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Resumo 

O estudo da composição de argamassas antigas, que implica usualmente a utilização de técnicas de 

caracterização físico-química, mineralógica e microestrutural, desempenha um papel fundamental para a 

preservação do património cultural, permitindo obter um conhecimento bastante profundo sobre os seus 

constituintes e revelando detalhes importantes sobre as técnicas de construção, eventuais reparações e o 

estado de conservação e desempenho das mesmas. 

Neste trabalho foram analisadas argamassas provenientes de quatro edifícios religiosos da região do 

Alentejo, nomeadamente a Sé Catedral de Évora (Séc. XIII-XVII), a Igreja de Nossa Senhora da Assunção 

em Elvas (Séc. XVI), a Igreja Matriz de Mértola (Séc. XII) e o Conjunto Monumental de Amieira do Tejo 

(Séc. XIV-XVI).  

A metodologia de caracterização empregue recorreu a diversas técnicas, nomeadamente difracção de 

raios X (DRX), análise termogravimétrica (ATG), microscopia óptica (MO), microscopia electrónica de 

varrimento acoplada a espectroscopia de raios X por dispersão de energias (MEV-EDS), 

espectrofotometria de absorção atómica (EAA), potenciometria, gravimetria, sorção de água por 

capilaridade, resistência mecânica, porosimetria de mercúrio e a adsorção de azoto a – 196 ºC. 

A aplicação da metodologia proposta permitiu determinar a composição e o estado de conservação das 

diversas argamassas, tendo-se constatado que nas argamassas da Sé Catedral de Évora e da antiga Sé 

de Elvas foram utilizados dois tipos de ligantes aéreos, cal calcítica e cal dolomítica, sendo o primeiro tipo o 

predominante. Nos casos de estudo da Igreja Matriz de Mértola e do Conjunto Monumental de Amieira do 

Tejo, as argamassas apresentam um ligante essencialmente calcítico. 

Verificou-se que os agregados utilizados são correlacionáveis com a litologia local de cada caso de estudo. 

As argamassas apresentam diferentes proporções de agregado, e nos casos de estudo da Sé Catedral de 

Évora, antiga Sé de Elvas e Igreja Matriz de Mértola foram utilizados fragmentos cerâmicos como aditivos. 
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Abstract 

The study of old mortars, using physico-chemical, mineralogical and microstructural characterization has an 

important role in the preservation of cultural heritage, allowing a deep knowledge about the materials used, 

construction techniques, possible repairs and behavior. 

In this work mortars from four Alentejo's religious buildings were analysed, namely the Evora Cathedral 

(13th to 17th centuries), the Church of Nossa Senhora da Assunção in Elvas (16th century), the Mértola 

Main Church (12th century) and the Monumental Complex in Amieira do Tejo (14th to 16th centuries). 

The physico-chemical characterization employed involved many techniques, such as X-ray difractometry 

(XRD), thermogravimetric analysis (TGA/DTG), optical microscopy (OM), scanning electron microscopy with 

an energy dispersive X-ray analysis system (SEM-EDS), atomic absorption spectrophotometry (AAS), 

potenciometry, gravimetry, capillarity water sorption, compressive strength, mercury porosimetry and 

nitrogen adsorption at - 196 ºC.  

The proposed methodology allowed the determination of the composition and the assessment of the state 

of conservation of several mortars. It was observed that the aggregates used have local origin which can be 

correlated with the local geological background and the binders have aerial nature. 
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1 – Introdução ao Estudo de Argamassas Antigas 

1.1 – Considerações gerais 

Os edifícios antigos e, em particular, os edifícios religiosos de cada região, fazem parte da identidade e 

memória dos povos que a habitam e como tal devem ser preservados, não só na sua forma e cor mas 

também na sua estrutura, materiais e funcionalidade. 

Assim, a conservação de edifícios exige um bom conhecimento das argamassas das alvenarias e 

revestimentos, de modo a avaliar correctamente o seu estado de conservação, a evitar a progressão de 

situações patológicas e a planear intervenções eficazes, com materiais de reparação e/ou substituição de 

características semelhantes. 

O estudo da composição de argamassas antigas, que implica usualmente a utilização de técnicas de 

caracterização química, mineralógica e microestrutural, desempenha um papel fundamental para a 

preservação do património cultural. Este tipo de estudo tem permitido fornecer informações de elevado 

interesse sobre a história dos edifícios, nomeadamente sobre a época e o contexto da sua construção, 

sobre eventuais reparações e na avaliação dos seus desempenhos, com vista ao desenvolvimento ou à 

melhoria de novos materiais e tecnologias compatíveis com as argamassas pré-existentes [Veiga et al., 

2001; Santos Silva et al., 2006; Candeias et al., 2006; Van Hees et al., 2004]. 

O desconhecimento da constituição e da tecnologia envolvida fazem com que a opção comum para a 

reparação seja a extracção de todo o revestimento e a sua substituição por uma solução actual, em geral 

não adaptada ao funcionamento do revestimento antigo. Muitas vezes, as soluções adoptadas, além de 

descaracterizarem os edifícios, são funcionalmente desadequadas e têm um desempenho e uma 

durabilidade inferiores aos pré-existentes [Veiga, 2003]. 

A cal terá sido o ligante preferencial, até ser descoberto o cimento portland no século XIX, tendo 

desempenhado um papel importantíssimo e ainda visível em muitas construções antigas. É importante ter 

presente que o cimento portland tem qualidades indiscutíveis, mas que em argamassas destinadas à 

recuperação de alvenarias antigas não é aconselhável dadas as características que lhes confere e que as 

tornam incompatíveis com os materiais antigos, como a insuficiente permeabilidade ao vapor de água, o 

elevado módulo de elasticidade e a presença de hidróxidos alcalinos que podem reagir com as soluções 

salinas que penetram por capilaridade, originando sais solúveis. 

Tendo em consideração que ao longo dos séculos as argamassas históricas provaram ser bastante 

compatíveis com as restantes unidades estruturais, e também resistentes nas severas condições 
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mecânicas e ambientais a que estiveram expostas, na selecção dos materiais de restauro deverá ter-se 

como objectivo principal a mimetização ou simulação dos materiais históricos. Recentes intervenções de 

restauro provocaram falhas e aceleração na degradação dos materiais de construção originais e nos 

edifícios antigos. Com efeito, quando é necessário recorrer a argamassas de reparação e de substituição, 

a sua formulação deve ter em conta a composição das argamassas antigas [Moropoulou et al., 2005;  

Degryse et al., 2002]. 

Numa intervenção num edifício antigo, a primeira opção deve ser sempre a conservação. Estes aspectos 

são tanto mais importantes quanto pelo Princípio da Autenticidade, definido em 1964 pela Carta de Veneza 

[Venice Charter, 1964] e refinado em 1994 pelo Documento de Nara [Nara Document, 1994], deve ter-se 

sempre uma postura de preservação das argamassas antigas, da sua conservação e do seu restauro. 

Apenas quando esta situação não é possível, a substituição de argamassas antigas deve seguir uma 

metodologia que vise o desenvolvimento de argamassas compatíveis aliando o conhecimento analítico das 

argamassas antigas com as suas propriedades mecânicas e estruturais. 

A opção sobre a estratégia de intervenção a adoptar em revestimentos antigos deve basear-se em critérios 

científicos, tendo em conta o seu valor histórico e arquitectónico, o seu estado de conservação real, a 

disponibilidade de meios, entre outros factores. Hoje pensa-se que o edifício antigo vale, não só pela sua 

arquitectura formal, mas também pelo conjunto funcional e pelos materiais e tecnologia utilizados, os quais 

constituem, em si próprios, valores a preservar. 

O tema da caracterização de argamassas antigas é muito actual estando ainda longe de estar esgotado e 

ser consensual. As várias metodologias propostas salientam não só, a importância de se ter conhecimento 

prévio sobre as potencialidades que as diferentes técnicas físico-quimicas e físico-mecânicas podem 

oferecer, bem como, ao nível dos materiais, nomeadamente sobre os seus tipos e propriedades. 

A selecção do tipo de técnicas a utilizar depende dos objectivos de caracterização – manutenção, 

consolidação, reparação ou substituição e, tem óbvias implicações no que respeita à quantidade de 

amostra a recolher para ensaios. Este aspecto da amostragem é aliás muito importante, por um lado 

porque pode condicionar decisivamente o resultado da caracterização, e por outro deve obedecer aos 

requisitos da conservação, isto é, sem prejuízo do rigor e da representatividade, a quantidade de amostra a 

extrair deve ser sempre a mínima necessária [Veiga et al., 2001; Santos Silva, 2006]. 
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1.2 - Enquadramento do trabalho proposto 

A realização deste trabalho no Núcleo de Materiais Metálicos do Departamento de Materiais do Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil, Instituto Público (LNEC, I.P.) e na Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa (FCUL) inseriu-se no projecto FCT POCI/HEC/57915/2004, designado por CATHEDRAL – 

Caracterização e Conservação de Argamassas Tradicionais e Históricas de Edifícios Religiosos do 

Alentejo.  

O objectivo geral deste projecto interdisciplinar visou o desenvolvimento de uma metodologia integrada que 

possibilite a elaboração de recomendações para a conservação de importantes edifícios religiosos da 

região Alentejo, designadamente: Sé Catedral de Évora, Igreja de Nossa Senhora da Assunção em Elvas 

(antiga Sé de Elvas), Igreja Matriz de Mértola e o Conjunto Monumental de Amieira do Tejo. Mais 

especificamente, este projecto teve como objectivos efectuar um levantamento da informação histórica e 

técnica dos materiais de construção empregues, as técnicas e as intervenções e correlacioná-las com a 

evolução social e cultural da região, caracterizar as argamassas usadas nos edifícios do ponto de vista 

físico, químico e mineralógico, avaliar a degradação e correlacioná-la com as composições de argamassas 

utilizadas, tendo em consideração a sua estrutura porosa e o ambiente físico e químico dos edifícios, 

definir metodologias e técnicas para o diagnóstico e caracterização de argamassas históricas, definir a 

composição das argamassas a utilizar em intervenções de conservação, entre outros. 

1.3 - Objectivos 

Os principais objectivos a atingir com este trabalho foram: 

- Estudar uma metodologia de caracterização físico-química, mineralógica e microestrutural o mais 

completa possível para a caracterização de argamassas antigas e fornecer dados que permitam determinar 

com um grau de rigor adequado o traço da argamassa, os tipos de constituintes, o seu estado de 

conservação e a época provável do seu emprego. 

- Avaliar a estrutura porosa por adsorção de azoto e por porosimetria de mercúrio das argamassas antigas. 

Correlacionar estes resultados com os do ponto anterior, de forma a se obterem dados sobre as 

transformações químicas e estruturais que ocorrem durante o processo de preparação da argamassa e 

sobre a importância da composição da argamassa e estrutura porosa na deterioração da alvenaria de 

monumentos e edifícios. 
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1.4 - Estrutura da dissertação 

Para além deste capítulo introdutório, esta tese está organizada em mais três capítulos. No segundo 

capítulo são apresentadas as principais técnicas de caracterização físico-química empregues na 

caracterização de argamassas antigas e a metodologia de caracterização utilizada. 

No capítulo três é efectuada a descrição dos monumentos alvo de estudo e apresentam-se e discutem-se 

os resultados da caracterização físico-química das amostras de argamassas analisadas da Sé Catedral de 

Évora, da Igreja de Nossa Senhora da Assunção em Elvas, da Igreja Matriz de Mértola e do Conjunto 

Monumental de Amieira do Tejo. 

