (2016) também realizou ensaios mecânicos de resistência à compressão uniaxial em 

provetes cúbicos de granito, as amostras para os ensaios foram provenientes de dois blocos de 

granito (um de cor amarela e outro de cor branca) sobressalentes das obras anteriores realizadas 

na Fortaleza de Almeida. Realizou ainda o ensaio de “double punc test” nas argamassas das 

portas magistrais. 

Obteve valores de velocidades de ultrassons em provetes de granito amarelo no intervalo de 

900-2150 m/s e em provetes de granito azul de aproximadamente 680-950 m/s. 

No ensaio de resistência à compressão uniaxial foram obtidos, no caso dos provetes de 

“pedra amarela”, valores médios de 68.61 MPa, e para os provetes de “pedra branca” foi obtido 

um valor de 43.77 MPa. A média dos módulos de elasticidade obtidos para “pedra amarela” foi 

de 33.13 GPa e de 37.75 GPa para a “pedra branca”. No caso da argamassa, foram obtidos 

valores de 1.6 MPa para a resistência à compressão (Barros, 2016). 

Este mesmo autor fez alguns estudos sobre a presença de sais nas pedras e argamassas. O 

teste de sulfatos através de tiras calorimétricas indicaram a presença sulfatos nas amostras 

recolhidas. Foram feitas análises por microscopia eletrónica de varrimento em eflorescências que 

permitiu a identificação de sulfatos (sulfato de cálcio, sulfato de sódio, e sulfato de potássio), 

nitratos (nitrato de potássio, nitrato de sódio) e carbonatos de sódio. 

A localização, bem como os resultados obtidos, das amostras de eflorescências colhidas por 

Barros (2016) encontram-se representados em planta no capítulo V. 
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I.7. Objetivos 

Tendo em consideração o enquadramento das estruturas e os estudos anteriormente 

realizados pretendeu-se desenvolver a dissertação aqui apresentada tendo em vista três principais 

objetivos: 

i) Caraterizar a tipologia de rochas utilizadas em obra e possíveis relações com tipos de 

aplicações arquitetónicas; 

ii) Estudar propriedades físicas de rochas utilizadas no ambiente construído; 

iii) Relacionar as alterações da pedra após aplicação no ambiente construído com as 

características das rochas e com as condições de aplicação das mesmas.  
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II. Materiais e Métodos 
 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos utilizados e as amostras colhidas, 

organizados por trabalhos de gabinete (antes e depois do trabalho de campo), trabalhos de campo 

e trabalhos de laboratório. Mas antes de apresentar os detalhes dos estudos realizados na tentativa 

de atingir os objetivos propostos para esta dissertação, apresentamos alguns conceitos que 

permitem contextualizar as opções tomadas, nomeadamente em termos de estado da arte. 

Obviamente, como em qualquer estudo, as condições objetivas da realização do estudo 

(laboratoriais, financeiras e temporais) também influenciaram as opções tomadas, mas a principal 

intenção destas notas no início deste capítulo é contribuir para uma melhor compreensão da 

motivação dos procedimentos metodológicos que serão apresentados nos subcapítulos 

subsequentes.  

 

II.1. Contextualização das opções metodológicas 

Como será evidente dos objetivos formulados, os estudos da presente dissertação incidirão 

sobre as caraterísticas das pedras antes da sua aplicação em obra (caraterísticas petrográficas, 

incluindo a existência de processos de alteração nos maciços, e características petrofísicas) e 

sobre o resultado dos processos de alteração após utilização nas estruturas. A alteração do objeto 

geológico já após a sua aplicação como material é frequentemente referida como deterioração (ver 

discussões, e.g., em Alves, 1997; Begonha, 1997) para distinguir dos processos que ocorrem nos 

maciços rochosos. 

 

II.1.1. Tipologia das rochas enquanto pedras de construção 

Existem evidências da utilização de critérios estéticos de seleção das rochas pelo menos 

desde o antigo Egito (Brier & Houdin, 2014), pelo que o reconhecimento de diferentes tipos de 

pedras e das suas caraterísticas, poderá ajudar a investigar a existência de opções culturais na 

seleção dos materiais pétreos (incluindo critérios estéticos e de durabilidade). 

A tipologia dos tipos de granito utilizados numa construção pode recorrer a diferentes métodos 

e técnicas habitualmente utilizados em estudos geológicos. Todavia, Alves (2016) defende que 

estes estudos poderão ser úteis sobretudo numa perspetiva de rejeição de hipóteses, 

nomeadamente de a rocha não ser de um determinado local, e que dificilmente será possível 
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estabelecer o local de proveniência dos blocos dadas as variações que um maciço granítico pode 

apresentar, ainda que possam servir para corroborar (utilizando o termo no sentido de 

Popper, 1935) hipóteses históricas. Este autor salienta o risco de cometer uma falácia de 

afirmação da consequente uma vez que a observação de certas caraterísticas em todas as 

amostras da rocha de um local não significa que todas as pedras com essas características sejam 

desse local. Tendo em consideração, adicionalmente a variabilidade dos maciços e as sérias 

limitações da amostragem das estruturas do património construído, Alves  (2016) mostra claras 

reservas em relação à utilidade de estudos geoquímicos (colher uma amostra de 5 kg de uma 

pedra de um granito porfiroide numa estrutura classificada como patrimonial será, em geral, difícil 

de conseguir; mas mesmo quando isso é possível iremos obter informação daquele bloco e não 

das centenas de outros blocos presentes na estrutura). 

No presente estudo essa avaliação assentou numa perspetiva essencialmente petrográfica, 

com recolha das descrições das caraterísticas das fácies presentes na área e inspeção visual de 

blocos das estruturas e de afloramentos nas manchas dessas fácies. Não se pretende estabelecer 

qual o local preciso de origem de cada pedra mas sim tentar avaliar a existência daquilo que 

podemos designar, usando a expressão de Hazen et al. (2017), como "xenólitos antropogénicos", 

situações que potencialmente podem ser indicadoras de seleção de pedras influenciadas por 

critérios culturais como sejam o aspeto visual (Alves, 2016). Mas é importante manter uma atitude 

crítica e ter em atenção que, como salienta Alves (2017), a observação das caraterísticas das 

pedras nestas condições pode ser fortemente afetada por um efeito de escala (em geral a área de 

observação disponível não ultrapassa o metro quadrado).  

Para além das caraterísticas petrográficas primárias dos granitos, a inspeção visual também 

teve em atenção evidências de efeitos da meteorização que se admite 

(Sequeira Braga et  al., 1992) serem herdados dos maciços, uma vez que vários estudos (e.g., 

Alves, 1997; Begonha, 1997) têm mostrado que os processos de meteorização que afetam os 

granitos nos maciços rochosos, antes da extração das pedras e a sua colocação em obra têm 

marcada influência em caraterísticas petrofísicas que influenciam o desenvolvimento dos 

processos de alteração (deterioração) no ambiente construído. 

Este estudo de tipologia das rochas tem um interesse adicional no tipo de investigação aqui 

desenvolvido uma vez que permite uma espécie de análise indireta (ou por "proxy"; ver 

Alves, 2017), pois podemos utilizar blocos que se admite serem semelhantes àqueles que estão 

nas estruturas para a realização de ensaios físicos ou de durabilidade. Esse princípio foi seguido 
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no presente estudo para preparação dos provetes utilizados nos ensaios petrofísicos descritos no 

final deste subcapítulo (II.1). 

 

II.1.2. Patologias da pedra 

A ação de diversos agentes sobre as pedras originam formas de alteração 

macroscopicamente visíveis muitas vezes designadas, como em geral para os materiais, por 

patologias, uma vez que, pelo menos implicitamente, admite-se que esta alteração pode ser 

considerada uma deterioração do estado pretendido (tipologias detalhadas dessas patologias 

podem ser encontradas em diversas publicações entre as quais indicam-se 

Fitzner & Heinrichs, 2002; ICOMOS–ISCS, 2008).  

Em termos gerais e de observação macroscópica, seguindo, por exemplo, Sanjurjo- Sánchez 

& Alves (2012) podemos distinguir patologias erosivas, que promovem perda de material de outras 

patologias que podem ter também um significativo impacte visual mas que não provocam perda 

de matéria com efeitos visualmente significativos na topografia da superfície da pedra como sejam 

diversos tipos de revestimentos e manchas, associadas com a cristalização de substâncias 

inorgânicas, deposição de partículas ou fixação de elementos biológicos (inúmeros exemplos 

podem ser vistos em Fitzner & Heinrichs, 2002; ICOMOS–ISCS, 2008). 

Todavia, para a apresentação das observações da deterioração (que será feita no capítulo IV), 

será relevante o esclarecimento de alguns termos utilizados, partindo dos conceitos apresentados 

em Aires- Barros (2001): 

- Desagregação - perda de coesão caraterizada pelo destacamento de grânulos ou cristais à 

mímina solicitação mecânica; 

- Escamação - separação de porções relativamente pouco espessas ao longo de superfícies 

grosseiramente planares e paralelas à superfície da pedra; 

O presente estudo será focado nos processos erosivos, assim como em revestimentos 

associados com neoformações cristalinas (que serão relacionáveis com processos similares aos 

que promovem os efeitos erosivos nas estruturas construídas). Outras formas de alteração poderão 

ser referidas mas não serão objeto de estudo detalhado, como aquelas associadas com a presença 

de agentes biológicos macroscópicos (que serão designados genericamente como colonização 

biológica, ainda que ICOMOS–ISCS, 2008 proponha um âmbito mais alargado para esta 

expressão). Poderão ser referidas mas não serão objeto de estudo detalhado (mas algumas das 

observações realizadas foram utilizadas numa publicação, com a colaboração de investigadores 
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da área da Biologia, onde alguns aspetos da colonização biológica são discutidas como elementos 

de valorização do património (Pereira et al., no prelo). 

Diversos agentes têm sido associados com os processos erosivos das pedras utilizadas no 

ambiente construído e entre eles destacam-se os sais solúveis (como já foi referido acima, desde 

os tempos de Heródoto), existindo diversas evidências de campo e laboratoriais (ver revisões em 

Doornkamp & Ibrahim, 1990; Goudie & Viles, 1997; Charola, 2000; Doehne, 2002; Alves, 2009). 

A ação destes agentes na erosão dos materiais tem sido atribuída à cristalização no meio poroso 

(Arnold & Zehnder 1991; Scherer, 2004) e também aos efeitos de diferentes estados de hidratação 

(Winkler & Wilhelm, 1970; Steiger & Asmussen, 2008), podendo estes fenómenos ocorrer 

periodicamente num mesmo local por variação das condições ambientais que podem promover 

ciclos de dissolução-cristalização ou hidratação-desidratação (Arnold & Zehnder, 1991) ou por 

variações nos episódios de fornecimento das soluções contaminantes (Alves, 1997). Mas as 

variações na hidratação dos sais promovem erosão quando ocorrem em interfaces de sólidos, pelo 

que a posição onde os sais se encontram pode ser considerado o fator crítico nos efeitos dos sais 

solúveis. 

A posição de cristalização dos sais solúveis tem sido estudada em termos de composição das 

soluções e de balanço hídrico nas estruturas resultante da alimentação pelas fontes das soluções 

(controlada por caraterísticas da estrutura e do meio poroso dos materiais) e da perda de água 

por secagem (detalhes em Lewin, 1982; Hammecker, 1995; Rodriguez-Navarro &  Doehne, 1999), 

fatores que afetam o atingir de estados de sobressaturação que promovem a cristalização dos 

sais. Quando as condições favorecem a cristalização superficial formam-se eflorescências salinas, 

o efeito pode ser visualmente desagradável mas não terá um impacto significativo na erosão dos 

materiais. Pelo contrário, quando as condições favorecem a cristalização dos sais nos poros dos 

materiais, é favorecida a erosão dos materiais (por cristalização e/ou por variações no estado de 

hidratação). 

A influência da composição das soluções permite explicar os efeitos erosivos associados com 

a proximidade das zonas costeiras (já referidas em Heródoto e Vitrúvio; Cardell et al., 2003 referem 

efeitos de deterioração no prazo de 15 anos em zonas costeiras), em locais de antigos depósitos 

de sal (Alves, 1997) ou em locais afetados pela ascensão de águas muito salinas 
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(Lopez- Arce  et al., 2009; Bakolas et al., 1996) em que Veneza será o clássico exemplo, 

facilmente observável com a opção Street View do Google Maps.8 

O balanço hídrico nas estruturas é afetado por um lado pelas condições ambientais em que 

as estruturas se encontram e, por outro lado, pelas caraterísticas do meio poroso dos materiais 

que controlam a migração das soluções. 

As condições ambientais que promovem a secagem mais intensa favorecem a cristalização 

dos sais nos poros dos materiais, abaixo da superfície exposta destes. Correspondem, 

nomeadamente, a situações de baixa humidade relativa atmosférica ou exposição solar ou 

circulação de vento. Isto é visível no contraste entre locais exteriores e interiores (e.g., Jeannette 

& Hammecker, 1992; Alves, 1997). Os locais exteriores também são locais mais favoráveis à 

deposição de poluentes, como por exemplo nevoeiro salino, fezes de aves ou substâncias 

resultantes de emissões atmosféricas antropogénicas, assim como a possíveis efeitos erosivos da 

circulação de fluidos (água e vento). Mas o efeito da alimentação por capilaridade vai diminuindo 

com o afastamento em relação à fonte das soluções, dando origem a uma distribuição em altura 

em estruturas verticais (Goudie & Viles, 1997). 

Ball (1999) discute as dificuldades da definição do termo "padrão", referindo que esta palavra 

é "a very plastic one". Este mesmo autor salienta que há sempre um grau de subjetividade na 

perceção dos padrões (a obra indicada começa pela discussão da distinção entre estruturas 

atribuíveis a processos inorgânicos daquelas em que é possível invocar a evidência da ação dos 

seres vivos). Nesta dissertação, tal como em exemplos anteriores deste domínio (entre os quais 

Matias, 2001; Fassina et al., 2002; Genestar et al., 2014), o termo é utilizado não no sentido de 

arranjo geométrico regular, mas no sentido de distinguir tendências de distribuição espacial. 

O reconhecimento dos padrões de deterioração assentou sobretudo na inspeção visual das 

estruturas estudadas. Mas neste tipo de estudo, a análise distanciada (no sentido utilizado por 

Pereira et al., 2013 que inclui a análise de imagens de satélite da Google) pode entrar já em 

domínios do que habitualmente seriam considerados como inspeção visual, por consulta de 

imagens de outros estudos e, nomeadamente nesta dissertação, através da ferramenta Street View 

do Google Maps que permite a observação de algumas caraterísticas das estruturas e das pedras 

das estruturas, nomeadamente dos efeitos dos processos de alteração. 