No capítulo 4 são apresentadas as principais conclusões do trabalho. 
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2 – Técnicas utilizadas no estudo de argamassas antigas 

2.1 – Generalidades 

Existe um grande número de técnicas físico-químicas que podem ser aplicadas na caracterização de 

argamassas antigas. Estas podem ser agrupadas segundo os métodos de estudo em métodos químicos e 

métodos físicos. Os primeiros consistem em provocar reacções que dão origem a compostos 

característicos quando o elemento a estudar se encontra no material analisado. Os métodos físicos de 

análise baseiam-se na medição de propriedades físicas da matéria, as quais se encontram intimamente 

relacionadas com a estrutura e composição. A partir destes resultados pode-se identificar facilmente o tipo 

de substância ou fase mineral. Os métodos físicos apresentam vantagens em relação aos químicos, visto 

que, em geral, não são destrutivos, sendo capazes de analisar fases independentes sem ter que efectuar 

uma separação prévia e são muito sensíveis. Consequentemente, os métodos físicos servem para 

determinar a estrutura, composição e propriedades dos minerais e desta forma caracterizá-los e quantificá-

-los [Sebastián Pardo et al., 1997]. 

2.1.1 - Análise química por via húmida 

A análise química por via húmida é utilizada usualmente para estimar a razão entre o teor de ligante e de 

agregados não calcários. O método de análise, que pode ter várias variantes, baseia-se genericamente 

num ataque ácido da amostra com ácido clorídrico ou com ácido nítrico. O ligante, basicamente CaCO3, é 

definido a partir do material que foi solubilizado no ácido, enquanto que os agregados são obtidos a partir 

do material que fica insolúvel no ácido (resíduo insolúvel). 

Jedrzejewska (1960) publicou um dos primeiros artigos descrevendo o ataque ácido em amostras de 

argamassas antigas. A principal limitação do método do ataque ácido é a de não ser aplicável nos casos 

em que foram utilizadas areias ou pós de natureza calcária, dado que todos os carbonatos são dissolvidos 

pelo ataque ácido. Alguns autores apontam nesta situação a possibilidade do uso do ataque com EDTA 

[Casadio et al., 2005]. 

Muitas vezes, o ataque ácido é descrito como um precursor de outras técnicas analíticas, como a 

espectrofotometria de absorção atómica ou de emissão atómica [Middendorf et al., 1999; Charola et al., 

1986; Van Balen et al., 1999; Berlucchi e Corradini, 1995]. 
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2.1.2 – Microscopia óptica 

Para compreender o comportamento dos materiais é necessário estabelecer a ligação entre os fenómenos 

à escala microscópica e submicroscópica e as propriedades dos materiais, sendo necessário conhecer a 

sua microestrutura. O microscópio óptico foi o primeiro instrumento a permitir a observação a esta escala. 

A exploração das capacidades do microscópio óptico com base no conhecimento do modo de formação de 

imagens permite, não somente a ampliação de imagens, como também a obtenção de um conjunto de 

informações sobre as características microestruturais dos materiais. Esta técnica permite obter 

informações sobre a estrutura do material, cor, dimensão, porosidade, fissuração, etc. [Elsen, 2006]. No 

caso das amostras a analisar serem opacas, o que não permite a sua observação directa pelo microscópio 

corrente, existem duas técnicas que podem ser utilizadas: a microscopia de reflexão e a microscopia de 

transmissão.  

A observação à lupa binocular (microscopia de reflexão) permite identificar alguns minerais e rochas ou o 

grupo a que pertencem, e fornecer informação sobre o seu estado de alteração. Possibilita a análise de 

texturas superficiais e a observação de algumas características gerais das areias como o grau de 

rolamento e esfericidade. Sendo uma técnica relativamente expedita e pouco dispendiosa, recorre-se a ela, 

habitualmente, nas fases preliminares de um estudo, pois possibilita uma primeira caracterização geral dos 

materiais geológicos (rochas, sedimentos, solos, etc.) [Blauer e Kueng, 2007].  

A observação de lâminas delgadas de argamassas antigas ao microscópio petrográfico no modo de 

transmissão permite determinar os constituintes mineralógicos, incluindo aditivos orgânicos e inorgânicos 

(como por exemplo, materiais pozolânicos e formação de minerais secundários, incluindo os sais), e as 

relações texturais/espaciais entre os componentes da argamassa (porosidade, presença de fissuras) 

[Reedy, 1994; Hughes e Cuthbert, 2000; Elsen, 2006]. Actualmente, com recurso a sistemas de análise de 

imagens acoplados ao microscópio é já possível estimar a razão ligante/agregado, e efectuar medidas de 

porosidade através de contagens do número de vazios [Groot et al., 2000; Miriello e Crisci, 2006]. No 

entanto, a análise microscópica exagera frequentemente a proporção de ligante, tendo em conta que 

muitas vezes os agregados mais finos são classificados como ligante. 

As principais limitações da petrografia são as de, para além de exigir pessoal técnico muito especializado, 

ser uma técnica relativamente dispendiosa em termos dos custos do equipamento e do tempo de execução 

da análise, e estar limitada a uma resolução de aproximadamente 1 µm. 

A identificação das formas cristalinas do agregado, a observação das suas propriedades e a abundância 

relativa permitem efectuar uma comparação entre as diferentes amostras e avaliar a sua origem. 
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A observação de lâminas delgadas pode ainda ajudar na definição do estado de conservação da 

argamassa, por exemplo revelando se esta sofreu a formação de fissuras devido a contracções durante o 

seu endurecimento ou por fenómenos de degradação [Chiari et al., 1996]. 

De um modo geral, a petrografia de argamassas dá-nos informação sobre o ligante, o tipo e a forma dos 

minerais de agregado, formação de produtos de alteração e também sobre toda a estrutura do compósito. 

2.1.3 – Difracção de raios X  

A difracção de raios X (DRX) é, actualmente, uma técnica importante na caracterização de substâncias 

cristalinas. Como técnica analítica, a DRX permite uma larga gama de aplicações, das quais se destacam a 

análise de fases (identificação e determinação semiquantitativa das fases constituintes dum mineral, 

avaliação do grau de cristalinidade, avaliação do tamanho de grão de uma substância policristalina) e a 

análise de texturas (análise qualitativa e quantitativa da distribuição das orientações das cristalites dentro 

de uma fase) [Salta et al., 1994]. 

A análise de difracção de raios X tem inúmeras vantagens, entre as quais se destacam: ser uma técnica 

não destrutiva, requerer uma pequena quantidade de amostra, permitir a identificação directa das espécies 

cristalinas presentes no material analisado e permitir distinguir as diferentes variedades alotrópicas ou 

polimórficas dum composto. 

O objectivo principal de uma análise por difractometria de raios X é a identificação das diversas fases 

cristalinas presentes numa substância a partir do seu difractograma. Para além da determinação da 

natureza mineralógica, a análise qualitativa pode dar uma ideia através do aspecto dos difractogramas, do 

grau de cristalinidade dos compostos presentes e do tamanho do grão. 

No caso de uma mistura, por vezes levantam-se problemas na identificação de todos os constituintes. 

Diversos factores contribuem para tal, como: sobreposição de riscas que alteram as relações de 

intensidades; espécies existentes em fraca proporção, cujas riscas mais intensas ficam mascaradas pelas 

de outros compostos; presença de substâncias cujas reflexões são muito fracas; ocorrência de soluções 

sólidas, etc.. 

No caso das amostras de argamassas antigas a DRX, que é amplamente utilizada, permite obter 

informações sobre os tipos de ligante e agregados utilizados, detectar a existência de materiais 

pozolânicos e de produtos de alteração [Chiari et al., 1996; Berlucchi et al., 1995; Sebastián Pardo, 1997; 

Braga Reis, 1994]. 
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2.1.4 – Análise termogravimétrica e térmica diferencial 

A análise termogravimétrica (ATG) é uma técnica de análise térmica de caracterização de materiais que 

permite medir de forma contínua as variações de massa, em função da temperatura ou do tempo, de uma 

amostra que é aquecida (ou arrefecida) a uma velocidade de aquecimento (ou arrefecimento) constante. 

Qualquer reacção que implique uma perda de massa (desidratação, desidroxilação, descarbonatação) ou 

ganho de massa (oxidação, carbonatação, hidratação) pode ser quantificada. Muitos destes ganhos ou 

perdas de massa ocorrem em intervalos de temperatura que são característicos da presença de um 

determinado composto. Uma variante do método consiste em representar nas abcissas a derivada das 

variações de massa – análise termogravimétrica diferencial (DTG).  

A análise térmica diferencial (ATD) é uma técnica de análise térmica em que são registadas as diferenças 

de temperatura entre uma substância e um material de referência (que não sofre quaisquer transformações 

na gama de temperatura do ensaio) em função do tempo ou da temperatura, quando as duas substâncias 

são submetidas a um mesmo ciclo de aquecimento. As diferenças de temperatura são causadas pela 

emissão ou absorção de calor da substância em análise (respectivamente, processos exotérmicos e 

endotérmicos). Assim, esta técnica não só pode detectar variações de massa (perdas por desidratação, 

descarbonatação, etc.), como também transformações estruturais, recristalizações, etc., que não produzem 

variações de massa mas que produzem a emissão ou absorção de calor. A curva ATD, além de ser 

característica para uma dada substância, o que a torna bastante útil na identificação de substâncias activas 

ao calor, permite a obtenção de dados quantitativos a partir das áreas integradas dos picos  

[Chiari et al., 1996; Rodríguez Gallego, 1997]. 

A ATG apresenta um elevado número de aplicações, como por exemplo a separação de reacções de 

sobreposição, identificação de materiais, cálculo da variação de massa em reacções de sobreposição, 

análise quantitativa pela medida de altura do pico [Salta et al., 1994], podendo ser ainda utilizada para 

prever o tipo de ligante que terá sido utilizado na argamassa [Santos Silva, 2003]. 

Estas técnicas térmicas, utilizadas em complemento da análise mineralógica, são técnicas muito utilizadas 

na identificação e na determinação dos teores de vários dos constituintes que estão usualmente presentes 

em argamassas antigas, nomeadamente na distinção e quantificação de vários compostos de cálcio e 

magnésio e na identificação do tipo de ligante. 
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2.1.5 – Microscopia electrónica de varrimento e microanálise de raios X por dispersão em 

energias 

A crescente utilização do MEV deve-se fundamentalmente às facilidades operacionais de utilização, 

destacando-se a pequena quantidade de amostra que é possível analisar e a sua reduzida preparação e a 

qualidade e quantidade de informação obtida. Salienta-se ainda a observação, com elevada resolução 

numa vasta gama de ampliações, de amostras com superfícies bastante irregulares e topografia complexa. 

A quantidade e qualidade das informações obtidas a partir de detectores adequados permitem realizar 

imagens da morfologia, da composição e da variação da composição elementar, desde que ao MEV seja 

associado um espectrómetro de raios X. Estas informações obtidas em simultâneo podem ser directamente 

correlacionadas com a morfologia da superfície [Salta et al., 1994; Santos Silva et al., 1994]. 

O seu domínio de aplicação é vasto e de carácter multidisciplinar, estendendo-se desde a caracterização 

microestrutural de materiais – metálicos, cerâmicos, poliméricos, compósitos, biomateriais até às 

aplicações em medicina e biologia, passando pela análise de fracturas em componentes de construção 

mecânica, pela caracterização e controlo de revestimentos cerâmicos, pelo controlo de qualidade de 

semicondutores, pela caracterização de pós, e ainda por aplicação em estudos de corrosão e desgaste de 

materiais. 

Na área da reabilitação é muito utilizada na caracterização dos materiais constituintes, como auxiliar no 

diagnóstico dos processos de deterioração em edifícios históricos e ainda no controlo da eficácia dos 

tratamentos de limpeza, de consolidação e de protecção aplicados [Groot et al., 2000; Ortega Huertas e 

Torre López, 1997]. 

2.1.6 – Espectrofotometria de absorção atómica 

A espectrometria de absorção atómica (EAA), também designada espectrofotometria de absorção atómica, 

baseia-se no facto de átomos isolados, não excitados, no estado de vapor, numa chama ou numa câmara 

de grafite, absorverem radiação electromagnética nas zonas do visível e ultravioleta, ao comprimento de 

onda de uma risca de ressonância. 

Na espectrofotometria de absorção atómica de chama a amostra em solução é nebulizada, isto é, 

convertida num aerossol e misturada com o gás oxidante. A chama, obtida por mistura de ar e acetileno ou 

de protóxido de azoto e acetileno, fornece energia suficiente para evaporar o solvente e cindir as moléculas 

em átomos. Através da chama faz-se passar uma radiação atómica intensa proveniente duma lâmpada de 

cátodo oco revestido com o elemento químico a analisar. A intensidade de radiação que atravessa a 

chama, e que portanto não foi adsorvida pelo elemento, é comparada automaticamente com a intensidade 
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de radiação emitida pela fonte, e enviada para o monocromador, sendo transformada num sinal eléctrico e 

depois num sinal digital. Como a quantidade de energia absorvida é directamente proporcional à 

concentração dos átomos do elemento químico na chama, podem ser quantificados através do método das 

rectas de calibração. Estas são obtidas por leitura de soluções-padrão de concentração conhecida no 

elemento em análise. A leitura da absorvância da solução da amostra é então convertida em concentração 

através da recta de calibração. 

A EAA permite, para qualquer amostra em análise, o estabelecimento da composição química elementar 

quantitativa sendo, por isso, também utilizada na caracterização de materiais de edifícios antigos, na 

análise de produtos de degradação e na compreensão dos processos de deterioração [Marinoni et al., 

2002; Moropoulou et al., 1996; Perry e Duffy, 1997; Zamudio-Zamudio et al., 2003].  

2.1.7 – Cromatografia iónica 

Nos estudos de conservação e restauro, a cromatografia iónica desempenha um papel bastante 

importante, uma vez que permite identificar as espécies iónicas presentes, em sais solúveis por exemplo 

que, quando cristalizados são grandes responsáveis pela deterioração dos edifícios antigos [Backbier et 

al., 1993; Ghendini et al., 2000; Gobbi et al., 1995, 1998; Riotino et al., 1998; Sabbioni et al., 2001]. 

2.1.8 – Espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

A aplicação da espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) permite detectar e 

identificar a presença de constituintes orgânicos. Para tal é necessário proceder previamente à sua 

extracção recorrendo a solventes orgânicos apropriados. Estes, depois de evaporados, deixam um resíduo 

contendo os constituintes orgânicos para sua posterior identificação por FTIR. 

Vários autores empregam a FTIR na caracterização de argamassas antigas. Charola et al. (1986) utilizou 

esta técnica no estudo de argamassas, procurando uma correlação com os dados obtidos de outras 

técnicas como DRX e MEV-EDS. Middendorf et al. (1999) propõe também a utilização desta técnica para a 

caracterização de argamassas antigas.  

2.1.9 – Sorção de água por capilaridade 

O conhecimento das propriedades hídricas é fundamental para diagnosticar as causas de deterioração e 

propor actuações em qualquer edifício de carácter monumental. O estudo das propriedades hídricas dos 

materiais realiza-se através dos chamados ensaios hídricos. Este tipo de ensaios ajudam a compreender o 

comportamento em obra dos materiais de construção em relação aos fluidos (principalmente a água) e 

como aqueles são capazes de captar ou evaporar os ditos fluidos. Dado que na maior parte dos casos, os 
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processos de alteração dependem da circulação da água no interior dos sólidos porosos, estes ensaios 

são importantes para conhecer a durabilidade dos materiais. 

A água, como agente de alteração pode actuar de diversas formas no sistema poroso ou na superfície de 

uma argamassa. De forma resumida, assinalam-se algumas das acções que a água desempenha: 

- A água é capaz de conter diferentes espécies gasosas dissolvidas, como o CO2, o qual favorece 

notavelmente a solubilidade das argamassas; 

- A água pode transportar iões como Cl-, SO42-, Na+, Ca2+, Mg2+, entre outros, os quais podem dar 

lugar à precipitação de sais no interior do sistema poroso das argamassas; 

- A saturação da água pode dar lugar a processos de aumento de volume nos materiais que 

contenham minerais expansivos (por exemplo, argilas); 

- Uma maior molhabilidade da argamassa implica que maior será o efeito deteriorante dos ciclos 

de gelo/degelo. 

Em resumo, é fundamental conhecer o comportamento de cada argamassa em relação à água para avaliar 

o seu grau de alterabilidade. Este comportamento dependerá em grande medida das características do 

sistema poroso da argamassa, não só da percentagem de espaços vazios, mas também do seu tamanho, 

morfologia e grau de conexão [Torre López, 1997]. 

2.1.10 – Porosidade 

O estudo da porosidade é fundamental para a compreensão do fenómeno de transporte de água e gases 

dentro da estrutura porosa e nas interacções do material com estes. A água e os gases podem penetrar no 

sólido devido aos seus canais interligados (poros) que facilitam o seu transporte. As argamassas podem 

absorver humidade do ambiente na forma de vapor dependendo da humidade relativa e na forma líquida 

quando expostas à acção directa da água (aguaceiros, sorção capilar a partir do solo e condensação do 

vapor de água). 

A distribuição do tamanho do poro de uma material tem uma relação directa com o fluido que entra e sai do 

material. A circulação de água por gravidade é livre nos poros de maiores dimensões (macroporos e poros 

capilares) e o seu acesso vai sendo gradualmente restringido quando o tamanho do poro diminui, os poros 

mais pequenos têm uma elevada retenção de água. No entanto, os mecanismos mais importantes de 

transporte de fluidos na argamassa são a sorção capilar, a permeabilidade e a difusão. Estes mecanismos 

dependem da distribuição porosimétrica do material. 
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Os macroporos afectam a resistência dos materiais. Os poros capilares têm maior importância na 

durabilidade do material, uma vez que estes são responsáveis por quase todos os fenómenos de 

transporte no interior da argamassa. Nos poros capilares, a força capilar e as tensões superficiais estão 

presentes e os agentes agressivos penetram e são disseminados. 

A permeabilidade do material influencia a durabilidade, visto que quantifica a capacidade de transporte dos 

fluidos dentro do material devido à variação da pressão. Este valor é determinado pela média do raio do 

poro. 

No caso das argamassas utilizadas para substituir as argamassas antigas nos trabalhos de conservação 

(argamassas de substituição), o conhecimento desta propriedade é muito importante pois pode induzir uma 

maior deterioração do material original. Considerando a porosidade capilar, argamassas com poros de 

grandes dimensões podem produzir níveis elevados de humidade e argamassas com poros de pequenas 

dimensões podem dificultar a saída de água, induzindo a separação da argamassa de restauro  

[Magalhães et al., 2004; Thompson et al., 2004]. 

O sistema poroso de um material é responsável, entre outros factores, pela sua susceptibilidade à 

degradação, tendo em conta que todo o movimento no interior da argamassa depende da sua estrutura 

capilar. Deste modo, o conhecimento dos mecanismos de degradação dos materiais porosos através do 

estudo da sua estrutura capilar pode dar um importante contributo na estimativa do estado de conservação 

desses materiais [Lawrence et al., 2007; Arandigoyen e Alvarez, 2007]. 

Na Figura 1 apresentam-se as principais técnicas de avaliação da estrutura porosa. 
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Figura 1 – Domínio de utilização das principais técnicas de avaliação da estrutura porosa [adaptado de 
Baroghel-Bouny, 1994; Bertolini et al., 2004]. 
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A porosimetria de mercúrio permite obter informação sobre os poros de maiores dimensões (macroporos e 

mesoporos). Neste trabalho foram utilizadas duas técnicas, porosimetria de mercúrio e adsorção de azoto 

a – 196 ºC, aplicadas a um dos casos de estudo. 

2.2 - Abordagem histórica sobre a determinação do traço 

Os principais métodos de análise química citados na literatura são abordados de seguida, tanto para 

argamassas como para betões, cujos princípios e resultados fazem parte da metodologia de investigação 

desses materiais, sejam históricos ou recentes. 

A origem dos estudos de composição mineralógica de betão endurecido remonta a Vicat e Le Chatelier, 

por microscopia óptica. Porém do ponto de vista analítico é Florentin (1926), com a sua obra “Annales de 

Chimie Analytique”, que estabelece os critérios para análise de betões endurecidos por aplicação dos 

métodos de análise química por via húmida. 

Com esta obra, Florentin (1926) deu um impulso à aplicação da química analítica clássica ao betão, sendo 

um dos seus pioneiros. A partir do seu trabalho, seguiu-se a evolução metodológica com o objectivo de 

responder cada vez mais às necessidades das várias épocas, empregando-se normalmente os métodos 

clássicos ou tradicionais, assim designados os métodos de análise química por via húmida: gravimetria, 

titulometria ou volumetria [Bassett et al., 1981]. 

A preocupação essencial da época foi estabelecer um controlo, à posteriori, da qualidade do cimento 

portland empregue na produção do betão. O método Florentin consiste essencialmente na dosagem do 

cimento portland num betão endurecido, a partir da sílica solúvel em ácido clorídrico. Para se obter 

resultados satisfatórios é necessário conhecer a composição do cimento portland usado no betão, que será 

utilizada na determinação do traço. A dissolução do betão endurecido a baixa temperatura no método 

Florentin não é completa, o que induz erros. No entanto, teve importância histórica por ter estabelecido os 

fundamentos da análise de betões. 

Diante da falta de reprodutibilidade do método Florentin original, vários organismos ou grupos de trabalho, 

como o CEMBUREAU (European Cement Association) e o CETIC (Comité d’Étude Technique dês 

Industries Cimentères), optaram por estabelecer um método de dosagem do cimento no betão endurecido 

mais preciso e que não impõe, de preferência, o prévio conhecimento do teor de sílica do cimento. 

O método proposto em 1970 pelo CEMBUREAU consiste basicamente no tratamento térmico do betão, a  

600 °C, por duas horas, para promover a decomposição do cimento hidratado e facilitar a desagregação da 

amostra. A seguir, o material é separado em quatro diferentes fracções, submetidas à análise química, a 

partir do ataque da amostra com ácido clorídrico (1:5) a frio, para se determinar a sílica solúvel (SiO2), 
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óxido de cálcio (CaO) e insolúveis, além do dióxido de carbono (CO2) e perda ao fogo. A fracção de 

amostra inferior a 63 µm é assumida como contendo os constituintes dos hidratos do cimento portland 

“desidratado”. O método operacional é delicado e os cálculos são particularmente complexos, porque a 

matéria volátil é exclusivamente da pasta, e é obtida da calcinação da fracção global (agregado + pasta). 

Na reconstituição da composição, a fracção volátil deve ser atribuída somente ao cimento portland, 

certamente distribuído nas quatro fracções porque a pasta envolve naturalmente todos os agregados, daí a 

complexidade. 

O método proposto pelo CETIC em 1973 é basicamente igual ao do CEMBUREAU, com ligeiras variações 

no ataque com ácido clorídrico, em concentração inferior, à temperatura de 0 °C, com dosagem restrita à 

sílica solúvel da fracção da amostra inferior a 80 µm, considerada como o “cimento” presente no betão; 

incorrendo no mesmo erro que o método de Florentin. 