                                                      
8 Como, por exemplo, na imagem presente em https://goo.gl/maps/7AJ7K3EVPds. 

https://goo.gl/maps/7AJ7K3EVPds
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As patologias da pedra podem apresentar diversos padrões de distribuição espacial e 

existem diversos estudos relativos a fachadas (um estudo comparativo de padrões em diferentes 

estruturas do mesmo local pode ser encontrado em Matias, 2001) em função das condições de 

exposição (Matias, 2001, utiliza, para esse fim, o azimute de exposição para fachadas, 

correspondente o azimute da linha perpendicular à fachada no sentido de exposição da mesma) 

e das fontes dos poluentes. Um dos padrões clássicos e que pode ser observado em muitas 

paredes históricas, e em algumas contemporâneas, por todo o mundo corresponde à distribuição 

em altura associada com a ascensão capilar em condições de secagem. Outra tendência 

corresponde à maior deterioração dos portais das fachadas (ver discussão detalhada em 

Moreno  et al., 2006). Mas os estudos que incidem sobre estruturas cobertas superficiais, tipo 

galeria fechada, como aquelas que serão aqui estudadas, são menos frequentes (não iremos 

considerar situações de túneis uma vez que as condições, nomeadamente em termos de 

circulação de soluções, são substancialmente distintas quer em termos de condições hidrológicas, 

quer em termos de contribuição da geologia regional). Poderemos referir estudos em "portas" (no 

sentido de galeria de passagem) da Fortaleza de Belgrado (Franković et al., 2015; 2017) com 

calcários e tijolos que relacionam a intensidade da deterioração observada com a migração de 

soluções dos terrenos em contacto com estas estruturas. Klenz Larsen  (2007) refere a intensa 

deterioração de tijolos na abóbada de uma igreja da Dinamarca nas proximidades da costa, 

associada com a infiltração de soluções salinas. Podemos, também, destacar o estudo de Costa 

(2013) sobre o interior do zimbório da Sé de Évora (granito e reboco) onde foram registadas 

quedas de material que atingiam, no verão, 1,5 g/m2 por dia, processo que esta autora atribui às 

infiltrações de água e aos cimentos utilizados. C. Alves (comunicação oral) refere que nas 

abóbadas do Claustro de Salzedas também se observava uma intensa erosão do reboco e dos 

tijolos, que em algumas ocasiões promovia o desaparecimento de pormenores dos elementos em 

pedra. A interpretação dos padrões de distribuição das patologias nestas estruturas será 

particularmente complexa (para além de associar os mesmos com o processo de infiltração) uma 

vez que ao contrário das paredes onde existem diversos estudos de simulação das relações entre 

migração de soluções e o processo de secagem (e.g., Hall & Hoff, 2002), não encontramos 

modelos semelhantes para estruturas curvas com concavidade virada para baixo. 
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II.1.3. Neoformações cristalinas 

Este trabalho irá também incidir em patologias relacionadas com neoformações cristalinas: 

incrustações e eflorescências salinas. As diferenças entre estes dois tipos de formas de alteração 

estão relacionadas com os constituintes presentes mas também correspondem a condições de 

formação diferentes. As incrustações (como salienta a definição apresentada em ICOMOS–ISCS, 

2008) resultam da precipitação a partir de soluções que circulam na superfície dos materiais. 

Podem apresentar diferentes tipos mas as mais comuns são dominadas pelo carbonato de cálcio 

(Alves, 2010; Alves et al., 2017). As eflorescências de sais solúveis resultam da circulação de 

soluções no interior (meio poroso) dos materiais até a superfície (como é sugerido pelo termo 

eflorescência) e apresentam várias substâncias típicas de diversos ambientes evaporíticos. Em 

geral estas patologias não contribuem para a erosão do material, ainda que as eflorescências 

possam provocar algum despreendimento de partículas do substrato, sendo que o estudo 

laboratorial de López-Acevedo et al. (1997) mostrou que a formação de crostas salinas 

endurecidas pode promover efeitos erosivos pela posterior cristalização de sais sob essa crosta. 

Mas, sobretudo, o estudo da distribuição destas formas de alteração pode fornecer informações 

interessantes sobre as trajetórias de circulação das soluções nas estruturas e, nomeadamente no 

caso das eflorescências salinas, as origens dos agentes que promovem estas formas de alteração. 

A utilização de nomes de espécies minerais para referir as neoformações cristalinas do 

ambiente construído pode ser polémica (Alves, 2017; Hazen et al., 2017), uma vez que resultam 

da interação com substâncias colocadas preparadas pelo homem (nomeadamente argamassas) 

mas essa interação não é feita com a intenção de preparar as espécies minerais. No entanto, 

seguindo os exemplos dos estudos na área, isso será seguido aqui por ser uma forma expedita de 

referir essas fases (associando uma composição e uma estrutura com um nome), evitando a 

repetição da expressão "análogo", e o estudo destes cristais será tratado como um estudo 

mineralógico. As fórmulas químicas indicadas são da “American Mineralogist Crystal Structure 

Database”, descrita em Downs & Hall-Wallace (2003)9.. Em certas situações, a identificação ao 

nível da espécie mineral poderá merecer algumas reservas, sendo utilizados termos mais 

genéricos em termos químicos. 

As eflorescências salinas podem apresentar diversas fases mineralógicas (uma extensa 

listagem pode ser encontrada em Arnold & Zehnder, 1991), algumas das quais relativamente raras 

                                                      
9 Esta base de dados está disponível em http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php 

http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php
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fora do ambiente construído (Hazen et al., 2017). A composição das eflorescências pode não ter 

relações diretas com a geologia regional uma vez que as fontes dos sais podem estar relacionadas 

com agentes comuns a diferentes regiões resultantes da atividade humana (discussões detalhadas 

sobre possíveis fontes e a evolução dos sistemas salinos podem ser encontradas em Arnold & 

Zehnder, 1991; Alves, 1997). Algumas fases são consideradas indicadoras de certos tipos de 

fontes, como é o caso do niter (KNO3), comum em locais associados a animais domesticados, 

como cavalariças, ainda que possa ser encontrado noutros locais, por efeitos de contribuições 

orgânicas. Os sulfatos e carbonatos alcalinos, tais como a thenardite - Na2SO4 ou a 

trona-  Na3(CO3)(HCO3)•2H2O, são muitas vezes atribuídos ao uso de argamassas recentes. Mas 

outros sais podem ter diversas origens. Um dos casos exemplares é o da halite que pode resultar 

da contribuição do aerossol marinho mas também pode resultar de contribuições humanas 

associadas com o uso deste sal.  

As eflorescências, em si, não têm impactos significativos na erosão das pedras, mas os seus 

constituintes e a sua distribuição podem ser utilizados para a discussão das possíveis fontes da 

contaminação salina e da sua localização, como é ilustrado pelos exemplos discutidos com mais 

detalhe em Arnold & Zehnder (1991), Alves (1997) e Begonha (1997). Merecerão especial 

destaque, pela semelhança com as principais estruturas estudadas aqui, os estudos na chamada 

"Porta do Rei" da Fortaleza de Belgrado (Sérvia) onde foram detetadas crostas negras com gesso, 

calcite e singenite - K2Ca(SO4)2.H2O, sendo esta última atribuída ao efeito da infiltração de soluções 

enriquecidas pelos fertilizantes utilizados no solo por cima da porta (Matović et al., 2012). 

Franković et al. (2017) refere a presença de vários sais numa das outras portas da Fortaleza de 

Belgrado, atribuídos à infiltração de soluções, entre os quais o niter, podendo destacar-se também, 

pela sua raridade, a referência à presença de witzkeite, espécie mineral que proposta por 

Nestola et al. (2012), com base em estudos em depósitos de guano no Chile, e para a qual estes 

autores indicam como fórmula ideal Na4K4Ca(NO3)2(SO4)4·2H2O. 

As incrustações de carbonato de cálcio são frequentes no ambiente construído (várias podem 

observar-se em formação no Campus de Gualtar da Universidade do Minho), nomeadamente nas 

construções modernas (Alves, 2010; Alves et al., 2017). Alves et al. (2017) concluem mesmo que, 

pelo menos em Portugal, as incrustações de carbonato de cálcio são a segunda patologia em 

materiais pétreos em termos de frequência em construções recentes (a primeira sendo a 

colonização biológica; mas as ocorrências de carbonato de cálcio podem ser encontradas em 

locais interiores onde não há, exceto em situações extraordinárias, desenvolvimento de 
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colonização biológica). Em geral são esbranquiçadas e a calcite é a fase dominante mas claro que, 

sendo o estudo destas patologias frequentemente essencialmente macroscópico, não se poderá 

excluir a possível existência de ocorrências de aragonite ou vaterite neste tipo de patologias. A 

solubilidade relativamente baixa da calcite permite (nas condições das estruturas) a persistência 

destas neoformações, que podem assim representar marcadores permanentes da circulação de 

soluções (Alves et al., 2013). O estudo detalhado de algumas ocorrências deste tipo (Alves, 2010; 

Alves & Sanjurjo-Sánchez, 2015) tem indicado a sua recorrência, que evidencia a persistência da 

fonte dos contaminantes. No contexto das estruturas que serão estudadas nesta dissertação 

também será relevante referir as extensas incrustações de carbonato de cálcio no arco de uma 

ponte apresentadas em Pozo-Antonio et al. (2016). 

Existe toda uma panóplia de técnicas que pode ser utilizada para a caraterização das 

neoformações referidas. Tendo em consideração as condições laboratoriais, financeiras e 

temporais existentes, os estudos realizados consistiram em análises por microscopia eletrónica de 

varrimento e difração de raios-X. Correspondem a análises essencialmente qualitativas, no sentido 

de distinção de fases, ainda que seja possível alguma avaliação hierárquica de abundâncias, isto 

é, tentar estabelecer as fases dominantes. Os estudos incidiram sobretudo nas eflorescências 

salinas dada a habitual monotonia das ocorrências das incrustações (como foi referido são 

dominadas pelo carbonato de cálcio). No entanto, do ponto de vista da caraterização das fases 

existentes apresenta algumas limitações, como referido por Alves (2013), uma vez que a análise 

é fortemente orientada pelos contrastes morfológicos mais evidentes, não é possível distinguir 

fases com diferentes graus de hidratação e podem existir marcadas dificuldades na avaliação de 

composições em situações de mistura. A morfologia dos cristais pode apresentar algumas 

caraterísticas relacionadas, obviamente, com as caraterísticas da estrutura interna mas 

frequentemente podem observar-se feições morfológicas relacionadas com a variação do grau de 

hidratação ou com o substrato em que os cristais se desenvolvem, isto é onde se dá a secagem 

das soluções (vários exemplos são apresentados em Arnold & Zehnder, 1991; Alves, 1997; 

Begonha, 1997). Em relação ao efeito do substrato, Alves (1997) propõe, para sais mais solúveis 

como o niter ou a halite, que a morfologia está relacionada com o substrato, com formação de 

cristais filamentosos quando o substrato é uma argamassa com cimento e que era granular 

quando o substrato era granito ou argamassa arenosa. 
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II.1.4. Estudos petrofísicos 

Para além das influências das condições de aplicação dos materiais geológicos (condições 

ambientais e caraterísticas das estruturas), os efeitos dos processos de deterioração das pedras 

no ambiente construído são afetados pelas caraterísticas das mesmas. Em termos de processos 

erosivos, especialmente em rochas mais resistentes aos efeitos de dissolução química como os 

granitos, serão particularmente interessantes as caraterísticas relacionadas com o meio poroso 

das rochas, caraterísticas que têm efeitos no processo de migração das soluções salinas e, 

consequentemente, nos locais de cristalização dos sais. 

Entre as diversas caraterísticas que podem ser estudadas em termos de meio poroso, 

diversos estudos têm sugerido o interesse de propriedades que podem ser designadas como 

macroscópicas (estudadas ao nível de um provete de rocha intacta que corresponde a um volume 

representativo do meio poroso; ver (Bear, 1971) e entre estas, em termos de avaliação dos efeitos 

dos sais solúveis, o presente estudo incidiu no estudo da porosidade e de parâmetros relacionados 

com a migração das soluções por efeito da capilaridade, cuja importância foi destacada em 

diversos estudos anteriores (e.g., Jeannette & Hammecker, 1992; Hammecker, 1993; 

Hammecker, 1995; Alves, 1997; Begonha, 1997; Figueiredo et al., 2010). Essa opção resultou, 

por um lado, do interesse desses parâmetros para o estudo dos processos erosivos associados 

com os sais solúveis, e, por outro lado, das limitações que condicionaram o presente estudo quer 

em termos temporais quer em termos de condições laboratoriais. Se o conceito de porosidade é 

bastante conhecido e utilizado em diversos estudos geológicos, os parâmetros associados com o 

estudo macroscópico da absorção de água por capilaridade são mais específicos e menos 

conhecidos (não são referidos na generalidade dos livros sobre Geologia de Engenharia) e nesse 

sentido serão objeto de alguns esclarecimentos adicionais. 

A absorção de água por capilaridade sob pressão atmosférica corresponde à migração de 

fluidos em condições não saturadas, existindo três fases em contacto (sólido, líquido e gás). Em 

materiais como as rochas observa-se a adesão da água às paredes dos poros e a entrada em 

vazios com dimensão adequada (capilares). De acordo com a análise das equações que regem a 

cinética do processo de absorção de água por capilaridade neste tipo de meios porosos 

(Mertz, 1991; Hammecker, 1995), é expectável que, pelo menos numa fase inicial, a absorção de 

água por capilaridade exiba uma proporcionalidade direta com a raiz quadrada do tempo. Essa 

proporcionalidade direta observa-se quer em termos de massa de água absorvida quer em termos 

de distância de migração da água absorvida por capilaridade). No ensaio de absorção de água por 
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capilaridade num provete de um meio poroso homogéneo colocado na vertical (Mertz, 1991), será 

expectável observar um troço linear correspondente ao período de tempo até ser atingida a face 

superior do provete, seguido por um troço linear com um declive significativamente inferior que 

corresponde a processos de difusão. Todavia, em algumas amostras é possível observar mais do 

que um troço linear durante o ensaio, o que tem sido interpretado como a expressão de um meio 

poroso heterogéneo (Mertz, 1991). Estas relações são ilustradas, desde já, com curvas obtidas no 

âmbito da presente dissertação e relativas a um provete de granito menos poroso (Fig. II.1a), onde 

não se obteve um resultado satisfatório para o ensaio de observação visual da ascensão da franja 

capilar e a um provete de um granito mais poroso, que permite ilustrar o ensaio de absorção de 

massa de água (Fig. II.1b) e de altura de ascensão da franja capilar (Fig. II.1c). 

 

  

 

Fig. II.1- Exemplos de curvas de absorção de água por capilaridade mostrando a evolução da absorção de massa por 
unidade de área (m/A) contra a raiz quadrada do tempo (√t) em granitos com diferentes porosidades (a, b; o provete 

em b é mais poroso que o provete do gráfico em a) e de altura de ascensão da franja capilar (h) contra a raiz quadrada 
do tempo (√t) no provete de granito mais poroso (c). 