Destes estudos de adaptação do método de Florentin original, foram obtidos resultados interessantes ao 

nível da precisão, nomeadamente na contribuição proposta por Voïnovitch et al., em 1968, utilizando ácido 

clorídrico (1:50) ou 0,25 M a 25 °C para o ataque do betão permitindo baixar de ± 20 % para ± 2% a 

reprodutibilidade da determinação, o que representou um ganho de uma casa decimal. Este método ficou 

conhecido como o método LCPC – Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. Este método de 

dissolução foi anteriormente aplicado com sucesso na concepção de um método rápido de análise química 

do cimento portland, desenvolvido para todos os tipos de cimento [Voïnovitch, 1968]. 

No método LCPC a escolha da concentração do ácido utilizado no ataque da amostra resultou de estudos 

de dosagem de uma quantidade de ácido ligeiramente excessiva para neutralizar e dissolver 1 g de 

cimento portland, mantendo-se o pH em torno de 1, após a dissolução. O cálculo do teor de cimento é feito 

a partir da relação entre a sílica solúvel do betão e a sílica solúvel do cimento. A crítica principal a este 

método deve-se aos cuidados necessários na interpretação de resultados aplicados a cimentos com 

adições pozolânicas. 

O método baseado nos insolúveis, proposto em 1973, é uma simplificação dos métodos CEMBUREAU e 

CETIC levando em conta os parâmetros estabelecidos pelo método Florentin. A determinação do teor de 

cimento portland é feita a partir do óxido de cálcio e dos insolúveis, em ataque com ácido clorídrico 1:50. O 

princípio de cálculo consiste em: atribuir ao agregado a totalidade dos insolúveis e a totalidade do CO2 ao 

CaCO3; a água de hidratação é a diferença entre a perda ao fogo e o teor de CO2; o teor de cimento anidro 

é a diferença para 100 ao se somar o teor de agregado, e teor de CaCO3 com o teor de água de 

hidratação. A principal vantagem deste método é a sua simplificação e o facto de se poder prescindir do 
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conhecimento prévio do cimento utilizado, bem como o facto da análise química ser aplicada à amostra 

completa (agregados grandes e pequenos + cimento). 

O método baseado no teor de sulfato consiste no ataque da amostra com ácido clorídrico (1:50), como 

preconizado pelo LCPC, seguido do cálculo do teor de cimento portland a partir da dosagem do anidrido 

sulfúrico (SO3). O LCPC encontrou uma boa correlação estatística entre os teores de cimento portland, 

determinados a partir de sílica solúvel e de anidrido sulfúrico, em várias amostras de betão estudadas. 

O LCPC estudou a substituição do ácido clorídrico (1:50) por ácido nítrico (1:50). Os resultados foram 

considerados bastante satisfatórios, com um grau de reprodutibilidade maior ao se aplicar o meio nítrico 

para o ataque do betão. Com base nestes resultados o LCPC adoptou, a posteriori, esta metodologia de 

ensaio ao aplicar os seus resultados no cálculo completo dos minerais presentes em solos, betões e 

argamassas. 

Entre 1964 e 1970, a análise mineralógica quantitativa foi objecto de uma pesquisa sistemática no LCPC 

para equacionar problemas relativos à análise de solos argilosos. Naquela ocasião, um método de cálculo 

aproximado foi encontrado para estabelecer uma composição mineralógica, a partir de várias técnicas 

combinadas [Deloye, 1967]. Este método de investigação foi transposto para o estudo de betões 

endurecidos aplicando-o como ferramenta na interpretação de alguns casos específicos de análise de 

betões e, posteriormente, aplicado também a argamassas históricas. As amostras de betão ou argamassa 

são atacadas com ácido nítrico 1:50, à temperatura ambiente, seguindo a análise química completa. 

Deloye (1986), ao estudar os fenómenos patológicos em betão endurecido, apresentou diversos casos de 

patologias confirmadas a partir do cálculo mineralógico, tais como: ataque por águas puras, ataques 

sulfáticos, por sulfuretos, cloretos e água do mar. Apresentou ainda estudos de caso de ocorrência de 

reacções internas no betão como reacções álcalis-agregado. 

A partir dos resultados satisfatórios obtidos no estudo de betões, Deloye (1991) aplicou o cálculo 

mineralógico a argamassas de monumentos históricos antigos como pontes, igrejas, fortes e pirâmides 

egípcias, identificando a natureza dos materiais utilizados e o tipo de agressão a que foram submetidos 

com o decorrer do tempo. Obteve também dados dos teores de ligante e do grau de actividade pozolânica 

dessas argamassas antigas. 

Martinet (1992), estudou as alterações ocorridas nas rochas e nas argamassas de restauro do Templo de 

Amon em Karnak, no alto Egipto, confirmando a presença de três argamassas diferentes de restauro, a 

partir de dados de cálculo mineralógico com base nos dados de difracção de raios X, microscopia 

electrónica de varrimento, ensaios térmicos e medidas de porosidade. Esta metodologia permitiu a 
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identificação da composição essencial de argamassas de assentamento e de revestimento e formular uma 

nova argamassa de revestimento para restauro do monumento, a partir de cal e cimento portland branco, 

considerados compatíveis com os materiais originais encontrados. 

A conjugação dos vários resultados obtidos pelas diferentes técnicas de caracterização, é o ponto de 

partida para a aplicação dum programa de cálculo, o qual permite reconstituir a composição do ligante 

desconhecido na argamassa e fornece dados mineralógicos quantitativos sobre a amostra. Este programa 

MINERAUX ©, concebido pelo LCPC, baseia-se em balanços de massa para as diferentes espécies 

mineralógicas presentes neste tipo de materiais, balanços que se desenvolveram a partir da selecção, por 

espécie, dum óxido piloto. 

O programa inicia-se com a introdução das composições química e mineralógica qualitativa da argamassa, 

sendo de seguida escolhido o óxido piloto referente a cada espécie mineralógica (por exemplo, seleccionar 

o óxido de cálcio para o mineral calcite). O programa vai efectuar o cálculo distribuindo os teores dos 

diferentes óxidos pelas várias espécies mineralógicas presentes, com base na fórmula estequiométrica 

dessa espécie, até que no final todos os balanços correspondentes aos diferentes óxidos estejam próximos 

de zero. Quando os balanços se atingem, significa que as hipóteses iniciais foram as correctas, os 

resultados indicarão uma composição mineralógica quantitativa e a composição química do ligante que 

satisfez as hipóteses introduzidas [Santos Silva, 2003; Quarcioni, 1998]. 

A partir dos estudos pioneiros em betões e depois aplicados a argamassas históricas, surgiram normas 

técnicas e procedimentos específicos para análise desses materiais, que variam de acordo com o 

entendimento e características próprias dos países de origem e que, visam responder às necessidades do 

meio tecnológico. 

2.3 – Metodologia LNEC para a caracterização de argamassas antigas 

Tendo em consideração o grande número de técnicas analíticas que podem ser aplicadas na 

caracterização de argamassas antigas, pensou-se ser de elevado interesse fazer uma pesquisa 

bibliográfica sobre as metodologias propostas e utilizadas em alguns casos de estudo, a qual que se 

apresenta no Anexo 1. O Quadro A1 apresentado no Anexo 1, apesar de não ser exaustivo, apresenta 

dados suficientes para nos dar uma ideia da vasta combinação de metodologias que podem ser aplicadas 

em cada caso de estudo. A metodologia a seleccionar deve depender dos objectivos da caracterização – 

manutenção, consolidação, reparação ou substituição, tendo implicações no que respeita à quantidade de 

amostra a recolher para ensaios e dos métodos de ensaio disponíveis. 
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Nos últimos anos têm-se verificado um crescente interesse na conservação e reabilitação de edifícios 

antigos por parte das entidades responsáveis. O LNEC, I.P. tem vindo a ser cada vez mais solicitado no 

âmbito da caracterização de revestimentos/argamassas de edifícios e monumentos antigos, tendo 

desenvolvido, de modo a uniformizar a sua actuação, uma metodologia para a caracterização destes 

materiais. 

Esta metodologia agrupa diferentes tipos de técnicas (mineralógicas, químicas, microestruturais), 

procurando evidenciar a complementaridade de informações que é possível obter, as quais serão, no final, 

decisivas para testar a fiabilidade dos resultados obtidos e ao mesmo tempo minimizar as limitações 

inerentes a cada uma das técnicas [Santos Silva, 2003; Veiga et al., 2001].  

No presente trabalho procurou-se complementar a metodologia LNEC com a utilização de métodos físicos 

e mecânicos, que se encontravam disponíveis, nomeadamente sorção de água por capilaridade, 

resistência à compressão, porosimetria de mercúrio e adsorção de azoto. 

Na Figura 2 pode observar-se de uma forma esquemática a metodologia de caracterização utilizada, assim 

como o tipo de informação obtida. 
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Figura 2 – Metodologia LNEC utilizada na caracterização de argamassas antigas (adaptado de  

Veiga et al., 2001). 
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2.3.1 - Metodologia de amostragem e de preparação das amostras 

A amostragem é um aspecto importante que condiciona decisivamente o sucesso ou insucesso da 

aplicação duma dada metodologia de caracterização devendo ser realizada cuidadosamente e com 

bastante rigor, o que não é muitas vezes nomeado quando se trata deste tema [Santos Silva, 2002; 

Adriano, 2005]. As argamassas foram recolhidas seguindo a metodologia utilizada no LNEC [Veiga et al., 

2001] que refere a importância de uma inspecção prévia e cuidada dos locais escolhidos para a extracção 

das amostras, tal como a documentação do local e registo fotográfico antes e depois da extracção da 

amostra. Deve ser extraída uma quantidade de amostra mínima que permita a sua caracterização, a 

confirmação de alguma análise e a obtenção de uma reserva para estudos futuros. 

Após a extracção, as amostras foram secas a 40 °C com a finalidade de retirar a humidade e foram 

sujeitas a um exame preliminar à lupa binocular que permite detectar alguns detalhes nas argamassas 

como a presença de aditivos (carvão, tijolo, etc.) ou a existência de materiais fibrosos. No caso da amostra 

ser composta por várias camadas permite auxiliar na sua separação para estudo posterior  

[Chiari et al., 1996]. 

Antes de se realizar o processo de desagregação todas as amostras foram fotografadas e observadas à 

vista desarmada. Esta observação é importante, por exemplo, para o registo das características 

macroscópicas das diferentes camadas de um reboco, como a cor, textura e tipo de agregados. Estes 

dados fornecem elementos importantes para o conhecimento da técnica de aplicação do revestimento em 

causa. 

As amostras foram desagregadas cuidadosamente com o auxílio de um martelo de borracha para não 

partir os agregados existentes e separadas em diferentes fracções para serem analisadas pelas diferentes 

técnicas de caracterização seleccionadas. 

Para a observação da microestrutura por microscopia electrónica de varrimento (MEV-EDS) foi retirado um 

fragmento de pequena dimensão representativo da amostra, o qual foi recoberto, por pulverização, com 

uma película condutora que deve ser contínua e recobrir todas as partes a observar da amostra. O 

recobrimento foi efectuado com carbono ou ouro-paládio. 