 

Os estudos de um grupo de autores franceses (e.g., Mertz, 1991; Jeannette & Hammecker, 

1992; Hammecker, 1993; Hammecker, 1995) utilizam a letra “A” para referir o coeficiente de 

absorção de massa por unidade do tempo (e raiz quadrada do tempo) e a letra “B” para o 
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coeficiente de variação da distância de migração da franja capilar em função da raiz quadrada do 

tempo. Esta convenção afetou vários estudos portugueses influenciados por esses estudos 

(Alves, 1997; Begonha, 1997; Figueiredo et al., 2010; Alves et al., 2011). No presente trabalho, 

preferiu- se utilizar a simbologia adotada em Alves et al. (2015), mais próximas da terminologia 

da norma europeia para este ensaio (NP EN 1925:2000) ainda que não idêntica, uma vez que 

esta norma não considera um coeficiente de distância de migração mas unicamente de massa 

absorvida (que é designado como “coeficiente de absorção de água por capilaridade” e 

representado unicamente por “C1” e “C2” para os troços que correspondem aos dois troços 

indicados para um meio homogéneo em Mertz, 1991). Nesse sentido prefere-se utilizar “Cm” para 

o coeficiente de variação da massa e “Ch”, para o coeficiente de variação da distância de migração, 

estando o “h” relacionado com a altura (“height”) da franja capilar uma vez que nos ensaios 

laboratoriais é habitual medir, por inspeção visual, a ascensão da franja capilar (por isso este 

coeficiente será aqui simplesmente referido como coeficiente de ascensão da franja capilar). Para 

capilares com forma cilíndrica, os coeficientes associados com a ascensão capilar das soluções 

apresentam relações crescentes com o raio do cilindro (Mertz, 1991; Hammecker, 1993), isto é 

cilindros com maior raio apresentarão maiores valores destes coeficientes.  

O coeficiente de absorção de água por unidade de área em função da raiz quadrada do tempo 

fornece, para um meio poroso homogéneo, valores equivalentes aos valores de sorptividade 

(Hall &  Hoeff, 2002) um parâmetro associado com a solução proposta por Philip para a resolução 

da equação de Richards de migração de soluções em meio não saturado. No caso de curvas de 

meios heterogéneos, em que é possível distinguir mais do que um troço linear com a raiz quadrada 

do tempo, far-se-á referência ao primeiro, segundo, etc. coeficiente de absorção de massa, que 

serão representados por Cm,1, Cm,2, etc. Ao contrário das recomendações internacionais habituais, 

optou-se pela utilização das mesmas unidades (gramas, centímetros e horas) de estudos 

anteriores em granitos realizados nas Universidades do Minho e do Porto, de forma a permitir a 

comparação com este conjunto alargado de dados anteriormente existente (podemos referir, neste 

contexto, que Hall & Hoff, 2002, apresentam resultados em mm min-1/2 para a sorptividade). 

O estudo da ascensão da franja capilar pode apresentar algumas dificuldades em rochas 

pouco porosas (Mertz, 1991). Por outro lado, os valores de absorção de massa de água não 

dependem unicamente da cinética de migração da água, sendo afetados pela porosidade; duas 

rochas com o mesmo coeficiente de ascensão da franja capilar e com porosidades diferentes irão 

apresentar diferentes valores de coeficiente de absorção de massa. Tendo em conta a definição 
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dos ensaios, e admitindo que o líquido absorvido apresenta uma massa volúmica unitária, os 

valores do coeficiente de ascensão da franja capilar serão iguais ao valor do coeficiente de 

absorção de massa normalizado pela porosidade (Hammecker, 1993). Essa relação tem sido 

verificada empiricamente em diversos tipos de rochas mas as irregularidades do meio poroso 

poderão afetar os resultados experimentais (Hammecker, 1993; Alves et al., 2015). Este tipo de 

relação levou Alves et al. (1996) a propor a utilização de um coeficiente de ascensão “equivalente” 

(que será aqui representado por Ch,eq), calculado pela divisão do coeficiente de absorção de massa 

pela estimativa de porosidade e que produzira um resultado, em termos dimensionais, equivalente 

ao coeficiente de ascensão, i.e., [L][T]1/2. Este coeficiente apresenta a vantagem de resultar de um 

processo menos afetado pelo efeito do observador (uma vez que é baseado em medições com a 

balança) e poderá ser útil para provetes onde são encontradas dificuldades na avaliação visual da 

ascensão da franja capilar. Refira-se que Hall & Hoff (2002) fazem uma análise semelhante ao 

quociente do valor de sorptividade pela fração de volume poroso, que estes autores afirmam 

fornecer, para um meio poroso homogéneo um valor aproximadamente ao igual a um "coeficiente 

de penetração de água" ("water penetration coefficient"), representado por "B1" que constará de 

documentos do CBI10 e que, admitimos, será sensivelmente equivalente ao coeficiente "B" dos 

autores franceses acima referidos. 

De entre muitas outras propriedades índice que podem ser estudadas nas rochas, o presente 

estudo incidirá também sobre resultados da massa volúmica aparente e da velocidade de 

propagação dos ultrassons. A massa volúmica aparente apresenta, teoricamente, uma relação 

linear com a porosidade e com a massa volúmica do sólido (que pode ser deduzida a partir das 

definições destas propriedades): 

                a = s - s n                              Eq. II.1 

Na equação anterior a representa a massa volúmica aparente, s a massa volúmica do sólido 

e n a porosidade expressa como um valor entre 0 e 1 (corresponde a dividir a porosidade em % 

por 100). 

A massa volúmica pode ser estimada com uma parte das medições utilizadas para a 

determinação da porosidade aberta, sem necessitar de informações adicionais. Adicionalmente, a 

massa volúmica aparente fornece informação relevante para outra linha de investigação da 

                                                      
10 "Conseil International du Bâtiment", que atualmente tem a designação de International Council for Research and Innovation in Building and 

Construction (http://www.cibworld.nl/site/home/index.html) 
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Universidade do Minho, relacionada com a perigosidade radiológica associada com a contribuição 

dos materiais geológicos para a radiação gama externa (Markkanen, 1995), especialmente para 

os granitos da região estudada, considerando alguns resultados existentes para a região 

(Lamas et  al., 2015). 

A velocidade de propagação dos ultrassons pode mostrar relações com a porosidade, uma 

vez que a velocidade de propagação dos ultrassons é muito inferior no ar em relação aos minerais 

constituintes das rochas (Kobranova, 1986) e com os parâmetros associados com a absorção de 

água por capilaridade (Begonha, 1997), uma vez que os vazios podem ter algum arranjo espacial 

que afeta estas medições (nomeadamente se a medição da velocidade de ultrassons na mesma 

direção dos provetes em que ocorre a ascensão capilar). Adicionalmente, a medição de velocidade 

de propagação de ultrassons tem o potencial de ser utilizada como técnica de campo a utilizar nos 

afloramentos ou nas estruturas construídas. 

As caraterísticas do meio poroso dos materiais graníticos estão, sobretudo, relacionadas com 

os processos de alteração que afetam as rochas antes da sua extração, nomeadamente com a 

meteorização, não só em termos do conhecido resultado de aumento da porosidade mas também 

em termos de aumento dos coeficientes da cinética capilar, situação que contribui para tornar as 

rochas mais meteorizadas mais suscetíveis aos efeitos dos sais solúveis (Alves, 1997; 

Begonha, 1997). 

 

II.2. Trabalho de gabinete 

Na realização deste trabalho existiu alguma interação iterativa entre trabalhos de gabinete e 

trabalhos de campo. Para além da tradicional consulta da informação existente (nomeadamente 

a cartografia geológica), os trabalhos de gabinete para o estudo da tipologia das pedras assentaram 

no estudo de imagens de satélite disponibilizadas pela Google (através do Google Maps ou do 

Google Earth), procedimento que Pereira et  al., (2013) incluem naquilo que designam como 

análise distanciada. Estas imagens permitiram, nomeadamente a pesquisa de marcas de 

potenciais pedreiras antigas e o reconhecimento dos caminhos de acesso às mesmas. 

As portas de São Francisco e de Santo António (portas de Revelim e Magistral para cada uma 

delas) foram selecionadas tendo em conta o seu estado avançado de deterioração. 

Adicionalmente, foram selecionadas as cortinas e/ou escarpas dos baluartes, castelo, picadeiro, 

com a finalidade de ter um maior número de elementos para a caracterização e identificação do 

tipo de pedra empregue nestas construções. 
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Nas cortinas e nas escarpas dos baluartes foram selecionados aleatoriamente quinze pontos 

para proceder ao estudo de campo do tipo de granito por inspeção visual, uma vez que seria quase 

impossível identificar e caracterizar todos os blocos que formam as cortinas/escarpas, tendo em 

conta o seu elevado número e que a existência de revestimento perturba o estudo das 

características do granito por inspeção visual. 

Para a escolha aleatória dos pontos de estudo das pedras nas cortinas e escarpas dos 

baluartes,  mediu-se, utilizando o Google Earth, o perímetro da fortaleza pelo fosso, tendo-se 

considerado o lado direito (NE) da porta Magistral de S. Francisco como inicio do perímetro (0 m) 

e o lado esquerdo (SW) da mesma porta como o fim (perímetro máximo igual a 2486 m). 

Posteriormente, no programa MS Excel, utilizou-se a operação “ALEATORIOENTRE”, para 

selecionar quinze valores aleatórios entre 0 e 2486. Esses valores (em metros) foram medidos no 

Google Earth ao longo do perímetro marcado, tendo sido obtidas as coordenadas geográficas dos 

pontos selecionados por este procedimento. Nas cortinas/escarpas foram estudados os quinze 

pontos selecionados de forma aleatória com base nas coordenadas geográficas, sendo no local 

selecionado o bloco que estivesse a cerca de 1.20 m de altura. Na Fig. II.2 são apresentados os 

pontos selecionados nas cortinas/escarpas. 

 

 

Fig. II.2- Imagem aérea da Fortaleza de Almeida com a delimitação do perímetro pelo fosso (linha vermelha) e os 
locais selecionados para a caraterização petrográfica de campo (macroscópica) do tipo de granito nas 
cortinas/escarpas (símbolos azuis), os valores (cor branca) correspondem à identificação do ponto GPS. Elaborada 
com o Google Earth. 
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II.3. Trabalho de campo 

Este ponto do programa de trabalhos centra-se nas várias missões que foram efetuadas à 

área em estudo. 

Foram realizadas três visitas, a primeira, com o objetivo de conhecer o local de estudo tendo 

contribuído para a seleção dos pontos da Fortaleza a serem estudados. 

A segunda missão foi dedicada, primariamente à identificação e caracterização macroscópica 

dos tipos de granitos utilizados na construção da fortaleza, tendo em consideração os alvos de 

estudo anteriormente mencionados. Procedeu-se ainda à identificação e caracterização por 

inspeção visual das patologias que afetam as pedras das portas do Revelim e Magistral de Santo 

António, assim como, das portas do Revelim e Magistral de São Francisco, tendo em consideração 

as fachadas, as portas (galerias) e os anexos que as constituem. Esta segunda missão promoveu 

também a inclusão da igreja da Misericórdia, não pelo interesse na pedra que é utilizada na sua 

construção, mas pelo facto, de em 2000 ter sofrido uma intervenção no seu interior, onde foram 

colocadas placas de granito nas paredes e por, durante esta segunda missão de campo, ter sido 

observado que essas pedras apresentavam diversas eflorescências de sais, procedendo-se ao 

estudo dessas eflorescências. O principal enfoque incidiu nos estudos das eflorescências por 

microscopia eletrónica de varrimento por ser uma técnica mais eficiente para a obtenção expedita 

de informações químicas e texturais em diversos pontos e em pequenas quantidades de amostras. 

Durante esta segunda missão foram recolhidas 31 amostras de sais nas estruturas 

construídas, para estudo mineralógico ao microscópio eletrónico de varrimento (MEV), para esse 

fim foram maioritariamente colhidas diretamente amostras de eflorescências em porta-amostras 

de alumínio com fita-cola de carbono, 12 amostras de sais para análise mineralógica por difração 

de raio-X (DRX). Foi também colhida uma amostra de uma escorrência, para análise MEV, e para 

elaboração de uma lâmina polida. 

Foram recolhidas ainda 3 amostras de mão para a realização de lâminas polidas: A24 

(Porta Magistral de São Francisco), A37 (castelo) e A40 (Porta Magistral de Santo António). 

Na Tabela II.1 estão mencionadas as amostras das eflorescências de sais colhidas nos 

vários locais estudados e as respetivas análises. 
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Tabela II.1- Localização da recolha de amostras de sais por estruturas, bem como das respetivas 
análises realizadas para cada amostra. 

 Porta do Revelim 
de Santo António 

(3 amostras) 

Porta Magistral de 
Santo António 
(13 amostras) 

Porta do Revelim 
de São Francisco 

(6 amostras) 

Porta Magistral 
de São Francisco 

(5 amostras) 

Igreja da 
Misericórdia 
(4 amostras) 

 
MEV 

A19, A20, A21 A4, A5, A6, A7, 
A8, A9, A11, A12, 
A13, A15, A16, 
A17, A18; 

A1, A2, A29, A30, 
A31, A32 

A3, A22, A23, 
A27, A28 

A33, A34, 
A35, A36 

DRX A19 A4, A5, A6, A12 A30, A31, A32 A23 A33, A34, 
A35 

 

 

A terceira missão teve como objetivo o reconhecimento geológico dos possíveis locais de 

origem das pedras, num raio de aproximadamente 15 km em torno da fortaleza.  

Foram visitadas praticamente todas as manchas, salvo algumas devido a dificuldades de 

acesso, tais como as fácies graníticas de menor expressão e as manchas correspondentes às 

rochas metassedimentares. Tendo sido recolhidos, em duas pedreiras distintas, blocos dos dois 

tipos de granito (m - granito porfiroide, de grão médio; g - granito porfiroide, de grão grosseiro) 

que, como se verá mais adiante, correspondem aos mais utilizados na fortaleza. 

Foram selecionados dois blocos para cada um destes tipos de granito - um em estado 

considerado são (sem evidências macroscópicas de alteração) e outro com evidências de 

meteorização, para caracterização petrofísica. No capítulo III será apresentado um mapa com a 

localização da recolha destes blocos.  

 

II.4. Trabalho laboratorial 

As análises por difractometria de raios-X (DRX) foram realizadas no Departamento de Ciências 

da Terra da Universidade do Minho. Foi utilizado para o efeito, o difractómetro Philips PW- 1710, 

equipado com monocromador de grafite, fenda de divergência automática e radiação de Cu (40  kV 

e 30mA). O difractómetro encontra-se conectado a um computador com o programa Philips APD, 

que possibilita o armazenamento e algum tratamento dos dados das análises efetuadas. Para a 

identificação das fases mineralógicas presentes nas amostras analisadas foi utilizado o programa 

X’Pert Analyser. 

As análises no Microscópio Eletrónico de Varrimento (MEV) decorreram no Laboratório do 

AvePark do Grupo de Investigação 3B´s da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 

 

Tipo 
Análise 

Local 
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utilizando o equipamento JEOLSM-6010LV equipado com um espectroscópio de dispersão de 

energias INCAx- Act, Penta FET Precision, Oxford Instruments. 

A partir dos blocos recolhidos dos dois tipos de granito (m – granito porfiroide, de grão 

médio; g  – granito porfiroide, de grão grosseiro), foram obtidos provetes cilíndricos para 

realização dos ensaios petrofísicos. Na Tabela II.2 são apresentadas as referências dos provetes 

obtidos para a realização destes ensaios a partir dos blocos de granito, sendo indicadas também 

as dimensões desses provetes. Utilizaram-se as maiores dimensões previstas nas normas 

utilizadas para o diâmetro dos provetes por causa da granularidade das rochas estudadas. 