Para a microscopia óptica, as amostras a observar (secções polidas ou lâminas delgadas) correspondem 

também a pequenos fragmentos, que são previamente impregnados com uma resina epoxídica. A 

operação de impregnação visa o preenchimento dos poros e vazios de modo a consolidar a argamassa 

para poder ser cortada e polida. 
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Para a DRX prepararam-se dois tipos de fracções, a fracção global e a fracção fina. A fracção global é 

obtida pela moagem da amostra já desagregada, de modo a que todas as partículas assumam um 

tamanho suficiente para passarem num peneiro de malha de 106 µm. A fracção fina é obtida a partir do 

material fino desagregado que passa no peneiro de malha de 106 µm e é a fracção mais concentrada no 

ligante. Alguns dos ensaios foram realizados em base de silício, uma vez que o material existente não era 

suficiente para fazer o enchimento do porta-amostra do difractómetro. 

Para a ATG-ATD utilizou-se a fracção correspondente à fracção global para DRX. 

As amostras para MEV-EDS, MO, DRX e ATG-ATD foram secas a 40 °C durante, pelo menos 12 horas. 

Para a análise química, as amostras foram secas a 105 °C, tendo sido utilizadas a fracção global de DRX 

e uma outra em que o material se encontrava apenas desagregado. A fracção global foi atacada com 

HNO3 (1:50) e a fracção desagregada com HCl (1:3). 

Para os ensaios de porosimetria de mercúrio e de adsorção de azoto desagregou-se cuidadosamente uma 

pequena quantidade de amostra com o martelo de borracha, a qual posteriormente foi colocada a secar a 

40 °C durante uma semana seguida de colocação 2 dias em câmara de vácuo à pressão aproximada de 

40 mbar. As amostras após serem retiradas da câmara de vácuo foram colocadas dentro de caixas e 

isoladas com parafilme e conservadas num exsicador até à realização do ensaio. 

Para os ensaios de sorção de água por capilaridade e resistência mecânica, foi retirado um fragmento 

considerável de amostra, cujo procedimento complementar se apresenta nas secções 2.3.2.9 e 2.3.2.10, 

respectivamente. 

2.3.2 - Metodologia de análise 

2.3.2.1 - Difracção de raios X 

Foram utilizadas duas fracções de amostra, a fracção global e a fracção fina, como foi descrito acima. A 

fracção fina é a mais enriquecida no ligante e permite fazer uma identificação do tipo de ligante bem como 

da presença de compostos de alteração/degradação presentes na argamassa em estudo. 

Os difractogramas foram realizados num difractómetro de raios X PHILIPS X’PERT, utilizando a radiação 

Kα do cobalto produzida por uma ampola de raios X, com as seguintes condições de ensaio: varrimento 

entre 3 e 74° 2θ; velocidade de varrimento de 0,05° 2θ/s; tensão e corrente de filamento, respectivamente, 

de 35 kV e 45 mA. 
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2.3.2.2 - Análise termogravimétrica e térmica diferencial 

A ATG-ATD em complemento com a DRX permite a identificação e determinação dos teores de vários 

constituintes da argamassa. 

Os registos ATG-ATD foram traçados utilizando um sistema de análise térmica SETARAM TGA92, sob 

atmosfera inerte (árgon – 3 dm3/h), com uma velocidade de aquecimento uniforme de 10 °C/ min, desde a 

temperatura ambiente até 1000 °C. 

2.3.2.3 - Microscopia óptica 

2.3.2.3.1 – Lupa binocular 

A observação à lupa binocular (observação a baixas ampliações, em geral inferiores a 100 vezes) é um 

dos métodos mais empregues para a observação das amostras de argamassa após a sua extracção. Esta 

técnica é ainda empregue na observação de superfícies polidas das amostras, tendo para isso que se 

impregnar a amostra sob vácuo com uma resina adequada. Esta impregnação destina-se a consolidar a 

amostra para as subsequentes operações de preparação das superfícies a observar, as quais incluem o 

corte de precisão e sucessivos polimentos com abrasivos e fluidos adiamantados especiais. Uma variante 

da técnica – análise estratigráfica – é especialmente útil, por exemplo, para a diferenciação de diferentes 

camadas de pintura num revestimento [Santos Silva, 2002]. 

Foi utilizada uma lupa binocular Olympus SZH com uma gama de ampliações entre 7.5 e 64x, um sistema 

de aquisição de imagem Omninet enterprise 4.0 e uma máquina fotográfica digital Nikon Coolpix 5400. 

2.3.2.3.2 – Microscopia de transmissão 

A preparação de lâminas delgadas requer um cuidado particular devido à força mecânica do material ser 

frequentemente insuficiente para aguentar a força necessária para o corte e desbaste para formar a secção 

delgada em geral com 30 µm de espessura [Chiari et al., 1996]. 

A preparação de lâminas delgadas é constituída por diferentes etapas: impregnação, corte, polimento, 

colagem, desbaste/polimento do conjunto lâmina-amostra e polimento fino. 

Os fragmentos representativos das amostras foram impregnados sob vácuo numa câmara de impregnação 

Logitech IU30. Esta operação de impregnação tem como finalidade preencher todos os poros e vazios com 

uma resina epoxídica de forma a consolidar a argamassa. 

Após a amostra estar seca, foi cortada em secções de 3 mm de espessura numa máquina de corte 

Logitech CS10, utilizando como fluido de arrefecimento uma solução de etilenoglicol. As secções foram 
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observadas à lupa binocular para observar a eficácia da impregnação, tendo-se reimpregnado nos casos 

de necessidade.  

As secções de amostra de 3 mm foram posteriormente polidas na máquina de polimento Logitech PM5, 

com disco e abrasivo de granulometria de 15 µm de óxido de alumínio para ficarem com uma das 

superfícies lisas de forma a aderir completamente a uma lâmina de vidro. 

A etapa seguinte consiste na colagem da fatia de amostra polida à lâmina de vidro. As lâminas de vidro são 

também polidas numa das faces para facilitar a adesão da cola à amostra e apresentam espessuras 

semelhantes entre si. As lâminas de vidro utilizadas apresentavam uma espessura de 1200 ± 6 µm. O 

conjunto lâmina-fatia de amostra é colada e colocada a secar numa prensa de pequena dimensão, para 

que não ocorra deslocação da posição inicial, à temperatura de 40 °C. 

Após a secagem, a lâmina é desbastada e polida até ficar com uma espessura de amostra final de 

aproximadamente 30 µm. 

Por último, foram efectuados dois polimentos com pastas de diamante de 6 e de 3 µm, respectivamente. 

Estes polimentos têm a finalidade de, além de darem maior brilho à amostra, removerem riscos e 

impurezas. 

2.3.2.4 - Microscopia Electrónica de Varrimento 

A microscopia electrónica de varrimento foi utilizada essencialmente para caracterizar os constituintes das 

argamassas e verificar a existência de compostos minoritários que não tenham sido detectados através de 

outras técnicas. 

A amostra ao ser incidida pelo feixe de electrões emite radiação X que permite obter informações sobre a 

composição química da zona da amostra onde o feixe está a incidir. As observações foram realizadas num 

microscópio electrónico de varrimento, JEOL JSM-6400, sendo a análise elementar efectuada num sistema 

de microanálise de raios X por dispersão de energia Oxford Instruments, modelo Inca X-Sight. 

2.3.2.5 - Análise química por via húmida 

A análise química por via húmida é utilizada usualmente para estimar a razão entre o ligante e os 

agregados de natureza não calcária.  

Foram realizados dois ataques ácidos diferentes: com HCl (1:3) e com HNO3 (1:50) que se encontram 

descritos no Anexo 2. O ataque com ácido clorídrico (1:3) foi realizado sobre a amostra desagregada para 

a obtenção do resíduo insolúvel (RI) que foi posteriormente utilizado para determinar a granulometria da 

areia. O ataque com ácido nítrico (1:50) foi efectuado na amostra moída para a obtenção do filtrado 
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(solução) que foi posteriormente utilizado para a análise por EAA, gravimetria e potenciometria e também 

para confirmar o valor de RI. Ambos os ataques foram realizados em duplicado. 

2.3.2.6 - Análise por espectrofotometria de absorção atómica 

Esta técnica permite determinar as características químicas da fracção solúvel, estimar a hidraulicidade 

das argamassas, bem como determinar os teores de sais solúveis que é um aspecto importante ao nível do 

diagnóstico das causas de degradação. Utilizou-se a solução resultante do ataque com ácido nítrico e a 

análise foi efectuada num espectrofotómetro de chama Shimadzu AA-6300. Foram utilizadas lâmpadas de 

cátodo oco de cada elemento a analisar e chama ar-acetileno ou óxido nitroso consoante o elemento a 

analisar. 

Os elementos analisados foram: cálcio, potássio, sódio, magnésio, ferro, silício e alumínio. 

2.3.2.7 - Determinação do teor em ião sulfato 

Para efectuar a determinação de ião sulfato presente na amostra foi utilizado o método gravimétrico, tendo-

se tomado 100 cm3 da solução resultante do ataque com ácido nítrico para um copo de 400 cm3 de forma 

baixa. Adicionou-se 100 cm3 de água destilada, garantiu-se a acidez adicionando 5 cm3 de ácido clorídrico 

concentrado e levou-se à ebulição. Adicionou-se lentamente 10 cm3 de cloreto de bário (10%) e deixou-se 

em ebulição até à redução do volume para 100 cm3. Deixou-se em repouso durante 12h. Filtrou-se por 

gravidade através de um papel de filtro sem cinzas, lavou-se completamente com água a ferver até ao 

desaparecimento dos cloretos que pode ser verificado pelo teste do nitrato de prata. Secou-se o papel de 

filtro a 105 °C. Incinerou-se totalmente o papel e de seguida calcinou-se o resíduo a 950 °C, deixou-se a 

arrefecer e pesou-se. As operações de calcinação e pesagem foram repetidas até obtenção de massa 

constante. 

No Núcleo de Materiais Metálicos do LNEC, I.P. os ensaios de determinação de sulfatos em amostras de 

cimento são realizados num equipamento de combustão em forno de indução seguido de detecção em 

infravermelho LECO CS-244, de acordo com um procedimento do fabricante para a análise de cimentos. 

Após verificação prévia da aplicabilidade deste método, tendo por referência o método gravimétrico, 

concluí-se que os valores dos dois métodos eram semelhantes, pelo que se optou por utilizar o método da 

análise elementar por ser mais expedito, o equipamento ser de fácil utilização e bastante reprodutível. 
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2.3.2.8 - Determinação do teor em ião cloreto por potenciometria 

A determinação do teor em ião cloreto nas argamassas foi efectuada por potenciometria directa com 

eléctrodo selectivo de cloretos de acordo com o método interno do LNEC, I.P.. Foram preparados padrões 

com concentrações de 50, 20, 10, 8, 6, 4, 2 ppm em ião cloreto. Estes padrões foram preparados a partir 

de uma solução de NaCl de concentração conhecida. 

Após a preparação dos padrões, procedeu-se à leitura do seu potencial, utilizando uma solução 

estabilizadora dos iões cloreto (CISA) para a construção da curva de calibração. 

As medidas de potencial das soluções foram realizadas utilizando-se um eléctrodo de referência de 

Ag/AgCl de dupla junção e um eléctrodo selectivo de cloretos. Para o traçado da curva de calibração, 

relacionou-se o potencial obtido com a concentração das amostras padrão. 

Foram pipetados 25 cm3 da solução do ataque ácido por HNO3 para um copo de 100 cm3, adicionou-se 

uma solução estabilizadora CISA e colocou-se num banho termostatizado a 25 °C. Introduziu-se um 

agitador na solução, colocaram-se os eléctrodos na solução e registou-se o potencial (mV). 

2.3.2.9 - Sorção de água por capilaridade 

O ensaio de sorção de água por capilaridade foi realizado de acordo com o método adaptado para 

argamassas antigas, desenvolvido no Núcleo de Revestimentos e Isolamentos (NRI) do LNEC, I.P. 