O corte dos provetes foi efetuado na empresa Artecanter - Indústria de Transformação de 

Granitos, Lda (Guimarães) e os ensaios foram realizados no Laboratório de Estruturas (LEST), do 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho (Guimarães). 

 

 

Tabela II.2- Referências dos provetes obtidos para os ensaios, bem como as dimensões dos 
mesmos. O " ẋ " representa a média das medições realizadas para o diâmetro e altura dos provetes 
e o "" representa o desvio padrão das mesmas. 

 Granito πg Granito πm 

 1 (são) 2 (alterado) 3 (são) 4 (alterado) 

Provete 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

ẋ altura 

(mm) 
75,59 72,73 74,94 76,15 73,98 74,52 74,42 74,42 73,54 75,16 75,63 75,12 74.93 74,71 

σ altura 

(mm) 
0,12 0,11 0,11 0,08 0,22 0,24 0,14 0,14 0,19 0,10 0,29 0,31 0,16 0,11 

ẋ diâmetro (mm) 75,72 75,02 75,30 75,43 75,70 75,45 75,23 75,61 75,00 75,19 75,31 75,67 75,44 75,10 

σ diâmetro 

(mm) 
0,09 0,17 0,14 0,06 0,21 0,15 0,11 0,24 0,08 0,22 0,04 0,12 0,19 0,02 

 

 

Os ensaios petrofísicos foram todos realizados no LEST e consistiram de determinações de 

densidade aparente, porosidade aberta, velocidade de propagação dos ultrassons e de absorção 

de água por capilaridade. 

A densidade aparente e a porosidade aberta foram determinadas utilizando a norma 

EN1936:2006 (“Determination of real density and apparent density, and of total and open 

porosity”). Para a absorção de água por capilaridade seguiu-se a norma NP EN1925:2000 

(“Determinação do coeficiente de absorção de água por capilaridade”). Para o ensaio da 

determinação da velocidade de propagação dos ultrassons, utilizando a norma D 2845 - 05 

(“Laboratory Determination of Pulse Velocities and Ultrasonic Elastic Constants of Rock”) da ASTM 
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International uma vez que a norma NP EN14579:2007 (“Determinação da velocidade de 

propagação do som”), não admite provetes cilíndricos. Para este ensaio de ultrassons foi utilizado 

o aparelho da marca Pundit Lab da Proceq. Os transdutores usados tinham uma frequência de 

150 kHz e um diâmetro de 2,5cm.  

Todos os ensaios realizados seguiram as normas anteriormente mencionadas, havendo 

apenas uma pequena alteração em todas elas, no que diz respeito à temperatura da estufa, uma 

vez que nas normas referidas é mencionada que a temperatura a ser usada deveria ser de 

70  ± 5  °C e a temperatura da estufa que foi utilizada foi de 80°C. 
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III. Estudo da pedra 
 

Este primeiro capítulo com resultados da dissertação será dedicado ao estudo da pedra, isto 

é, ao estudo dos granitos utilizados como materiais. Inclui dois subcapítulos. O primeiro 

corresponde à tentativa de distinção dos tipos de granitos presentes nas estruturas estudadas 

(cortinas e escarpas dos baluartes, ruínas do antigo Castelo, portas de São Francisco e de Santo 

António, picadeiro e igreja da Misericórdia), tentando também identificar eventuais associações 

entre o tipo de granito e a utilização. O segundo subcapítulo incide sobre estudos petrofísicos 

(porosidade aberta, absorção de água por capilaridade e velocidade de propagação dos ultrassons) 

em provetes obtidos a partir de blocos colhidos em locais de maciços rochosos dos principais tipos 

de granitos encontrados nas estruturas estudadas com diferentes graus de meteorização 

(avaliação macroscópica no campo). 

 

III.1. Tipologia pétrea 

Como já foi anteriormente referido (capítulo II), foram selecionados 8 alvos de estudo para a 

caracterização petrográfica de campo (macroscópica) dos tipos de granito utilizados na construção 

da Fortaleza 

Nas portas da Fortaleza, a caracterização petrográfica foi dividida por galerias e fachadas, 

uma vez que era notória em algumas portas a utilização de diferentes tipos de granito nas fachadas 

do que nas galerias.  

A Tabela III.1 apresenta uma síntese dos seis tipos de granitos distinguidos nos vários alvos 

estudados: i) granito porfiroide, de grão grosseiro, de duas micas com predominância da biotite, 

(Fig. III.1a, b e c); ii) granito porfiroide, de grão médio a grosseiro, de duas micas com 

predominância da biotite (Fig. III.1d); granito não porfiroide de grão médio, de duas micas 

(Fig. III.2a, b); granito de grão fino a médio; granito de grão fino; granito de grão médio a fino, com 

nódulos de biotite (Fig. III.2c, d). É visível nestas imagens que estes granitos não porfiroides, 

mesmo aqueles com nódulos de biotite, tendem a apresentar uma tonalidade mais clara. 

Apesar de haver uma grande variabilidade, os tipos de granito que são utilizados na maioria 

dos locais e em maiores quantidades (galerias, cortinas e escarpas do baluarte, castelo e 

picadeiro) são os granitos porfiroides de grão médio a grosseiro e o de grão grosseiro. Os outros 

são utilizados em menores quantidades sendo apenas empregues nas fachadas ou mesmo só 
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num elemento da fachada, como é o caso do brasão da fachada principal (anterior) da porta 

Magistral de São Francisco, onde foi utilizado um granito de grão fino que não foi observado 

noutras áreas daquela porta, nem nos outros locais estudados. 

 

 

Tabela III.1- Descrição dos tipos de granitos distinguidos nas várias estruturas estudadas. 

Porta do Revelim de São 
Francisco 

 

Fachada/Galeria: Granito porfiroide, de grão médio a grosseiro, de duas micas 
com predominância da biotite. 
> Granito de grão fino a médio (brasão). 

Porta Magistral de São 
Francisco 

Fachada principal: Granito porfiroide, de grão médio, de duas micas com 
predominância da biotite. 
> Granito não porfiroide de grão médio, de duas micas; 
> Granito de grão fino (brasão). 
Fachada posterior: Granito porfiroide, de grão médio, de duas micas com 
predominância da biotite. 
Galeria: Granito porfiroide, de grão grosseiro, de duas micas com 
predominância da biotite. 
> Granito porfiroide, de grão médio a grosseiro, de duas micas com 
predominância da biotite, com mega cristais de feldspato. 

Porta do Revelim de Santo 
António 

Fachadas/Galeria: Granito porfiroide, de grão médio a grosseiro, de duas 
micas com predominância da biotite. 
> Granito porfiroide de grão grosseiro, de duas micas, com predominância 
da biotite. 
> Granito não porfiroide de grão médio, de duas micas. 

Porta Magistral de Santo 
António 

Fachada principal: Granito de grão médio a fino, com nódulos de biotite; os 
minerais mostram uma certa orientação. 
Fachada posterior: Granito porfiroide, de grão médio, de duas micas com 
predominância da biotite. 

Galeria: Granito porfiroide, de grão médio a grosseiro, de duas micas com 
predominância da biotite. 
> Granito porfiroide de grão grosseiro, duas micas, com predominância da 
biotite. 

Castelo > Granito porfiroide de grão grosseiro, de duas micas, com predominância 
da biotite. 

 
Picadeiro 

 

> Granito porfiroide de grão grosseiro, duas micas, com predominância da 
biotite, por vezes com aglomerados de mega cristais. 
> Granito de grão médio a grosseiro, não porfiroide de duas micas.                                                                                                                                                 

 
Cortinas e escarpas dos 

baluartes 
 

> Granito porfiroide de grão grosseiro, duas micas, com predominância da 
biotite. 
>Granito porfiroide de grão médio a grosseiro, muita biotite e rara moscovite, 
os feldspatos são mais raros e mais pequenos. 

Igreja da Misericórdia Fachada: Granito não porfiroide de grão médio, de duas micas. 
>Aplito. 

 

  



47 
 

  

  

Fig. III.1- Imagens de tipos de granitos porfiroides identificados nas estruturas estudadas: a) granito porfiroide de grão 
grosseiro (porta Magistral de S. Francisco); b) granito porfiroide de grão grosseiro (cortinas/escarpas); c) feldspato 
com cerca de 9 cm de comprimento num granito de grão grosseiro (cortinas/escarpas); d) granito porfiroide de grão 
médio (Porta do Revelim de Santo António). Cada quadrícula da régua graduada corresponde a 1 cm2. 

 

 

  

  

Fig. III.2- Imagens de tipos de granitos sem evidências de mega cristais identificados nas estruturas estudadas: a) 
granito não porfiroide, de grão médio, de duas micas (porta Magistral de S. Francisco); b)  granito não porfiroide, de 
grão médio de duas micas (picadeiro); c) granito não porfiroide de grão fino a médio, com nódulos de biotite, com 
minerais orientados (fachada da porta Magistral de Santo António); d) pormenor da figura c). Cada quadrícula da 
régua graduada corresponde a 1 cm2. 

a) 

c) 

b) 

d) 

a) b) 

c) d) 
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Foi elaborado um mapa com as várias fácies graníticas que envolvem a área de estudo, e 

com potenciais locais de pedreiras, tendo como prioridade as pedreiras que se encontravam na 

fácies mais utilizada na Fortaleza (Fig. III.3), com o objetivo de poder recolher amostras de 

dimensões adequadas para a preparação dos provetes. Na Fig. III.3 é também apresentada a 

localização da recolha das amostras do granito. 

 

 

Fig. III.3- Mapa com as várias fácies graníticas que envolvem a área de estudo, representadas pelo poligono amarelo, 
as rochas metassedimentares e os aluviões representados por polígonos a preto; as potenciais pedreiras (círculos 
azuis) e a localização das pedreiras onde foram colhidas as amostras para os provetes (círculos vermelhos). O “0Q” 
corresponde ao manto de cascalheiras; ” a” corresponde a formações aluviais; “X” corresponde a xistos e grauvaques; 
“X’cs” corresponde a corneanas calco-silicatadas; “Xyz” corresponde ao complexo xisto-granito-migmatítico; “Xz” 
corresponde a xistos metamórficos; “γπ’f” corresponde ao granito de grão fino, não porfiroide; “γπg” corresponde 

ao granito porfiroide, de grão grosseiro; “γπ’g” corresponde ao granito de grão muito grosseiro, não porfiroide; “γπm” 

corresponde ao granito porfiroide, de grão médio;” γπ’m” corresponde ao granito de grão médio, não porfiroide; 

“γzm” corresponde ao granito gneissico, de grão médio. Nas extremidades, norte, sul e oeste do mapa, os limites 

das litologias estão representadas por retas, uma vez que correspondem aos limites de cartas geológicas utilizadas 
neste estudo. O mapa foi elaborado com o software QGIS 2.18.4. 
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Na igreja da Misericórdia, não foi feito o estudo detalhado dos materiais graníticos utilizados 

na sua construção, mas será relevante salientar aqui um aspeto sobre as placas de granito 

colocadas no interior da mesma. Neste edifício, após uma restauração, no ano 2000, foram 

colocadas, nas paredes interiores laterais e na fachada interior, umas placas aparentemente do 

mesmo tipo de granito (com base em critérios petrográficos macroscópicos): granito de duas micas 

de grão médio. Estas placas foram colocadas desde o chão até cerca de 1,50 m de altura e tem 

cerca de 5 cm de espessura. Igualmente pode referir-se, nesta perspetiva da caraterização da 

pedra da igreja da Misericórdia, a presença no portal da fachada principal de um material muito 

fino e claro, possivelmente um aplito. 

Os resultados do estudo das lâminas polidas elaboradas a partir das amostras colhidas nas 

estruturas estudadas (ver capítulo II) permitiram, sobretudo, confirmar as observações 

macroscópicas, nomeadamente, constatar a existência e variabilidade de evidências de 

meteorização nessas pedras. 

As amostras estudadas (A24, A37, A40) correspondem a um granito de grão grosseiro ou 

médio a grosseiro de duas micas com predominância de biotite. As secções de biotite mostram 

ocasionalmente cloritização e moscovitização. 

As principais diferenças entre estas amostras estão na rede fissural sublinhada pela presença 

de compostos de ferro (presumivelmente hidróxidos e óxidos de ferro) e na alteração dos 

feldspatos. 

Na amostra A24 temos uma extensa ocorrência de fissuras intergranulares nos feldspatos e 

no quartzo, afetando sobretudo as secções de plagioclase. Muito raramente se observam nas 

secções de moscovite (destacam-se visualmente por causa da tonalidade dos compostos de ferro) 

e parecem ausentes das secções de biotite (efeito cromático?). Observam-se várias fissuras 

transgranulares em secções de feldspatos e de quartzo e que não parecem afetar as micas. 

Observam-se também diversas fissuras intergranulares entre secções de diversos minerais. 

As secções de plagioclase mostram marcada moscovitização e intensa argilização que em 

alguns casos afeta a secção completa da plagioclase. As secções de microclina mostram alguma 

moscovitização e turvação, sendo que em algumas situações esta última aparece dispersa por 

toda a secção mas sem atingir a intensidade observada na plagioclase. 

Na amostra A37 também são observadas fissuras intergranulares concentradas sobretudo 

nas secções de plagioclase e que parecem ser menos frequentes nas secções de microclina e de 
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quartzo que na amostra anterior. A fissuração intergranular e transgranular é claramente menos 

desenvolvida que na amostra anterior. 

A moscovitização e a argilização afetam as secções de feldspatos, atingindo claramente um 

maior desenvolvimento nas secções de plagioclase, ainda que não com a intensidade da amostra 

anterior. 

Na amostra A40 as fissuras com compostos de ferro são muitíssimo mais raras que na 

primeira amostra referida (A24); essencialmente algumas fissuras intergranulares na plagioclase. 

A moscovitização e a argilização afetam os feldspatos, com maior desenvolvimento na 

plagioclase (de uma forma semelhante ao observado em A37). 

Apesar de não se dispor, no presente estudo, das condições para estudo das estruturas de 

porosidade de Alves (1997) e Begonha (1997), as observações realizadas apontam no mesmo 

sentido dos resultados destes autores em termos do efeito da meteorização nos maciços 

graníticos, que afetaria sobretudo os feldspatos (especialmente as plagioclases) desde os inícios 

da meteorização e que promoveria, nos termos mais meteorizados, o desenvolvimento de fissuras 

inter e transgranulares. 

 

III.2. Resultados dos ensaios petrofísicos 

 

Seguidamente são discutidos os resultados obtidos nos provetes preparados a partir dos 

blocos colhidos em maciços rochosos. Na Tabela III.2 são apresentados os resultados dos 

diferentes ensaios. Como referido no capítulo II, foram colhidos blocos dos dois principais tipos de 

granitos com diferentes estados de meteorização. Assim os provetes do grupo 1 (referências 

1.1- 1.3) correspondem ao bloco sem evidências macroscópicas de meteorização do granito 

porfiroide de grão grosseiro e os provetes do grupo 2 (referências 2.1-2.4) foram obtidos do bloco 

mais amarelado do mesmo tipo de granito. Os provetes dos grupos 3 (referências 3.1-3.3) e 4 

(referências 4.1-4.4) correspondem, a blocos do granito porfiroide de grão médio, sendo, 

respetivamente, do bloco sem evidências macroscópicas de meteorização e do bloco com 

amarelecimento visível. 
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Tabela III.2- Resultados dos ensaios petrofísicos realizados nos provetes de granito estudados. 
R: referência do provete; n: porosidade aberta; ρa: massa volúmica aparente; Cm,1: primeiro 
coeficiente de absorção de massa; Cm,2: segundo coeficiente de absorção de massa; Cm,3: terceiro 
coeficiente de absorção de massa; Ch: coeficiente de altura; vsec: velocidade das ondas ultrassónicas 
no estado seco; vsat: velocidade das ondas ultrassónicas em meio saturado. 
 

R 
n 

(%) 

ρa 
(kg m-3) 

Cm,1 

(g cm-2 h-1/2) 
Cm,2 

(g cm-2 h-1/2) 
Cm,3 

(g cm-2 h-1/2) 
Ch 

(cm h-1/2) 
vsec 

(m s-1) 
vsat 

(m s-1) 
1.1 0,72 2630 0,0046 0,0015 0,0004 * 4334 5100 
1.2 0,77 2630 0,0046 0,0015 0,0007 * 4386 5062 
1.3 0,71 2628 0,0049 0,0016 0,0005 * 4814 5353 
2.1 4,85 2500 0,2226 0,0060 0,0018 5,7 1934 3106 
2.2 3,55 2544 0,1024 0,0038 0,0012 2,3 2467 3653 
2.3 3,13 2562 0,0739 0,0026 0,0010 2,2 2654 4035 

2.4 4,66 2515 0,1546 0,0056 0,0016 3,2 2150 2586 
3.1 0,84 2605 0,0088 0,0019 0,0010 * 4404 5316 
3.2 0,87 2604 0,0090 0,0016 0,0008 * 4435 5253 
3.3 0,84 2605 0,0070 0,0018 0,0009 * 4417 5554 
4.1 2,07 2572 0,0435 0,0033 0,0012 2,1 3451 4895 
4.2 2,17 2575 0,0422 0,0028 0,0012 1,8 3321 4651 
4.3 2,27 2567 0,0451 0,0037 0,0012 1,7 3244 4621 
4.4 2,20 2576 0,0404 0,0034 0,0011 1,8 3358 4669 

*: Não foi possível avaliar este parâmetro no provete 

 

Os valores obtidos nestes provetes estão dentro dos intervalos que têm sido encontrados em 

granitos utilizáveis como pedra de construção em termos dos parâmetros resultantes do ensaio 

de absorção de água por capilaridade (Alves, 1997; Begonha, 1997), de porosidade aberta 

(Alves, 1997; Begonha, 1997; Vasconcelos, 2005), massa volúmica (Begonha, 1997; 

Vasconcelos) e velocidade de propagação de ultrassons dos provetes saturados (Vasconcelos, 

2005) e secos (Begonha, 1997; Vasconcelos, 2005). Todavia, em relação à velocidade de 

propagação dos ultrassons, nenhum dos resultados obtidos neste estudo está próximo dos valores 

mais elevados obtidos por Begonha (1997), que atingem 6420 m/s (sendo o mais elevado 

encontrado no presente estudo 4814 m/s; uma diferença próxima de 30%), sendo que os valores 

de porosidade mais baixos nestes dois estudos são próximos e o valor mais elevado de massa 

volúmica de Begonha (1997) é só perto de 1% superior. A diferença nos valores de velocidade de 

propagação dos ultrassons poderá ser explicado pelo acesso de Begonha (1997) a provetes 

colhidos em profundidade (associados com a realização de fundações). 
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Também se poderá destacar, no extremo oposto, que os valores de porosidade e dos 

parâmetros determinados a partir do ensaio de água por capilaridade mais elevados não atingem 

os valores mais elevados referidos em Begonha (1997). 

Considerando a média e desvio padrão apresentado por Olhoeft & Johnson (1989) para a 

massa volúmica aparente de granitos (2,66 g/cm3 e 0,06 g/cm3, respetivamente), é visível que os 

valores dos grupos 1 e 3 estão próximos desses valores enquanto que nos grupos 2 e 4 há valores 

que estão abaixo do valor correspondente à média mais duas vezes o desvio-padrão. 

Como seria de esperar (uma vez que a velocidade de propagação dos ultrassons é maior nos 

líquidos do que nos gases), as velocidades de propagação nos provetes saturados (que será 

referida como vsat) são superiores aos valores dos provetes no estado seco (representada aqui 

por vsec). 

Os resultados obtidos confirmam a avaliação macroscópica feita em campo sobre estado de 

meteorização em termos relativos, ainda que o grupo 2 se tenha revelado mais meteorizado que 

o grupo 4. De acordo com as classificações referidas em Begonha (1997) baseadas na velocidade 

de propagação de ultrassons e nos valores de massa volúmica, os provetes de G1 e G3 apresentam 

já evidências de alguma meteorização. Mas dificilmente serão encontrados blocos muito menos 

meteorizados nas estruturas históricas. 

Para além desta discussão geral sobre os resultados dos diferentes parâmetros considerados, 

serão discutidas algumas relações entre alguns dos mesmos. 

A massa volúmica mostra a expectável correlação linear com a porosidade, nomeadamente 

nos provetes mais porosos, onde o intervalo de variação do espaço poroso é maior em valor 

absoluto (Fig. III.4). Na reta de regressão calculada, o valor do declive é, como seria de esperar 

pela definição destas propriedades, próximo de 100 vezes o valor da ordenada na origem (uma 

diferença de 3%). A média do declive é de 100 vezes a ordenada na origem (que pode ser 

considerada uma estimativa da massa volúmica do sólido) corresponde a um valor de massa 

volúmica igual a 2,68 g/cm3, valor que está de acordo com as caraterísticas mineralógicas destas 

rochas, onde não é expectável que plagioclase seja albite pura e que apresentam algumas micas. 
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Fig. III.4- Projeção de valores de massa volúmica aparente (ρa) contra valores de porosidade aberta (n). 

 

Seguidamente são consideradas as relações entre os valores de velocidade de propagação 

dos ultrassons e parâmetros escalares relacionados com proporções de fases (porosidade aberta 

e massa volúmica). Existe uma correlação linear (Fig. III.5a) entre os valores da velocidade de 

propagação dos ultrassons no estado seco (vsec) e os valores deste parâmetro medido nos provetes 

após a saturação para o ensaio de porosidade (vsat). Como seria de esperar (uma vez que a 

velocidade das ondas ultrassónicas é muito menor no ar que nos minerais), o valor de velocidade 

de propagação das ondas ultrassónicas diminui com o aumento da porosidade, existindo 

correlações lineares com a porosidade quer para vsec (Fig. III.5b) quer para vsat (Fig. III.5c). Também 

são observadas correlações lineares destes parâmetros com a massa volúmica aparente 

(Fig. III.5d,e). 

Experimentou-se ainda investigar a possível relação entre o quociente vsat/vsec e a porosidade 

(utilizando logaritmos por se tratarem de quocientes), sendo observada (Fig. III.5f) uma clara 

tendência para a correlação linear entre estes parâmetros logarítmicos que é todavia perturbada 

pelo resultado de um dos provetes do conjunto G2 (o tipo de granito mais poroso), o G2.4. Tendo 

em consideração o conjunto de resultados, este desvio parece resultar de um resultado 

anomalamente baixo para vsat neste provete, o que poderá resultar da existência de fissuras não 

paralelas à direção de medição dos ultrassons ou de um problema associado com a medição de 

vsat neste provete. 
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Fig. III.5- Relação entre as medições de velocidade de propagação dos ultrassons e parâmetros escalares relacionados 
com proporções de fases: a) velocidade de propagação dos ultrassons em provetes saturados (vsat) contra essa mesma 
velocidade em provetes secos (vsec); b) projeção dos valores de vsec contra a porosidade (n); c) projeção de valores de 
vsat contra a porosidade; d) projeção de valores de vsec contra a massa volúmica aparente; e) projeção dos valores de 
vsat contra a massa volúmica aparente (a); f) projeção de log(vsat/vsec) contra o logaritmo da porosidade (n). 

 

 

 

A projeção dos provetes em que foi possível medir a ascensão da franja capilar contra os 

valores de coeficiente de massa normalizado pela porosidade do provete, isto é, como foi discutido 

no capítulo II, o coeficiente de ascensão equivalente Ch,eq, suporta a correlação entre estes dois 

parâmetros (Fig. III.6a), ainda que um dos provetes (G2.1) mostre um desvio mais marcado, sendo 

esse desvio no sentido de valor mais elevado para o coeficiente de ascensão da franja capilar. 
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Com base nas experiências de trabalhos anteriores e seguindo o proposto por 

Alves  et  al. (1996), como também foi referido no capítulo II, projetaram-se os valores de Ch,eq 

contra o valor de porosidade aberta (Fig. III.6b). Observa-se uma tendência para uma correlação 

linear evidente, sendo notável o desvio do provete referido na discussão do gráfico anterior. Esta 

tendência está de acordo com resultados anteriores de tendências crescente do coeficiente de 

ascensão da franja capilar com a porosidade, ainda que com outro tipo de relações matemáticas, 

como a exponencial positiva (Leite, 2008; Silva, 2012). O ajuste exponencial forneceria um menor 

coeficiente de determinação mas a diferença pode estar relacionada com o número de resultados 

considerados (a análise de Silva, 2012, considera um número muito superior de resultados, de 

diversos granitos, com um intervalo maior de porosidades). 

Os gráficos dos valores do segundo e terceiro coeficiente de absorção de massa 

(respetivamente Cm,2 e Cm,3) contra a porosidade aberta (Fig. III.6c,d) mostram uma certa tendência 

linear, possivelmente refletindo o efeito do aumento dos poros de menor dimensão. Todavia essa 

tendência é claramente menos definida para os valores de Cm,3 dos granitos menos porosos e 

poderá nestes já não corresponder a efeitos de capilaridade. 

Seguindo o estudo de Begonha (1997), investigou-se a possível existência de relação entre 

vsec e o primeiro coeficiente de absorção de massa por capilaridade (Cm1), tendo-se obtido (Fig. III.6e) 

também um bom ajuste ainda que a equação obtida seja substancialmente diferente da 

apresentada por Begonha (1997), sendo o declive próximo de metade e a ordenada na origem 

próxima do dobro dos valores obtidos por aquele autor. 

Investigou-se também a relação de vsat/vsec contra o primeiro coeficiente de absorção de água 

(usando logaritmos), admitindo que este último parâmetro, por ser também afetado por variações 

direcionais, poderia ajudar a discutir os resultados acimas referidos para G2.4. Mais uma vez os 

resultados deste provete na propagação de ultrassons desviam-se da tendência geral (Fig. III.6f). 

Este conjunto de observações sugere que terá havido alguma falha (do equipamento ou do 

utilizador) na medição da propagação dos ultrassons. 
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Fig. III.6- Projeções relacionadas com os parâmetros estimados a partir do ensaio de absorção de água por 
capilaridade: a) projeção do coeficiente de ascensão da franja capilar (Ch) contra o coeficiente obtido pela normalização 
do coeficiente de absorção de massa pela porosidade (Ch,eq); b) projeção de Ch,eq contra os valores de porosidade (n); 
c) projeção dos valores do segundo coeficiente de absorção de massa (Cm,2) contra os valores de porosidade aberta 
(n); d) projeção dos valores do terceiro coeficiente de absorção de massa (Cm,3) contra os valores de porosidade aberta 
(n); e) projeção dos valores de velocidade de propagação dos ultrassons nos provetes secos (vsec) contra os valores do 
primeiro coeficiente de absorção de massa (Cm,1); f) projeção de log(vsat/vsec) contra o logaritmo do primeiro coeficiente 
de absorção de água (Cm,1). 
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IV. Padrões de Alteração  
 

Seguidamente apresentam-se os resultados do reconhecimento de campo por inspeção visual 

das patologias não estruturais que afetam as pedras aplicadas no monumento, apresentando 

secções para os objetos estudados, isto é as chamadas portas da Fortaleza e a igreja da 

Misericórdia, estruturas que mostravam importantes efeitos erosivos. Como referido no 

subcapítulo II.1 (onde são apresentadas as opções metodológicas), este estudo irá incidir 

essencialmente sobre a distribuição de efeitos erosivos, eflorescências salinas e incrustações de 

carbonato de cálcio, ainda que possam ser feitas referências pontuais a outras formas de alteração 

da superfície da pedra. 

 

IV.1. Porta do Revelim de São Francisco 

Esta porta, com a fachada principal (anterior, isto é a fachada da entrada) virada a sul (com 

um azimute de exposição próximo dos 200º), apresenta intensa colonização biológica ao longo de 

toda a fachada. Estas alterações cromáticas variam dos cinzentos ao laranja amarelado. Em 

termos da erosão da pedra na fachada, nas três primeiras filas a contar de baixo para cima (BC), 

existe um padrão de maior deterioração nos blocos, onde é possível observar que a pedra já perdeu 

grande parte do seu material. 

Na entrada da galeria de circulação (no sentido do trânsito para o interior da Fortaleza), 

encontram-se dois pilares onde é evidente que a degradação da pedra é mais intensa nas quatro 

primeiras filas, a contar de baixo para cima, do lado esquerdo (Fig. IV.1a). No pilar do lado direito, 

situado a E (Fig. IV.1b), apesar de haver evidências de perda de material, a erosão não é tão 

intensa como no pilar do lado esquerdo. 
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Fig. IV.1- Observações da erosão dos pilares no início (no sentido da entrada na Fortaleza) da porta do Revelim de 
São Francisco: a) pilar intensamente erodido no lado esquerdo (W); b) pilar do lado direito (E) com erosão menos 
acentuada. 

 

 

Nas paredes da galeria desta porta são visíveis muitas ocorrências de colonização biológica, 

sobretudo musgos (que podem ser considerados marcadores de humidade acentuada e, nesse 

sentido, de infiltrações). 

A colonização biológica e a presença de sais é intensa na parede da galeria do lado W, isto é 

lado esquerdo no sentido de entrada da Fortaleza (Fig. IV.2a), nomeadamente nas primeiras 

cincos filas, a contar de baixo para cima; parede esta que se encontra em contacto com o solo do 

lado exterior. A concentração de sais é maior em torno das juntas de argamassa (Fig. IV.2b). 

 

  

Fig. IV.2- Parede do lado W da porta do Revelim de S. Francisco: a) intensa colonização biológica e concentração de 
sais; b) junta de argamassa, onde se concentram os sais. 

b) a) 

b) 

a) 
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As primeiras cinco fiadas (de baixo para cima) das paredes desta galeria apresentam maior 

degradação em termos visuais, ou seja, colonização biológica e presença de sais brancos do que 

propriamente degradação erosiva. Não se observa significativa erosão das argamassas nas juntas 

e os blocos não apresentam perda de material significativa (Fig. IV.3) e a superfície destes não se 

desfaz ao toque. A partir da quinta fila, a contar de baixo para cima, verifica-se a inexistência de 

argamassas nas juntas entre os blocos e a pedra apresenta um nível de erosão mais elevado do 

que nas primeiras fiadas. 