[Relatório LNEC 140/00 – NCCt; Veiga et al., 2004]. 

Neste método, cada provete é limpo com o auxílio de um pincel, de forma a remover as partículas soltas e 

a colonização biológica menos aderente. Fez-se a pesagem do provete seco e do cesto de rede metálica 

com uma tela de geotêxtil previamente humedecida. O cesto de rede metálica com a tela húmida foi 

colocado num tabuleiro de vidro com água, sobre duas ripas de modo a que a face inferior da tela apenas 

toque na água. Seguidamente, o provete foi colocado no cesto. A tela não deve descer a mais de 2 mm 

abaixo do nível da água, para que a altura de imersão do provete em água possa considerar-se 

desprezável. Esta posição foi mantida durante todo o ensaio. 

Após ter permanecido nestas condições, o provete foi pesado conjuntamente com o cesto e a tela de 5 em 

5 minutos, durante um período de tempo de 40 minutos. De seguida, repetiu-se o mesmo processo de 

pesagem aos 60, 90, 180, 300, 480 e 1440 minutos. Posteriormente, iniciou-se a secagem, durante a qual 

se realizaram também pesagens periódicas. 

O ensaio foi realizado numa sala com ambiente condicionado à temperatura de 20 °C e 65 % de humidade 

relativa (HR) [Relatório LNEC 140/00 – NCCt; Veiga et al., 2004]. 



Caracterização de Argamassas Tradicionais e Históricas de Edifícios Religiosos do Alentejo 

28 

2.3.2.10 - Resistência à compressão 

O ensaio de resistência à compressão foi efectuado a partir do método adaptado para argamassas antigas, 

desenvolvido no LNEC, I.P. – NRI, que consiste na aplicação de uma argamassa de confinamento à 

argamassa antiga para que a argamassa apresente duas superfícies planas de forma a adaptar-se aos 

“pratos” planos da máquina de compressão. Assim, sobre duas faces relativamente paralelas da amostra é 

aplicada uma camada uniforme de uma argamassa de cimento e areia, ao traço volumétrico 1:3 (cimento: 

areia), com o objectivo de a poder adaptar aos pratos do equipamento de compressão usado nos ensaios 

de resistência à compressão preconizados na norma europeia EN 1015-11. 

A área e a espessura da argamassa de cimento de confinamento podem variar em função da 

irregularidade das amostras de argamassa e da altura disponível na máquina de compressão. De uma 

forma geral, deve-se assegurar uma argamassa com superfície plana e tanto quanto possível 

perpendicular ao eixo da máquina de compressão [Relatório LNEC 259/06 - NRI]. O ensaio foi realizado 

numa sala com ambiente condicionado (temperatura de 20 °C e 65% de HR). 

2.3.2.11 - Porosimetria de mercúrio 

Os ensaios de porosimetria por mercúrio foram realizados segundo o procedimento de ensaio do 

Laboratório de Ensaios de Rochas Ornamentais do LNEC, I.P. – LERO PE-15, baseado na norma ASTM 

D4404-84, utilizando os equipamentos FILLING APPARATUS e AUTOSCAN60 da marca 

QUANTACHROME. 

As amostras foram submetidas a desgaseificação durante pelo menos 30 minutos à temperatura ambiente 

e a um vácuo de 10 µm de Hg. 

2.3.2.12 - Adsorção de azoto a – 196 °C 

Para os ensaios de adsorção de azoto, visto não existir nenhum procedimento adaptado às argamassas 

antigas, os ensaios foram realizados com dois tipos de preparação de amostra diferentes, fracção moída 

preparada da mesma forma que a fracção global para DRX e uma fracção desagregada semelhante à 

utilizada nos ensaios de porosimetria de mercúrio, no sentido de verificar se a granulometria da amostra 

tem influência nos resultados obtidos. 

As isotérmicas de adsorção de azoto foram realizadas no DQB da FCUL na instalação automática NOVA 

2200e da marca Quantchrome Instruments a – 196 °C. Esta técnica não faz parte da “metodologia LNEC” 

tendo sido realizada apenas em algumas amostras, estando, a própria técnica aplicada às argamassas, 

ainda em fase de desenvolvimento. 
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2.4 – Validação da metodologia de caracterização da composição de argamassas 

Na avaliação de um método de ensaio é desejável dispor de um número elevado de determinações. Com o 

objectivo de validar o método de caracterização desenvolvido no LNEC, I.P. para estudo da composição de 

argamassas antigas foram feitos ensaios em algumas composições com diferentes tipos de ligante e 

razões agregado/ligante, preparadas no LNEC - NRI, sem prévio conhecimento da sua formulação. 

Assim, é relevante a comparação dos traços de referência ou de dosagem com os traços obtidos através 

dos ensaios químicos, para avaliar se a variabilidade dos resultados está dentro de uma margem aceitável 

pelo meio técnico. O atendimento desta expectativa determina a aceitação de um método de ensaio. 

A dosagem de argamassas em obra é feita em volume, portanto trata-se de uma medida que carece de 

precisão, excepção feita a construtoras que possuem controle mais rigoroso do processo construtivo. 

Desta forma, o valor do traço que é obtido a partir da análise química deve ser considerado neste contexto. 

Os resultados obtidos sobre a determinação do traço de referência de várias composições, argamassas de 

composição conhecida, indicam que a metodologia LNEC, I.P. utilizada é adequada na caracterização de 

argamassas de cal aérea, pelo facto das diferenças observadas na determinação do traço serem muito 

pequenas, permitindo obter dados muito seguros sobre a composição das receitas antigas [Relatório LNEC 

196/04 - NMM; Santos Silva, 2003]. 

2.5 – Estudos de caso de Património Histórico pela metodologia LNEC 

O presente trabalho integra-se como se disse na introdução no Projecto FCT CATHEDRAL, o qual aborda 

edifícios de carácter religioso na região do Alentejo. Porém a metodologia LNEC tem vindo a ser aplicada a 

vários casos de estudo, desde monumentos de elevado interesse patrimonial a edifícios com menor 

interesse histórico, em ambientes urbanos, rurais e até mesmo marítimos, de idades compreendidas entre 

os séculos II e XX localizados em Portugal Continental e também no Arquipélago dos Açores. Estes 

estudos visam a elaboração de “mapeamentos” do nosso território em termos do tipo de ligante empregue, 

natureza dos agregados, incorporação de materiais pozolânicos, etc., que saem do âmbito deste trabalho. 

No entanto, considerou-se importante desde já incluir e correlacionar os resultados obtidos no presente 

estudo com os de anteriores publicados no LNEC, cuja compilação se apresenta no Anexo 3. 

Da análise dos resultados é possível verificar que o tipo de agregado e de ligante é variável de região para 

região (Figura 3). 

Relativamente ao tipo de agregado (Figura 3a) a situação é mais “complexa” do que a do tipo de ligante 

(Figura 3b) dada a diversidade geológica do nosso território continental e ilhas. Assim, as amostras 
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estudadas do Arquipélago dos Açores apresentam agregado do tipo basáltico, característico da zona 

vulcânica dos Açores, enquanto que as amostras da região interior norte de Portugal Continental (Freixo 

Espada à Cinta e Castelo Rodrigo) apresentam um agregado do tipo granitóide. Na região centro os 

agregados utilizados são do tipo silicioso e na área da grande Lisboa observaram-se agregados do tipo 

siliciosos, basálticos e também calcários. Os agregados observados na região do Alentejo são siliciosos, 

alguns deles do tipo granodiorítico. Na região Algarvia os agregados estudados são também do tipo 

silicioso. Estes dados apontam para uma utilização local dos agregados, cuja composição se pode 

relacionar com a geologia das áreas dos monumentos estudados. 

   
Basáltico Granitóide

Granodiorítico Silicioso

CalcárioBasáltico Granitóide

Granodiorítico Silicioso

Calcário

          

Cal Calcítica e CimentoCal Calcítica

Cal Dolomítica Cimento

Cal Calcítica e CimentoCal Calcítica

Cal Dolomítica Cimento
 

Figura 3 – Mapeamento do tipo de: a) agregado e b) ligante utilizados em estudos anteriormente 
publicados, cujos resultados principais se encontram compilados no Anexo 3. 
 

Relativamente ao tipo de ligante, este é maioritariamente de cal calcítica (Figura 3b), surgindo alguns 

casos de cal dolomítica na zona centro, (nomeadamente no Convento de Cristo em Tomar), na região do 

Alentejo (Sé Catedral de Évora) e do Algarve (Castelo de Paderne). 

a) b) 
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No interior Norte e em Lisboa foi detectada a presença de argamassas bastardas de cal calcítica e cimento 

respectivamente num edifício do Centro Histórico de Castelo Rodrigo e no Pavilhão Carlos Lopes e ainda 

uma outra argamassa de cimento portland, muito provavelmente com um dos primeiros cimentos a serem 

fabricados em Portugal, num edifício do campus do Hospital Miguel Bombarda. 

Verificou-se a adição sistemática de fragmentos cerâmicos nas argamassas da época Romana da Estação 

Arqueológica de Tróia, nas ruínas de S. Cucufate e na Torre do Rio em Mértola. Pensa-se que a adição 

destes fragmentos cerâmicos, não está relacionada com a localização, mas com o período de construção 

destes casos de estudo, o período romano. É sabido que no período romano existia um conhecimento 

bastante aprofundado sobre as propriedades dos materiais de construção, bem como uma criteriosa 

selecção dos materiais para os objectivos pretendidos. A incorporação de materiais com características 

pozolânicas, nomeadamente fragmentos cerâmicos, conferia às argamassas de cal excelentes 

características de resistência física e mecânica, contribuindo consideravelmente para o aumento da 

durabilidade das argamassas de cal aérea [Relatório LNEC 200/06-NMM; Bessa Pinto e  

Santos Silva, 2003]. 

Nas regiões mais próximas da costa Atlântica verifica-se a presença de resíduos de conchas incorporadas 

nas argamassas, sendo indicativo uma vez mais da utilização de agregados de origem local. 

As argamassas que apresentavam maior número de compostos de alteração/ neoformação são as que se 

localizavam em ambientes marítimos, nomeadamente as argamassas dos fortes, dado terem sofrido 

directamente severas agressões e estando sujeitas à acção dos sais, dos ventos fortes e à água do mar 

[Santos Silva et al., 2008; Tavares et al., 2008]. 
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3 – Estudo de Argamassas de Edifícios Religiosos do Alentejo 

Os edifícios religiosos do Alentejo reflectem sem dúvida a história e o carácter das populações dessa 

região do País. Neste capítulo apresenta-se uma descrição dos monumentos alvo do estudo, a Igreja de 

Santa Maria em Évora (Sé Catedral de Évora), a Igreja de Nossa Senhora da Assunção em Elvas (antiga 

Sé de Elvas), a Igreja de Nossa Senhora da Assunção em Mértola (antiga Mesquita de Mértola) e o 

Conjunto Monumental de Amieira do Tejo, cuja localização se assinala na Figura 4, e apresentam-se e 

discutem-se os resultados obtidos no estudo de caracterização. 

 

Figura 4 – Localização dos diferentes casos de estudo (Mapa de Portugal de Joseph Thomas, 1835). 
 

3.1 – Informação histórica 

3.1.1 - Sé Catedral de Évora 

A Igreja de Santa Maria de Évora (Figura 5), vulgarmente conhecida como Sé de Évora é, paralelamente 

com o Templo Romano, um dos mais emblemáticos monumentos da Cidade de Évora. Localizados 

praticamente lado a lado, marcam duas épocas da história separadas no tempo, mas que seguramente 

ilustram a importância do local em cada um desses períodos [Relatório LNEC 67/00 – DG/GERO]. 
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Figura 5 – Sé Catedral de Évora: a) Fachada; b) Nave Central vista do Coro Alto. 