 

 

Fig. IV.3- Parede do lado E da galeria da porta do Revelim de S. Francisco, com juntas preenchidas por argamassas. 

 

A abóbada do túnel é a estrutura nesta porta que apresenta maior deterioração (Fig. IV.4a). 

As juntas já não têm qualquer preenchimento e observam-se grandes espaços vazios entre os 

blocos devido à intensa perda de material (Fig. IV.4b,c). Esta abóbada não apresenta colonização 

biológica nem foram observadas eflorescências de sais. O marcado contraste global entre as 

porções mais próximas do solo e as porções da abóbada pode ser observada com a opção Street 

View do Googgle Maps11. 

                                                      
11 Por exemplo nesta ligação https://goo.gl/maps/CA1uxgjYSo82  
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Fig. IV.4- Abóbada da galeria da porta do Revelim de S. Francisco: a) Aspeto geral; b) blocos da abóbada, sem 
preenchimento nas juntas e com cantos arredondados; c) pormenor da abóbada, bloco com assinalável perda de 
material. 

 

 

Nesta porta, do lado este, existe um compartimento designado “Casa das Armas”. No interior 

deste compartimento são visíveis várias fontes de humidade, sendo que no Inverno chega mesmo 

a chover dentro deste compartimento (de acordo com informações fornecidas no local). 

(Colaboradora da “Casa das Armas”, comunicação oral). As alterações visíveis são a presença de 

grandes concentrações de sais de um modo geral por toda a sala, sobretudo próximas das juntas 

de argamassa (Fig. IV.5a,b), sendo que as paredes a este e a sul (Fig. IV.6) são as mais afetadas. 

Na parede W são visíveis sais, mas em pequenas concentrações e muitos dispersos. As juntas 

encontram-se preenchidas por argamassa, não há evidência de perda de material nas pedras e a 

superfície destas não se desfaz ao toque. 

c) 

a) 

b) 
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Fig. IV.5- Parede do lado este da “casa das armas” da porta do Revelim de S. Francisco com grandes acumulações 
de sais junto das argamassas (a); b) pormenor da figura a). 

 

 

 

Fig. IV.6- Ocorrência de eflorescências no topo da parede sul da “casa das armas” na porta do Revelim de S. Francisco. 
 
 
 

Na fachada posterior, virada a norte, é notória a intensa colonização biológica, 

nomeadamente de líquenes cinzentos. Quanto à alteração textural, apenas alguns blocos 

apresentam aspetos erosivos, do tipo escamas. (Fig. IV.7a,b). 

 

 

Fig. IV.7- Blocos com patologias erosivas do tipo escamas na fachada posterior da porta do Revelim de S. Francisco 
(a); b) pormenor da figura a). Cada quadrícula da régua graduada corresponde a 1 cm2. 

a) 
b) 
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IV.2. Porta Magistral de São Francisco 

A fachada principal, anterior, virada a sudeste (azimute de exposição próximo dos 145º) 

apresenta-se com marcada colonização biológica. 

As patologias erosivas (desagregação granular, escamas e placas) ocorrem um pouco por 

toda a fachada (Fig. IV.8a), mas com mais intensidade no brasão. Esta erosão levou ao 

desaparecimento de uma parte dos elementos decorativos, nomeadamente no disco central 

(Fig. IV.8b). 

 

 

Fig. IV.8- Efeitos erosivos no portal da fachada principal da porta Magistral de S. Francisco: a) escamas em blocos 
de cantaria; b) erosão no brasão com desaparecimento de pormenores ornamentais. 
 

 

Na entrada, logo após a fachada principal, tal como na porta do Revelim de S. Francisco, tem 

dois pilares. O do lado esquerdo ao entrar (situado a SW) encontra-se mais alterado até à quinta 

fila, a contar de baixo para cima (Fig. IV.9). Os blocos sofreram grande perda de material e as 

juntas já não se encontram preenchidas. A pedra encontra-se de tal forma alterada que se desfaz 

ao toque. Quanto ao pilar do lado direito (situado a NE), a deterioração não é tão intensa como a 

que apresenta o pilar do lado esquerdo. É visível uma marcada perda de material nos blocos, mas 

a pedra não se desfaz ao toque. Esta alteração manifesta-se apenas nas primeiras 4 fiadas de 

baixo para cima. 

 

b) a) 
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Fig. IV.9- Pilar do lado esquerdo (sentido de entrada) da porta Magistral de S. Francisco mostrando intensa erosão. 

 

 

Na parede do lado esquerdo (no sentido do trânsito), lado SW, a erosão é mais intensa. Os 

blocos não apresentam juntas de argamassa e é notória a grande perda de material, resultando 

grandes espaços vazios entre os blocos (Fig. IV.10a). A pedra desfaz-se ao toque, havendo uma 

grande acumulação de material granular resultante da desintegração da pedra (Fig. IV.10b). A 

deterioração é visível em toda a parede (Fig. IV.10c), mas é mais intensa nas primeiras cinco 

fiadas a contar de baixo para cima. Na parede do lado direito (SW), a erosão não é tão intensa 

como na parede NE. Nesta parede, as juntas ainda se encontram preenchidas por argamassa. Os 

blocos não mostram erosão significativa, não sendo visível acumulação de sedimentos junto dos 

mesmos (Fig. IV.10d). A superfície da pedra parece ser mais consistente, não se desfazendo ao 

toque. A deterioração, ainda que pouco expressiva que seja, é nesta parede mais intensa nas 

primeiras quatro fiadas. 
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 Fig. IV.10- Efeitos erosivos nas paredes da galeria de circulação da porta Magistral de S. Francisco: a) blocos com 
grande perda de material na parede do lado SW; b) acumulação de sedimentos na base dos blocos na parede do lado 
SW; c) concentração da erosão nas zonas mais próximas do pavimento na parede do lado SW; d) parede do lado NE, 
sem evidências de erosão. 

 

Nos últimos 8 metros da galeria de circulação (no sentido da entrada para a Fortaleza), a 

abóbada e a parede NE apresentam intensa colonização biológica, assim como diversas 

incrustações, sendo visível ali uma fonte de humidade (Fig. IV.11a). Esta parede encontra-se em 

contacto com o solo do lado exterior. Nesta galeria de um modo geral, não são observáveis grandes 

concentrações de sais quando comparado com o túnel da porta Exterior de S. Francisco, no 

entanto é na parede do lado direito (NE) onde aparecem as maiores concentrações de sais. 

Aparecem também nesta galeria, ainda que seja de uma forma muita dispersa por toda a 

galeria, as escorrências. Estas são de pequenas dimensões e têm início normalmente na décima 

quinta fila a contar de baixo para cima como também pode ser visto na Fig. IV.11b. 

 

a) b) 

c) d) 
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Fig. IV.11- Parede NE da galeria da porta Magistral de S. Francisco: a) colonização biológica na abóbada e na parede; 
b) ocorrências de incrustações de carbonato de cálcio na parede. 

 

 

Esta porta, do lado SW, possui um compartimento que atualmente abriga o posto de turismo. 

São visíveis sais um pouco por todo o espaço, mas muito dispersos e em pequenas concentrações, 

quando comparado com a casa das armas da Porta do Revelim de São Francisco. 

As juntas encontram-se preenchidas por argamassas, não é visível a perda de material nos 

blocos e a superfície da pedra não se desfaz ao toque. 

A fachada posterior desta porta, virada a NW, (Fig. IV.12a), apresenta patologias erosivas do 

tipo escamas, placas e desagregação granular. Ao contrário do que se tem observado nas 

anteriores fachadas, a colonização biológica nesta fachada não é visível. A base da fachada mostra 

os efeitos erosivos mais marcados, com erosão da argamassa das juntas e blocos com grande 

perda de material (Fig. IV.12b). É a fachada das portas onde a deterioração apresenta uma maior 

extensão, não estando concentrada no portal. 

 

  

Fig. IV.12- Aspetos erosivos na fachada posterior (NW) da porta Magistral de S. Francisco: a) visão geral que mostra 
a maior erosão nas porções próximas do pavimento; b) bloco com intensa perda de material.  

 

a) b) 

a) b) 
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IV.3. Portas de Santo António 

O estudo dos padrões de alteração das portas Magistral e do Revelim de Santo António serão 

apresentadas juntas nesta secção, uma vez que para a porta do Revelim de Santo António pouco 

há a salientar, uma vez que esta porta foi restaurada há relativamente pouco tempo como já foi 

anteriormente mencionado.  

No que diz respeito à porta do Revelim de Santo António, a fachada principal, anterior, virada 

a noroeste, apresenta muito pouca colonização biológica, concentrando-se sobretudo no brasão, 

as pedras encontram-se em bom estado e as juntas encontram-se preenchidas por argamassas. 

Na galeria e nos compartimentos laterais, as pedras encontram-se em bom estado e as juntas 

preenchidas por argamassas. A pedra não se desfaz ao toque e não são visíveis blocos com perda 

de material. Nesta porta são muito raras as ocorrências de sais, mesmo assim, o local onde se 

observaram mais ocorrências foi no compartimento do lado esquerdo (NE), quem entra para o 

interior da fortaleza. 

Quanto à porta Magistral de Santo António, observam-se patologias erosivas um pouco por 

todo o portal da fachada principal, anterior, virada para Oeste. A colonização biológica concentra-se 

sobretudo na parte superior deste portal, acima do brasão. 

Os níveis mais elevados de deterioração encontram-se no brasão, onde se observam escamas 

e placas, e no arco da porta (Fig. IV.13a e b), sendo visível a perda de material nos blocos e os 

espaços vazios entre eles. O brasão está praticamente erodido; há apenas pequenos vestígios dos 

elementos decorativos que foram removidos devido à erosão (Fig. IV.13c). Ainda nesta fachada, 

na base, é de referir que os 4 primeiros blocos (Fig. IV.13d), tanto do lado esquerdo como do lado 

direito, encontram-se muito mais alterados dos que os blocos das fiadas superiores. Apresentam 

perda de material, mas as suas superfícies não se desfazem ao toque. 
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Fig. IV.13- Observação de efeitos de erosão no portal da fachada principal da porta Magistral de Santo António: a) 
erosão nas pedras do arco; b) detalhe de a); c) brasão da fachada principal da porta Magistral de Santo António, 
praticamente erodido; d) blocos erodidos nas porções próximas do pavimento no lado S do portal. 

 

 

Os dois pilares junto da fachada principal (entrada) encontram-se bastante alterados, tanto 

do lado esquerdo com o do lado direito. Essa alteração é mais intensa nas primeiras cinco fiadas, 

a contar de baixo par acima. O pilar mais afetado é o do lado direito (NE) (Fig. IV.14a); as juntas 

não se encontram preenchidas pelo menos nas primeiras cinco fiadas (acima dessa fiada as juntas 

estão parcialmente preenchidas). É notória a perda de material dos blocos (Fig. IV.14b), havendo 

acumulação de material erodido na base da pedra. A pedra encontra-se de tal forma alterada que 

quando tocada desfaz-se em grãos. No pilar do lado SW, as juntas nas primeiras fiadas também 

não se encontram preenchidas, há também evidência de grande perda de material dos blocos, 

mas a pedra não se desfaz ao toque. 

 

a) 
b) 

c) d) 



68 
 

 

Fig. IV.14- Pilar junto da fachada principal do lado NE: a) observação geral da intensa erosão; b) bloco do pilar com 
perda de material significativa. 

 

A porta magistral de Santo António tem características estruturais diferentes das outras 

portas. Na galeria tem mais pilares do que as últimas portas referidas. Enquanto nas portas de 

São Francisco, tanto a do Revelim e a Magistral, há apenas dois pilares logo na entrada de cada 

porta, a porta magistral de Santo António, além de ter os dois pilares (anteriormente mencionados) 

na extremidade que dá para o exterior da Fortaleza, tem ainda mais quatro na parede do lado 

direito no sentido de entrada na Fortaleza (lado SW). 

Nas paredes da galeria de circulação desta porta, existe um grande impacto visual associado 

com incrustações de grande espessura e extensão, nomeadamente na parede NE. Estas 

escorrências têm início na décima quinta fila a contar de baixo para cima e estendem-se até à 

primeira fila (Fig. IV.15a e b), isto nos seis últimos metros na extremidade posterior (SE). Na 

parede SW, nos primeiros seis metros também ocorrem incrustações de carbonato de cálcio, com 

início, de igual forma, na décima quinta fila, mas não tão extensas, prolongam-se no máximo até 

à nona e oitava fila. Antes desta zona da extremidade SE ocorrem pequenas evidências de 

escorrências mas muito dispersas ao longo das paredes da galeria.  

 

 

a) 
b) 
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Fig. IV.15- Extensa ocorrência de escorrências de carbonatos na extremidade SE da porta Magistral de Santo António 
(imagem da parede norte) (a); b) pormenor da figura a). 

 

De um modo geral, o impacte da erosão da pedra nesta porta está mais evidente na parede 

do lado direito (no sentido de entrada na Fortaleza), ou seja, do lado SW. Nesta parede, como já 

foi referido, existem quatro pilares e é neles que está patente um elevado nível de deterioração da 

pedra. Os últimos 3 pilares (na extremidade SE), encontram-se muitos erodidos quando 

comparados com o primeiro. Nos pilares que estão mais alterados, a erosão é mais intensa nos 

primeiros quatro blocos a contar de baixo para cima (Fig. IV.16a e b). A pedra desfaz-se quando 

tocada. É notória a grande perda de material nos blocos e pode-se observar grandes acumulações 

de partículas que foram removidos da pedra e que se encontram acumuladas nas bases desses 

mesmos blocos. 

 

 

Fig. IV.16- Pilar com blocos intensamente erodidos na porta Magistral de Santo António (a); b) pormenor da figura a). 
Cada quadrícula da régua graduada corresponde a 1 cm2. 

 

a) b) 

a) 
b) 
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O primeiro pilar a partir da entrada não mostra níveis de erosão tão avançados quanto os 3 

últimos. Os blocos estão pouco erodidos e a pedra não se desfaz ao toque. 

Por outro lado, na parede do lado SW, as juntas já não se encontram preenchidas e observa-se 

grande desgaste nos blocos (Fig. IV.17a); em alguns vê-se nitidamente que houve a perda de 

grande quantidade de material (Fig. IV.17b). A pedra encontra-se tão alterada que se desfaz em 

grãos ao toque. É possível observar que existem acumulações de partículas na base da pedra 

degradada. 

Na parede NE (Fig. IV.17c) isso já não acontece, as juntas ainda se encontram preenchidas 

por argamassa, a perda de material não é tão intensa e não se observam blocos com erosão 

acentuada. A pedra parece estar em melhor estado, uma vez que não se desfaz ao toque. 