 
A data da sua construção é bastante discutida entre os historiadores; segundo a versão tradicional, o 

lançamento da primeira pedra foi no Séc. XII em 1186, aquando da nomeação de D. Paio como Bispo de 

Évora. Esta tese é baseada em registos existentes no Livro dos Aniversários do Arquivo Capitular da Sé de 

Évora, de 1470. No entanto, a historiadora Ana Rita Trindade [Trindade, 2003], que investigou os arquivos 

da Sé, coloca algumas dúvidas quanto à veracidade desta teoria, uma vez que o livro se encontra datado 

de 1470, duzentos anos após a suposta edificação da Sé. Ainda nesse documento, diz que D. Paio foi o 

primeiro Bispo de Évora, e segundo Trindade sabe-se que o primeiro Bispo eborense foi D. Sueiro.  

Outros historiadores afirmam que a actual Sé foi apenas construída no Séc. XIII, no reinado de  

D. Afonso III, pelo então Bispo de Évora D. Durando, época em que a diocese de Évora estaria com 

condições económicas e políticas para a construção da Catedral. Esta hipótese é reforçada com a 

descoberta de uma lápide na Capela do Santíssimo alusiva à consagração do presbitério pelo Bispo  

D. Durando e de uma inscrição no túmulo deste. Trindade, completa a fundamentação desta hipótese com 

a descoberta de um documento, no Arquivo do Cabido da Sé de Évora, datado de 1288, onde o Bispo  

D. Jardo e o Cabido cedem rendimentos das propriedades para sustento financeiro das obras de edificação 

da Sé, não deixando dúvidas, assim, que em 1288 a Sé estava em construção. Desta forma, Trindade 

afirma que a Sé de Évora “começou a ser construída cerca de 1280, tendo anteriormente existido um outro 

edifício sede de diocese”. 

Trindade [Trindade, 2003] e Leo Wevers [Wevers, 2004] basearam-se na tese de doutoramento do Prof. 

Virgolino Jorge [Jorge, 1984], onde este autor estabelece as fases de construção das várias partes do 

templo através de uma análise métrica, estabelecendo assim a construção da Sé no período de 1280-1340 

[Trindade, 2003; Relatório LNEC 272/05 – NRI].  

Do ponto de vista arquitectónico, a Catedral de Évora é uma das mais importantes manifestações da 

arquitectura gótica no Sul de Portugal. Nenhuma outra catedral portuguesa a iguala na elegância da 

a) b) 
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combinação dos volumes, é perfeita e harmónica apesar do acabamento das três torres não datar da 

mesma época e, em nenhuma outra também incluindo as que foram construídas posteriormente, se 

conjugam com tanta originalidade elementos estruturais e decorativos românicos e góticos, de tão 

diferentes proveniências [Chicó, 1946]. 

A Sé de Évora é considerada um edifício de estilo Românico-Gótico, ou ainda de estilo Gótico Nacional 

com influência cistercense e mendicante. A sua construção foi inspirada no modelo da Sé de Lisboa e em 

Catedrais estrangeiras, nomeadamente espanholas e francesas, revelando-se de grande importância, não 

apenas como ponto terminal de Românico e inicial do Gótico, mas sobretudo pela variedade de soluções 

de transição empregues. Teve como principais arquitectos ou mestres-de-obras Domingos Pires, entre 

1280 e 1303, e Martim Domingues, responsável pelo término da construção, entre 1304 e 1334, época da 

construção do claustro e do pórtico da entrada principal. Este último é considerado um dos mais 

impressionantes portais góticos portugueses, com seis arquivoltas e um apostulado em escultura talhada 

em mármore de autoria desconhecida. É levantada a hipótese de se tratar de Telo Garcia, suposto autor do 

apostulado da arca tumular de D. Gonçalo Pereira, Bispo de Braga, obra com a qual estabelece afinidades 

[Trindade, 2003]. 

A discussão das datas do início dos trabalhos pode ser um elemento importante para a compreensão da 

evolução artística na transição entre os estilos românico e gótico, e das soluções e influências encontradas 

nessa transição. Este é um dos aspectos que confere singularidade à Sé de Évora, pelo significado no 

tempo em que foi construída e no conjunto de monumento que representou um investimento de um país 

então em fase de organização. 

Do conjunto arquitectónico denominado como “Sé de Évora” fazem parte a igreja propriamente dita e o 

claustro que a ladeia. Na Figura 6 pode observar-se a vista de sul do conjunto do monumento, com a 

identificação de alguns locais mais importantes referidos no texto: a “torre-zimbório”, as duas torres sobre a 

fachada principal – “torre dos azulejos” e “torre lanterna ou do relógio”, a rosácea do braço sul do transepto 

ou, ainda, a parte mais recente da velha construção, construída em materiais distintos – a “capela-mor”.  

Excluindo a capela-mor, todo o conjunto monumental foi construído com materiais de composição 

granítica, ainda que apresentem diversas litologias. No interior da igreja é difícil avaliar a natureza litológica 

dos materiais utilizados, uma vez que a revesti-los existem rebocos espessos  

[Relatório LNEC 67/00 – DG/GERO]. 
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Figura 6 – Vista geral do Conjunto Monumental da Sé Catedral de Évora – Igreja e claustro. Foto: DGEMN. 
 
O corpo da igreja desenvolve-se em forma de cruz latina (Figura 7); o interior é, assim, composto por três 

naves (uma central e duas laterais), com comprimento de 41 m. A nave central tem 6 m de largura com 

sete tramos rectangulares, de dois andares, sendo cada tramo dividido por pilares, de onde levantam os 

arcos torais sobre os quais repousa a abóbada de berço, com 19 m de altura [Guerreiro, 1975]. 

 
Figura 7 – Planta da Sé de Évora em 1938. DGEMN. 

 
A nave central é separada das laterais por pilares cruciformes com oito colunas, com bases semelhantes 

às bases do gótico primitivo [Chicó, 1946]. As naves laterais são mais estreitas, com cerca de 4 m de 

largura, com sete tramos e são cobertas por uma abóbada de aresta com 9,40 m de altura no topo e arcos 

torais descarregando nos pilares centrais e em colunelos embebidos nas empenas laterais; estas são 

rasgadas por amplas e profundas frestas de arco redondo. 

Claustro 

Torre 
lanterna 

Torre dos 
azulejos 

Torre 
Zimbório Capela-mor 
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As três naves são cortadas pelo transepto de cerca de 32 m de comprimento e 6,70 m de largura. No andar 

superior, ao longo dos dois lados da nave central e pelo transepto1, corre o trifório2, composto por cinco 

arcos em cada tramo, assentes em pequenas colunas com capitéis de decoração toscana. Todo este 

espaço é coberto por um reboco fingindo pedra [Guerreiro, 1975]. 

A Sé de Évora sofreu grandes transformações ao longo dos anos, umas por motivos de gosto, outras por 

razões de conservação. Nos Séc. XIX e XX várias construções monumentais, nomeadamente igrejas e 

castelos, na Europa foram alvo de um certo número de restauros. Muitas vezes procurou-se restaurar uma 

construção trazendo-a de volta à “situação original”. Por este motivo ficou a autenticidade do edifício muitas 

vezes fortemente reduzida. Apenas as partes não restauradas possuem ainda grande valor como fonte de 

informação e estas deveriam ser tanto quanto possível identificadas. No período de 1936-1950, segundo 

um plano de intervenção elaborado pela DGEMN, a Sé foi submetida a um restauro de grande amplitude 

através do qual diversas partes do Séc. XVIII foram eliminadas a favor do trabalho de restauro. As obras 

realizadas posteriormente a esta data, embora algumas de importância para o monumento, em pouco 

modificaram as suas características gerais e assumiram fundamentalmente, o carácter de manutenção 

[Monteiro e Simões, 2006]. 

A Sé de Évora tem vindo a ser restaurada desde o início de 2003. O IPPAR, através da Direcção Regional 

de Évora - Divisão de Obras, Conservação e Restauro, deu início à primeira fase, que visa a conservação 

da pedra do zimbório, tendo estes trabalhos sido concluídos no ano de 2005. 

3.1.2 - Igreja de Nossa Senhora da Assunção (antiga Sé de Elvas) 

A Igreja de Nossa Senhora da Assunção (antiga Sé) de Elvas é um dos monumentos mais emblemáticos 

desta cidade alentejana, com um passado histórico bastante diversificado. 

O edifício da antiga Sé de Elvas (Figura 8) foi classificado de Monumento Nacional por decreto de 16 de 

Junho de 1910. 

Embora não existam referências documentais que o comprovem, pensa-se que a Igreja de Nossa Senhora 

de Assunção tenha sido erigida em 1517. As Memórias Paroquiais dão conta que em 1515 o rei D. Manuel, 

verificando o estado de ruína em que o templo se encontrava, terá ordenado a sua reedificação. A nova 

igreja viria a abrir ao culto em 1537, ainda com obras em curso. Por esta data a capela-mor estaria já 

concluída permitindo assim que se realizassem os ofícios litúrgicos. 

                                                      

1 parte de um edifício de uma ou mais naves que atravessa perpendicularmente o seu corpo principal perto do coro e dá ao 
edifício a sua planta em cruz 
2 galeria estreita aberta sobre o andar das arcadas ou sobre o andar das tribunas nas igrejas medievais 
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Figura 8 – Fachada da Igreja de Nossa Senhora da Assunção em Elvas. 

 
Através da consulta das visitações realizadas a esta igreja, Artur Goulart refere que em 1541 o visitador 

ordenara que se procedesse ao lajeamento do edifício, uma vez que o pó e a lama eram pretexto para 

afastar os fregueses. Esta obra prolongou-se até 1548, quando também se concluiu a sacristia. 

Elvas foi elevada a cidade no ano de 1513, tendo o Bispado sido criado em 1570, quando a Igreja de 

Nossa Senhora da Assunção foi então convertida em Sé (tendo assim permanecido até 1881, quando esta 

diocese foi extinta) o que, de acordo com a opinião de alguns historiadores, se terá também ficado a dever 

às características arquitectónicas do próprio edifício. 

Parece, no entanto, bastante seguro que no mesmo local tenha existido outro templo mais antigo com a 

evocação de Nossa Senhora do Açougue e, posteriormente, de Nossa Senhora da Praça. 

O edifício da Sé ergue-se no topo de uma ampla praça destacando-se do tecido urbano, onde a partir de 

1538 também se começou a edificar o edifício da Câmara Municipal. 

Esta igreja sofreu modificações e ampliações diversas após a conversão em Sé, sendo de assinalar a 

substituição da capela-mor, por outra de maiores dimensões. José Custódio Vieira da Silva refere que esta 

obra, bem como a reforma do coro e a construção da sacristia e da casa do Cabido se ficou a dever à 

acção do bispo D. António Matos de Noronha, já em finais do século XVI. 
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A fachada da Igreja de Nossa Senhora da Assunção define-se sobretudo pela sua torre sineira axial, 

emprestando ao monumento um certo ar de fortaleza. Ao nível do primeiro registo encontra-se um amplo 

nártex3. Na pedra de fecho do amplo arco de volta perfeita que antecede este recinto encontra-se ainda 

uma inscrição em caracteres góticos. 

Segue-se um segundo patamar composto por uma varanda e por dois janelões, obra datada de 1637 e que 

serviria para os cónegos assistirem a cerimónias litúrgicas que se desenrolariam na praça. Os janelões 

com frontões interrompidos ladeiam uma rosácea, apresentando a toda a volta uma decoração composta 

por grandes florões em pedra, hoje bastante degradados. 