 

 

 

Fig. IV.17- Observação de aspetos erosivos nas paredes da galeria de circulação da porta Magistral de Santo António: 

a) parede SW mais alterada com grandes espaços vazios entre os blocos; b) pormenor do bloco erodido da parede 

SW; c) parede NE da galeria, claramente menos erodida que a parede oposta (comparar com figura IV.17a). Cada 

quadrícula da régua graduada corresponde a 1 cm2. 

 

 

a) 

b) 

c) 
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No que diz respeito aos sais, de um modo geral, nesta galeria não foram observados grandes 

quantidades de sais, ocorrem em pequenas concentrações e muito pontuais. Mesmo sendo de 

pouca ocorrência, a parede onde se concentram mais é na parede NE e muito próximas às portas, 

tanto na de saída como na da entrada. Já na parede SW a sua ocorrência é muito rara.  

Esta porta é composta por dois compartimentos, um do lado NE e outro do SW. No 

compartimento do lado SW, antiga "casa do guarda", há evidências de sais e em grandes 

concentrações por todo o espaço. Na parede NE deste compartimento, os sais concentram-se 

sobretudo nas três primeiras filas a contar de baixo para cima (Fig. IV.18a,b). Não foi possível 

visitar o espaço do lado NE. 

A fachada posterior, virada a SE não apresenta efeitos significativos de erosão, apenas 

colonização biológica com tons acinzentados. 

 

  

Fig. IV.18- Ocorrências de eflorescências na parede NE da antiga "casa do guarda" na porta Magistral de Santo 
António (a); b) pormenor da figura a). 

 

 

IV.4. Igreja da Misericórdia 

O estudo foi feito em três das quatro paredes da igreja, uma vez que a outra é ocupada pelo 

altar (não sendo acessível). Sendo assim, podemos considerar três paredes interiores na planta 

da igreja da Misericórdia: a parede NW, a parede NE e a parede SE, como se pode ver no esquema 

da planta (Fig. IV.19). 

a) b) 
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Fig. IV.19- Esquema da planta da igreja da Misericórdia 

 

Na parede, para quem entra, do lado esquerdo (SE), praticamente toda a parede tem 

evidências de eflorescências de sais (Fig. IV.20a). As placas apresentam uma grande concentração 

de sais, existindo mesmo algumas placas completamente revestidas de sais (Fig. IV.20b). As 

placas quando tocadas desfazem-se em pequenos grãos.  

 

 

 

Fig. IV.20- Ocorrências de eflorescências de sais no interior da igreja da Misericórdia: a) placas de granito colocadas 
na parede SE; b) pormenor de uma placa de granito dessa parede SE revestida por uma grande concentração de sais. 
Cada quadrícula da régua graduada corresponde a 1 cm2. 

 

 

 

a) b) 
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As placas que estão colocadas na fachada interior da igreja, parede NE, apresentam sais mas 

em pequenas concentrações, sendo apenas observáveis na base da parede, junto ao chão 

(Fig. IV.21). A pedra não se desfaz ao toque. Na parede do lado direito ao entrar, parede NW, as 

placas não apresentam sais e não se desfazem ao toque, estão em perfeitas condições. 

 

 

 

Fig. IV.21- Placas de granito colocadas na parede NE da igreja da Misericórdia, com evidências de eflorescências de 
sais (menos intensas que na parede SE). 
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V. Caraterização das neoformações 
 

Esta secção apresenta os resultados dos estudos laboratoriais em amostras de neoformações 

cristalinas colhidas nas estruturas estudadas. Apresentam-se algumas análises realizadas numa 

única amostra de incrustações, que confirmaram as ideias existentes sobre as mesmas, sendo 

este capítulo dedicado essencialmente ao estudo das eflorescências salinas. 

Como referido no capítulo II, eflorescências salinas podem constituir marcadores que 

permitem obter informações sobre os sistemas salinos habitualmente (como nas estruturas objeto 

deste estudo) associados com os processos erosivos das pedras. Nesse mesmo capítulo II foi, 

também, já mencionado que nesta dissertação o estudo das eflorescências salinas consistiu no 

estudo por microscopia eletrónica de varrimento (MEV-EDS; em todas as amostras) e no estudo 

por difração de raios-X (DRX; algumas amostras). Estes estudos permitiram a observação de 

características químicas e texturais, assim como a distinção das principais fases presentes nessas 

eflorescências. 

Inicíamos esta parte da dissertação apresentando alguns comentários sobre os estudos por 

MEV-EDS uma vez que permitirão ilustrar as questões envolvidas na caraterização das fases 

salinas presentes nas eflorescências. As referências das amostras são as mesmas apresentadas 

no capítulo II e a posição das mesmas nas estruturas poderá ser vista nas plantas que serão 

apresentadas mais adiante neste capítulo. As fórmulas químicas que são indicadas correspondem 

às apresentadas na "American Mineralogist Crystal Structure Database", descrita em Downs & 

Hall-Wallace (2003).12 

 

V.1. Incrustações carbonatadas 

O estudo da lâmina polida de uma amostra de incrustação esbranquiçada (A14) colhida na 

galeria da porta Magistral de Santo António, permitiu observar que existem várias recristalizações 

sobrepostas de minerais de calcite, comprovada também pela análise de difração de raio-x que 

identificou apenas calcite e pelos estudos de MEV-EDS, como ilustra a Fig. V.1. 

 

 

                                                      
12 Disponível, em outubro de 2017, no endereço http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php. 
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Fig. V.1- Estudo por MEV-EDS de uma amostra de incrustações: a) imagem que sugere repetidas deposições; b) 
espetro associado compatível com o domínio de calcite nestas incrustações. 

 
 

V.2. Distinção de fases em eflorescências 

Diversos minerais de sais solúveis e associações de minerais foram identificados. No caso do 

MEV-EDS essa identificação, como foi exposto no capítulo II, assentou na observação de contrastes 

morfológicos e informações químicas. Alguns dos sais apresentam caraterísticas que permitem 

um reconhecimento expedito. É o caso do niter (KNO3) com formas filamentosas (correspondendo 

às eflorescências de tipo "fluffy" descritas por Arnold & Zehnder, 1991) como aquelas que podem 

ser observadas em eflorescências numa junta de argamassa apresentadas na Fig. V.2a,b. Mas o 

niter pode apresentar também formas granulares, frequentemente arredondadas (Arnold & 

Zehnder, 1991, falam em formas "ameboidais") quando as eflorescências se desenvolvem sobre 

substratos como os granitos, como as que podem ser observadas na Fig. V.3a-d (este contraste 

nas morfologias do niter de acordo com o substrato é semelhante ao referido por Alves, 1997). 

Mas outros sais foram identificados nas eflorescências por uma combinação de contraste 

morfológico (como é visível nas imagens da Fig. V.3). Em ocasiões a separação das fases permite 

a obtenção de espetros que conjugados com a morfologia permitem uma clara distinção como é 

ilustrado pelo exemplo da Fig. V.4a,b, onde é possível observar um agregado de cristais de 

arcanite- K2SO4. 

Os sais presentes nas eflorescências podem, adicionalmente, apresentar diferentes graus de 

hidratação (o que irá criar uma dificuldade acrescida na interpretação dos resultados do DRX) e 

algumas observações do MEV-EDS sugerem que em algumas eflorescências poderão existir 

situações de desidratação dos sais inicialmente formados, como é referido por Arnold & Zehnder 

(1991) e como é ilustrado na Fig. V.5. 

a) b) 
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Fig. V.2- Exemplos de niter (KNO3) filamentoso: a) imagem de eflorescências em campo da amostra estudada; 
b) imagem obtida a partir de MEV-EDS de niter filamentoso (A5). 
 
 

 

  

  

Fig. V.3- Imagens obtidas por MEV-EDS do estudo das eflorescências, ilustrando exemplos de associações de niter 
(KNO3) granular com outros sais: a) trona-Na3(CO3)(HCO3)•2H2O (A15); b) aftitalite-(K, Na)3Na(SO4)2; 
c)  singenite- K2Ca(SO4)2•H2O; d) gesso-CaSO4•2H2O. 

a) 

c) d) 

b) a) 

b) 



78 
 

  

Fig. V.4- Observação de agregados de arcanite - K2SO4 (a) e espetro dos mesmos (A20) (b). 

 

 

  

Fig. V.5- Imagens obtidas por MEV-EDS numa amostra (A23) onde o DRX identificou a presença de 
trona- Na3(HCO3)(CO3)•2H2O e termonatrite-Na2CO3•H2O com: a) exemplos de texturas que sugerem variações de grau 
de hidratação; b) pormenor de a). 

 

A dificuldade de distinção de fases em diversas ocasiões leva a que em 4 das 31 amostras 

das eflorescências estudadas sejam apresentados alguns resultados de uma forma mais genérica, 

como cloreto de Na e Mg, fosfato de Ca e Mg, sulfatos calco-alcalinos ou sulfatos e fosfatos, 

nomeadamente nas amostras para as quais não existiam resultados por DRX. 

 

 

 

 

 

a) b) 

a) b) 
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V.3. Distribuição dos sais nas estruturas 

Os resultados obtidos são seguidamente apresentados utilizando plantas das estruturas 

estudadas: Porta do Revelim de São Francisco (Fig. V.6), Porta Magistral de São Francisco 

(Fig. V.7), Porta do Revelim de Santo António (Fig. V.8), Porta Maistral de Santo António (Fig. V.9) 

e  Igreja da Misericórdia (Fig. V.10). Estas figuras mostram a localização 3D dos pontos de recolha 

das amostras das eflorescências, o substrato das eflorescências, bem como a identificação das 

associações de sais soluveis minerais. A referência gráfica  utilizada para ilustrar o local, a altura, 

o substrato e as abreviaturas utilizadas para referenciar os sais identificados, foi elaborada a partir 

de exemplos encontrados em UNESCO (1976). A primeira fase da esquerda para a direita 

corresponde à fase dominante. 

 

 

 

  

Fig. V.6- Localização dos pontos de recolha de amostras de eflorescências na porta do Revelim de São Francisco, com 
indicação dos sais identificados. Ao lado de cada ponto de amostragem é colocado um símbolo de tipo "Rnx

s", em que 
"R" distingue as amostras colhidas no presente estudo, representadas por "A", daquelas colhidas no estudo de Barros 
(2016), representadas por "B", “n” representa o número da amostra, "x" representa a altura da amostra em relação 
ao pavimento (em m) e "s" representa o tipo de substrato ("a" para argamassa e "g" para granito). Ao lado do símbolo 
são colocados (entre parênteses) os resultados do estudo das eflorescências: AF-aftitalite (K,Na)3Na(SO4)2 ; GE-gesso 
CaSO4•2H2O; GL-glauberite Na2Ca(SO4)2; NI-niter KNO3; TH-thenardite Na2SO4; TR-trona Na3(HCO3)(CO3)•2H2O). 
Preparada a partir da planta representada em Quinta (2008) com o software QGIS 2.18.4 
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Fig. V.7- Localização dos pontos de recolha de amostras de eflorescências na porta Magistral de São Francisco, com 
indicação dos sais identificados. Ao lado de cada ponto de amostragem é colocado um símbolo de tipo "Rnx

s", em que 
"R" distingue as amostras colhidas no presente estudo, representadas por "A", daquelas colhidas no estudo de Barros 
(2016), representadas por "B", “n” representa o número da amostra, "x" representa a altura da amostra em relação 
ao pavimento (em m) e "s" representa o tipo de substrato ("a" para argamassa e "g" para granito). Ao lado do símbolo 
são colocados (entre parênteses) os resultados do estudo das eflorescências: HI-hidromagnesite 
Mg5(CO3)4(OH)2•4H2O; NI-niter KNO3; SI- singenite K2Ca(SO4)2•H2O; TR-trona Na3(HCO3)(CO3)•2H2O; TE-termonatrite 
Na2CO3•H2O. Preparada a partir da planta representada em Quinta (2008) com o software QGIS 2.18.4 

 

 

Fig. V.8- Localização dos pontos de recolha de amostras de eflorescências na porta do Revelim de Santo António, com 
indicação dos sais identificados. Ao lado de cada ponto de amostragem é colocado um símbolo de tipo "Rn x

s", e "R" 
é representado por “A”, uma vez que todos os resultados representados foram obtidos no presente estudo, “n” 
representa o número da amostra, "x" representa a altura da amostra em relação ao pavimento (em m) e "s" representa 
o tipo de substrato ("a" para argamassa e "g" para granito). Ao lado do símbolo são colocados (entre parênteses) os 
resultados do estudo das eflorescências: AR-arcanite K2SO4; NI-niter KNO3; SI- singenite K2Ca(SO4)2•H2O. Preparada a 
partir da planta representada em Quinta (2008) com o software QGIS 2.18.4 
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Fig. V.9- Localização dos pontos de recolha de amostras de eflorescências na porta Magistral de Santo António, com 
indicação dos sais identificados. Ao lado de cada ponto de amostragem é colocado um símbolo de tipo "Rn x

s", e "R" 
é representado por “A”, uma vez que todos os resultados representados foram obtidos no presente estudo, “n” 
representa o número da amostra, "x" representa a altura da amostra em relação ao pavimento (em m) e "s" representa 
o tipo de substrato ("a" para argamassa e "g" para granito). Ao lado do símbolo são colocados (entre parênteses) os 
resultados do estudo das eflorescências: AF-aftitalite (K,Na)3Na(SO4)2 ; NI-niter KNO3; SI- singenite K2Ca(SO4)2•H2O; 
SIL- silvite KCl; TH-thenardite Na2SO4; TR-trona Na3(HCO3)(CO3)•2H2O. Preparada a partir da planta representada em 
Quinta (2008) com o software QGIS 2.18.4 

 

 

Fig. V.10- Localização dos pontos de recolha de amostras de eflorescências na Igreja da Misericórdia, com indicação 
dos sais identificados. Ao lado de cada ponto de amostragem é colocado um símbolo de tipo "Rnx

s", e "R" é 
representado por “A”, uma vez que todos os resultados representados foram obtidos no presente estudo, “n” 
representa o número da amostra, "x" representa a altura da amostra em relação ao pavimento (em m) e "s" representa 
o tipo de substrato ("a" para argamassa e "g" para granito). Ao lado do símbolo são colocados (entre parênteses) os 
resultados do estudo das eflorescências:  AF-aftitalite (K,Na)3Na(SO4)2 ; NI-niter KNO3 ; SI- singenite K2Ca(SO4)2•H2O; 
TR-trona Na3(HCO3)(CO3)•2H2O. Preparada a partir da planta representada em Quinta (2008) com o software QGIS 
2.18.4. 
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Os sais identificados têm sido frequentemente encontrados em monumentos graníticos de 

centros históricos de Portugal Continental (Alves, 1997; Begonha, 1997; Begonha, 2001; Antunes 

& Alves, 2003; Antunes et al., 2003; Moreno et al., 2006). 

O niter aparece em todos os locais estudados e muitas das vezes como mineral dominante e 

os sais de sódio (trona e thenardite) são também bastante frequentes. Na comparação das portas 

destaca-se a porta do revelim de Santo António. Todos os sais detetados nesta estrutura são 

predominantemente potássicos em termos de catiões e não foram detetados sais sódicos nem 

carbonatos. Na igreja da Misericórdia a associação mineral dominante nas pedras mais recentes 

é a trona, aparecendo muitas das vezes sozinha. Dado o número não displicente de amostras 

estudadas em vários locais, destaque-se também a quase ausência de sais de magnésio, 

nomeadamente os sulfatos de magnésio que têm sido referidos noutros estudos de regiões 

graníticas de Portugal continental, ainda que, por outro lado, tenha sido identificada a presença 

de hidromagnesite, uma fase que pode considerar-se rara nestes contextos. A ausência da halite 

merecerá também destaque. Poderá aduzir-se que Almeida fica muito afastada da orla marítima, 

mas não muito mais do que Torre de Moncorvo, onde este sal foi identificado 

(Antunes  et  al.,  2003).  
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VI. Considerações finais 
 

Este último capítulo apresenta dois subcapítulos: o primeiro dedicado às conclusões que são 

extraídas do trabalho realizado nesta dissertação e o segundo a uma discussão (certamente mais 

especulativa e polémica) sobre as implicações dos resultados e das conclusões desta dissertação 

para a conservação e valorização das estruturas estudadas. 

 

VI.1. Conclusões 

Os trabalhos apresentados nesta dissertação permitiram a distinção de tipos de granitos 

aplicados em várias estruturas da vila de Almeida (distrito da Guarda, Portugal), como sejam as 

ruínas do antigo castelo, as cortinas e as escarpas dos baluartes, as portas duplas de São 

Francisco e de Santo António (cada par consistindo de uma porta do Revelim e uma porta 

Magistral) e ainda a igreja da Misericórdia. A maioria das pedras apresentam as mesmas 

caraterísticas das fácies graníticas mais próximas da vila, identificadas como granitos porfiroides, 

de grão médio a grosseiro, de duas micas com biotite dominante. Todavia, existem ocorrências de 

outros materiais graníticos que não parecem ter uma distribuição aleatória mas que estão 

associadas com utilização específica em locais de exposição mais nobre, nomeadamente em 

fachadas mais valorizadas, como sejam granitos mais finos, mais claros e sem evidências de 

tendência porfiroide nos portais das fachadas principais das portas magistrais e o caso do possível 

aplito no portal da fachada principal da igreja da Misericórdia. 

Os estudos petrofísicos dos provetes obtidos em maciços graníticos convergem com estudos 

anteriores sobre a relação entre a meteorização e as estruturas de porosidade em granitos. 

Nomeadamente observa-se que o avanço da meteorização, em termos utilizáveis como pedra 

natural, leva a um desenvolvimento do meio poroso não só em termos de volume de vazios 

(aumento da porosidade) mas também da dimensão e ligação entre esses, com curvas mais 

homogéneas de ascensão capilar e valores mais elevados dos coeficientes de absorção de água 

por capilaridade, quer em termos de coeficiente de massa de água absorvida (mas esse resultado 

poderia ser devido ao aumento do volume de porosidade) quer em termos de coeficiente de 

ascensão da franja capilar. Apesar de não estarem disponíveis as condições experimentais para 

uma avaliação detalhada do contexto petrográfico das estruturas de porosidade, as observações 

microscópicas apontam para os mesmos padrões principais que têm sido observados em granitos, 
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com a alteração dos feldspatos, sobretudo a plagioclase, desde os termos iniciais de meteorização 

e o desenvolvimento de uma rede fissural inter e transgranular nos termos mais avançados da 

meteorização utilizáveis como pedra natural. Este desenvolvimento do meio poroso favorece os 

efeitos erosivos dos sais nas pedras graníticas que foram observados nesta dissertação, que estão 

também relacionados com as caraterísticas das condições de utilização destes materiais 

graníticos. 

Os sais identificados nestas estruturas apontam para a contribuição de diversas fontes como 

sejam produtos orgânicos (niter) e a contribuição de argamassas (trona e thenardite). 

A inclusão nesta dissertação da igreja da Misericórdia de Almeida, selecionada já no decorrer 

da dissertação, poderá merecer algumas reservas em termos de planeamento da investigação. 

Todavia, o caso das pedras mais recentes desta estrutura, que apresentam já efeitos erosivos, 

ilustram o caráter potencialmente persistente da poluição salina (a caraterização dos sais, com 

claro predomínio da trona, sugere o efeito da interação das soluções ascendentes com as 

argamassas). 

Em termos de patologias da pedra, é também interessante comparar as 4 estruturas 

associadas com as chamadas portas (S. Francisco e Santo António). As portas de revelim 

apresentam-se nos dois casos menos deterioradas, sendo esse contraste mais acentuado no caso 

das portas de Santo António, onde a porta do Revelim apresenta pedras pouco deterioradas e 

ausência de incrustações esbranquiçadas de carbonato de cálcio detetáveis por inspeção visual, 

assim como menor ocorrência e diversidade de eflorescências salinas do que na porta Magistral 

de Santo António (foi a única das estruturas estudadas onde não foram detetados sais de sódio). 

Ainda que menos acentuado, o contraste entre as portas do Revelim e Magistral de S. 

Francisco também é notória ao nível das incrustações de carbonato de cálcio (mais abundantes 

na porta Magistral) e dos padrões de distribuição espacial dos efeitos da erosão: na porta Magistral 

ocorrem nas zonas próximas do pavimento e na abóbada; na porta do Revelim a erosão das pedras 

é claramente mais acentuada na abóbada, sendo pouco expressiva nas porções próximas do 

pavimento, em termos de extensão espacial (concentrada no portal da fachada principal). Todavia, 

em termos de eflorescências salinas, não foram detetadas diferenças notáveis entre as portas de 

S. Francisco. 

A comparação entre as portas Magistrais (S. Francisco e Santo António) é mais complexa. 

Em termos de sais, os resultados não parecem ser muito diferentes. As galerias de passagem de 

ambas apresentam diversas situações de notável erosão das pedras graníticas (nas porções 
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próximas do pavimento e nas abóbadas), sendo a extensão das incrustações algo maior na porta 

de Santo António. Não foram identificadas diferenças assinaláveis em termos das eflorescências 

salinas. Em termos de fachadas parecem existir algumas diferenças na erosão das pedras dos 

portais. Na fachada principal de S. Francisco, exposta a SE, a erosão ocorre nas zonas do portal 

mais próximas do pavimento e em elementos ornamentais elaborados com um granito mais fino 

e claro. No portal da fachada principal de santo António, exposta a W, todo ele elaborado com 

materiais graníticos mais claros, de grão fino a médio e com orientação observável 

macroscopicamente, os efeitos erosivos apresentam uma distribuição mais alargada. Assim, e 

apesar das diferenças em termos de orientação das fachadas, os padrões de erosão poderão estar 

associados com as caraterísticas das pedras utilizadas nestas estruturas. Em relação às fachadas 

posteriores das portas magistrais, semelhantes em termos de materiais graníticos, a da porta 

Magistral de Santo António, exposta a SE, não apresenta erosão significativa e a da porta Magistral 

de S. Francisco, também exposta a SE, apresenta situações de intensa erosão, que podem implicar 

um significativo arredondamento das pedras, mas que todavia têm uma distribuição muito 

localizada (praticamente exclusiva) nas zonas próximas do pavimento do lado direito desta fachada 

(lado SW). Esta marcada distribuição sugere que o efeito erosivo na fachada posterior da porta 

Magistral de S. Francisco resulta principalmente de variações nas condições da contaminação por 

soluções salinas. 

Se bem que os efeitos da meteorização anteriores à extração das pedras contribuam para a 

circulação das soluções salinas e o subsequente desenvolvimento das patologias erosivas e que 

existam evidências que sugerem uma maior susceptibilidade de alguns materiais graníticos à 

erosão, em termos globais (incluindo as patologias erosivas e as incrustações), o desenvolvimento 

da deterioração das pedras graníticas nas estruturas estudadas está sobretudo associado com as 

condições de utilização destes materiais, nomeadamente com as que criam condições para a 

circulação de poluentes que vão atacar os mesmos. Isso é particularmente sublinhado pelos 

resultados dos estudos nas portas que merecem, também, particular destaque pela sua relativa 

raridade. A intensa deterioração erosiva observada é atribuída ao efeito de diferentes trajetórias de 

ataque de poluentes salinos (ascendentes a partir do solo e descendentes por infiltração), com 

contribuição da circulação do ar nas galerias que, além de algum efeito erosivo direto, implica 

condições de secagem mais acentuadas (em adição às condições de intensa secagem expectáveis 

para as condições climáticas de Almeida). Estas condições de secagem mais intensa podem estar 

associadas com a promoção da cristalização dos sais no interior das pedras e a subsequente 
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erosão das mesmas. A circulação de soluções associadas com a infiltração de soluções é também 

responsável pela formação das incrustações carbonatadas observadas nas abóbadas das galerias 

das portas. 

Dificilmente será possível defender que as situações associadas com as infiltrações 

correspondem a condições normais de serviço para os materiais. Já em relação aos efeitos 

erosivos observados nas zonas superiores dos portais das fachadas, será importante apurar a 

relevância das caraterísticas das pedras utilizadas nas mesmas uma vez que não foram detetadas 

situações inequivocamente anómalas. 

 

VI.2. Implicações para a conservação e valorização das estruturas estudadas 

Nesta secção será apresentada uma discussão muito geral sobre as implicações dos estudos 

realizados por um lado para questões relacionadas com possíveis estratégias de intervenção nas 

estruturas estudadas (tendo em consideração as discussões apresentadas em Alves, 1997; 

Moreno et al., 2006; Alves & Sanurjo-Sánchez, 2015) e por outro lado em termos de valorização 

dessas estruturas. 

O estabelecimento de modelos de deterioração permite discutir alguns pontos relacionados 

com as formas de intervenção nas estruturas consideradas, tendo em vista a conservação das 

mesmas (o termo conservação é utilizado aqui para incluir operações de preservação do estado 

atual, restauro e outras possíveis atividades relacionadas correspondendo ao sentido muito 

alargado referido em Muñoz-Viñas,2005). Assim, a constatação da existência de contaminação 

salina no meio poroso das pedras implica algumas reservas sobre a aplicação de tratamentos sem 

uma prévia dessalinização das mesmas. Todavia, a dessalinização de estruturas com a dimensão 

das portas da Fortaleza será, certamente, um processo complexo. Adicionalmente, como é 

sugerido por algumas observações das incrustações de carbonatos e pelo caso de estudo da igreja 

da Misericórdia, os problemas de circulação de soluções podem ser persistentes e recorrentes. 

Essa potencial persistência dos poluentes salinos implica que as medidas de dessalinização 

poderão não ser mais do que paliativos (sendo que essas medidas podem comportar alguns riscos 

para as pedras tratadas). Mas remover as fontes de soluções em pedras afetadas por 

contaminação salina pode colocar sérios riscos uma vez que essas medidas podem afetar o 

balanço de água nas pedras e promover a cristalização de sais no interior das pedras, com os 

consequentes efeitos erosivos. Esse problema será particularmente acentuado no caso das 
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galerias, dadas as condições de intensa secagem que elas experimentam. Não se vislumbrar 

procedimentos que permitam minimizar as condições de secagem (resultantes de condições 

regionais e ao nível da estrutura) que promovem a cristalização de sais. A hipótese de manter um 

estado de permanente saturação das pedras não parece viável para estruturas como as portas por 

questões de viabilidade económica mas também pelas potenciais implicações em termos de 

utilização destas estruturas. As potenciais implicações em termos de utilização também tornam 

pouco viável, no caso das abóbadas das galerias, a aplicação de revestimentos que funcionem 

como superfícies de sacrifício (rebocos que serão substituídos periodicamente),  tendo em 

consideração os potenciais inconvenientes associados com quedas de fragmentos. 

Com base nas informações recolhidas, a solução mais eficaz passaria pelo corte das fontes 

de soluções salinas ascendentes e descendentes e a substituição dos materiais. Mas esta 

“solução”, não só teria custos proibitivos como poderia implicar a obliteração do caráter histórico 

das estruturas. 

Poderá criticar-se estas considerações por estarem, essencialmente orientadas para a 

referência aos potenciais problemas, sem apresentar qualquer avanço significativo em termos de 

soluções. Todavia, poderá argumentar-se que o exemplo das pedras recentes da igreja da 

Misericórdia de Almeida mostram que a caraterização do problema é essencial para a adoção de 

soluções que devem ser dirigidas para esses problemas. Nesse sentido, para as portas, parece 

aconselhável, pelo menos no presente, ter uma perspetiva pouco interventiva, que passaria pela 

monitorização regular das situações, com possíveis substituições pontuais de algumas pedras cujo 

estado atual de erosão não parece compatível com as funções que estes materiais devem 

desempenhar. O caso das pedras da igreja da Misericórdia parece ser mais simples, sendo que a 

substituição das pedras deve ser acompanhada do tratamento dos substratos para impedir a 

migração das soluções salinas. 

Termina-se esta dissertação referindo-se que as observações desenvolvidas nesta dissertação 

podem ser aproveitadas também para a valorização turística e educativa das estruturas estudadas, 

tendo em consideração aspetos do domínio da Geologia mas também da Engenharia e da Biologia 

(como é referido em Pereira et al., no prelo), para além dos óbvios pontos de interesse em termos 

de deterioração dos materiais e das suas implicações em termos de conservação dos materiais. 

Nas considerações finais desta dissertação serão unicamente referidas as questões ligadas com 

a Geologia. Nesse contexto destacam-se não só a possível utilidade das pedras para ilustrar 

características petrográficas das rochas graníticas (algumas das quais distintas das rochas locais) 
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e a relação destas com a seleção dos materiais em função do contexto de aplicação (portais de 

fachadas principais contra outros locais com menor destaque) mas também a potencial utilidade 

dos produtos da deterioração das pedras. 

Assim, os efeitos erosivos podem servir para ilustrar processos erosivos que são observados 

fora do ambiente construído, podendo estabelecer-se alguns paralelos entre o papel das juntas de 

argamassa e as diaclases (juntas) nos maciços rochosos. Mas o principal destaque, neste 

contexto, deverá ser dado às neoformações cristalinas. Estas não só permitem uma discussão 

sobre o âmbito dos objetos de estudo da Mineralogia (ver Alves, 2017) como, mais interessante 

para o público em geral, permitem ilustrar situações que não serão encontrados no ambiente 

geológico local. Assim, as incrustações carbonatadas observadas nas galerias são ilustrativas de 

processos que de regiões calcárias (mas será importante sublinhar as diferenças em termos de 

processos de formação). As eflorescências salinas merecem, deste ponto de vista, ainda maior 

destaque, por permitirem a referência a substâncias relativamente raras no ambiente geológico, 

como sejam os nitratos, carbonatos e sulfatos alcalinos. Estas substâncias podem também ser 

relacionadas com o contexto histórico. A observação macroscópica dos aspetos morfológicos dos 

sais presentes nas eflorescências é bastante limitada mas isso não deixa de constituir, por outro 

lado, uma oportunidade para intervenções de valorização, por exemplo pela preparação de 

exposições in loco de imagens obtidas com o microscópio eletrónico de varrimento. Esta perspetiva 

de valorização dos produtos da deterioração converge com a ideia, apresentada anteriormente 

neste subcapítulo, de intervenções limitadas nas estruturas. 
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