No último nível registam-se os sinos, num total de sete, acomodados entre arcos de volta perfeita. Artur 

Goulart refere que em alguns ainda é possível ver-se a respectiva datação sendo, o mais antigo, de 1548. 

Outra data de inauguração da capela-mor (1749) e ainda outros dois datados de 1769. 

Sobre os sinos encontra-se a cúpula piramidal que, de acordo com a opinião de Luís Keil, será já posterior 

ao século XVI, bem como os coruchéus. Ladeando a torre encontra-se, à esquerda, o baptistério e, do lado 

direito, a capela de Santo Amaro, de planta poligonal e coruchéus onde ainda podemos apreciar vestígios 

de uma decoração em esgrafitos de inspiração renascentista, com tondi4. 

Ao nível do exterior o templo apresenta superiormente uma decoração de ameias chanfradas reforçando, 

assim, o carácter de fortificação que o edifício apresenta. 

O monumento sofreu transformações diversas ao longo do tempo, nomeadamente no século XVII durante 

os episcopados de D. António (1630), D. Sebastião de Noronha (1630) e D. Manuel da Cunha (1657). Já 

no século XVIII destacam-se intervenções várias realizadas entre 1729-1783, com destaque para as 

realizadas pelo cabido “sede vacante”, pelos bispos D. Baltazar Vilas-Boas e D. Lourenço de Lencastre. 

O ano de 1609 viu iniciarem-se os alicerces de uma nova sacristia e da sala do cabido, enquanto ao 

mesmo tempo se realizavam obras na capela do Santíssimo Sacramento. As obras prosseguiram após a 

morte do bispo, no ano seguinte, e durante o episcopado dos dois bispos que lhe sucederam: D. Rui Pires 

da Veiga e D. Frei Lourenço de Távora. 

Porém, seria já com D. Sebastião de Matos de Noronha que as campanhas de decoração da Sé ganhariam 

novo fôlego destacando-se no plano eclesiástico por medidas importantes como a convocação do sínodo 

de 1633 e a publicação das Constituições diocesanas. Datam do seu governo os azulejos que revestem os 

                                                      

3 zona de entrada de um templo 
4 obras de arte de formato circular (pinturas ou esculturas) de tema majoritariamente sacro ou histórico 
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silhares da igreja e sacristia (1627) e o programa de brutescos que decora as abóbadas da nave central e 

das laterais. 

No que diz respeito à Igreja de Nossa Senhora da Assunção o seu interior tipicamente medieval, com o 

escalonamento das três naves foi sendo alterado por sucessivas campanhas decorativas. Uma das que 

causou maior impacto terá sido o revestimento das abóbadas com pintura de brutesco, já no século XVII, 

apresentando tons monocromáticos (dourados) contra um fundo branco, gerando um grande impacto 

visual. Hoje os brutescos estão totalmente picados devido à aplicação posterior de outro reboco. 

Predomina a temática vegetalista, embora se encontrem pequenos anjos, máscaras, ramos terminando em 

mascarões5, querubins6, figuras humanas e figuras femininas híbridas, meio humanas e meio vegetalistas 

[Borges, s.d.; Silva, 1989; Monteiro e Simões, 2006]. 

3.1.3 – Igreja de Nossa Senhora da Assunção em Mértola (Antiga Mesquita de Mértola) 

A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Mértola (Figura 9), encontra-se implantada em local elevado, 

destacando-se da envolvente urbana, numa zona que comprovadamente conheceu grande utilização ao 

longo dos séculos. 

     
Figura 9 – a) Fachada principal a Sul, da Igreja Matriz de Mértola, que apresenta uma torre sineira 
prismática, rasgada por ventanas na parte superior, terminando em pináculo cónico. Portal de vão 
rectangular, enquadrado por molduras com baixos relevos e colunelos e encimado por óculo moldurado; 
 b) Interior da Igreja – foto de 1947 (1-Altar colateral (Mihrab entaipado); 2-Coro alto; 3-Guarda-vento 
(portal renascentista); 4-Púlpito) [Cruz, 2005]. 
 

                                                      

5 ornato esculpido com a forma de um rosto disforme ou grotesco. É usado na decoração arquitectónica românica e vulgariza-se 
por toda a Europa a partir do renascimento. 
6 ordem de anjos, sendo sempre representados por uma cabeça ladeada por duas asas. 

1 

3 

2 

4 

a) b) 
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Alvo de interesse pela sua singularidade, a igreja apresenta vestígios de construções anteriores à 

ocupação árabe, como por exemplo, ainda do período do domínio romano quando Mértola floresceu sob a 

designação de Myrtilis. 

Entre os séculos VIII ou IX o templo primitivo terá sido transformado em santuário muçulmano embora, 

pela sua tipologia arquitectónica e filiação estilística em templos marroquinos, a mesquita de Mértola não 

deva ser anterior à segunda metade do século XII, tendo em conta também que a presença almóada na 

Península se regista a partir de 1150. Em 1238, a vila foi reconquistada aos mouros por D. Sancho II que 

no ano seguinte a entregou à Ordem de Santiago, vindo esta a proceder à sua fortificação. Terá sido pois 

no século XIII que a antiga mesquita de Mértola passaria a ser adaptada a templo cristão, já sob o domínio 

dos cavaleiros espatários. 

Com a reconquista, a mesquita de Mértola foi adaptada por mão-de-obra ainda desconhecida a templo 

cristão dedicado à Virgem Maria sofrendo, entretanto, intervenções pouco significativas. O templo cristão 

adoptou a evocação de Nossa Senhora da Assunção de entre ambas as águas, assim designado ainda 

nas Memórias Paroquiais de 1758. 

Uma das alterações mais importantes no templo, pelo seu significado simbólico, foi a construção do 

altar-mor no alçado nordeste e da porta principal que lhe ficou defronte, a sudoeste. A nova igreja manteve, 

no entanto, a planimetria quadrangular da mesquita (Figura 10), bem como os seus alçados, a sua divisão 

interna em cinco naves (com a central mais larga), seis tramos (um deles mais largo, descrevendo um “T” 

com a nave central) quatro portas estreitas de arco ultrapassado e a zona do mihrab7 ou nicho de oração 

islâmico, convertido em altar-mor. 

Ao nível exterior, o edifício apresenta-se rodeado por contrafortes cilíndricos e coroado por merlões 

chanfrados e coruchéus cónicos, ao gosto o tardo-gótico alentejano, visível em inúmeras igrejas da região. 

O portal principal apresenta um perfil típico da Renascença, sendo sobrepujado um óculo. À direita 

destaca-se a torre sineira. No alçado sudeste destaca-se o perfil poligonal do antigo mihrab árabe. 

No interior, as cinco naves são cobertas por abóbadas de cruzaria de ogivas que descarregam em colunas, 

enquanto que o tramo anterior à zona do altar-mor apresenta uma cobertura em abóbada estrelada 

exibindo, na chave central, o brasão dos Mascarenhas, por alusão ao comendador da vila que custeou 

grande parte da reforma deste templo. O edifício foi representado por Duarte de Armas (c. 1506), 

                                                      

7 Nome dado ao nicho que integra os grandes santuários de oração muçulmanos e que tinha por finalidade indicar aos fiéis a 
direcção de Meca. 



Caracterização de Argamassas Tradicionais e Históricas de Edifícios Religiosos do Alentejo 

44 

devidamente identificado enquanto antiga mesquita e ainda com cinco coberturas individuais de telhados 

de madeira à mesma altura. 

 
Figura 10 – Planta da Igreja Matriz de Mértola após a reconstituição histórica datada da década de 50 do 
século XX à actualidade [Cruz, 2005]. 
 

A Igreja Matriz de Mértola apresenta uma expressão manuelina, resultante da transformação que sofreu 

em meados do século XVI. Porém conservou a estrutura do antigo edifício islâmico, datado da época 

almóada (século XII), bem como parte do seu mihrab. É ainda importante referir que o edifício incorpora 

vestígios de construções anteriores, nomeadamente da época romana, reaproveitados como material de 

construção (ex: fragmentos de mármore nos fustes que suportam a abóbada). 

Desde 1238 que a Igreja tem vindo a ser alvo de sucessivas modificações e recuperações. No século XVII 

operaram-se diversas reformas no interior da igreja, como o entaipamento do espaço do mihrab e de 

portas, apeamento do coro alto de alvenaria e tijolo (que foi transferido para o alçado Sudoeste, sobre a 

porta principal e feito em madeira). A última intervenção, efectuada no século XX e levada a cabo pela 

DGEMN empreendeu um vasto programa de obras de recuperação do edifício resultando na consolidação 

do templo, colocação de um telhado novo, substituição do pavimento degradado de madeira por um de 

pedra e tijoleira, demolição de anexos, da capela-mor e sacristia, entaipamento de janelões seiscentistas e 

setecentistas, desentaipamento do mihrab (Figura 11) e das três portas de arco ultrapassado com alfiz, 

deslocação do altar-mor para a parede Sudeste. 
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Figura 11 – Fotos do Mihrab durante a campanha de obras realizadas pela DGEMN em finais dos  
anos 40 (1949): a) antes e b) após o restauro [Cruz, 2005]. 
 

A Igreja de Nossa Senhora da Assunção foi classificada de Monumento Nacional por Decreto datado de 16 

de Junho de 1910, publicado em Diário de Governo de 23 de Junho do mesmo ano. 

O mihrab conforme refere Cruz [Cruz, 2005] surge no cruzamento da nave central com a transversal 

formando um recanto poligonal de cinco panos de excepcional execução técnica, coberto por uma abóbada 

em quarto de esfera. Apesar de se encontrar bastante mutilado, apresenta um alçado dividido em dois 

andares, sendo o inferior liso e o superior decorado com arcaturas cegas.  

A decoração do andar superior é constituída por três arcos cegos polilobados8 com motivos serpentiformes 

que assentam em colunas adossadas ao centro de cada uma das faces, sendo rematado o nicho por uma 

cimalha moldurada pelo “cordão do infinito” (Figura 12). As colunas e os arcos destacam-se do plano de 

fundo cerca de 22 a 28 mm. Ainda nesse trabalho é referido que no andar superior surgem apontamentos 

de cor e vestígios de pintura a leite de cal. Na face esquerda, uma “legenda em letra gótica” e linhas de 

contorno de uma figura (incompleta) foram executadas sobre uma fina camada de cal (barramento a cal 

com a execução da legenda e do desenho a fresco - esgrafitos), enquanto na face direita surge, uma 

pintura com motivos geométricos realizada directamente sobre a superfície. Em ambos os registos 

pictóricos são bastante acentuadas as perdas de pigmentos, dificultando a sua leitura e interpretação. 

                                                      

8 intradorso formado por diversos lóbulos 

a) b) 
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Figura 12 – Localização dos diferentes trabalhos decorativos existentes no vão por detrás do altar-mor 
(aspecto geral) 1- Mihrab; 2- Vestígios de pintura mural e esgrafitos (lateral esquerda);  
3- Vestígios de trabalho de massas e esgrafitos (interior do arco); 4- Vestígios de motivos geométricos 
esgrafitados (lateral direita); 5- Revestimento esgrafitado com flores de quatro pétalas (parede fundieira, 
lateral esquerda e direita); 6-Trabalho de massas em forma de concha (arco exterior)  
[Cruz, 2005]. 
 

   
Figura 13 - Fotos de 2006 tiradas após conclusão dos trabalhos de conservação no mihrab. 
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A estrutura e a decoração do Mihrab, segundo os arabistas Torres Balbás e Christian Ewert, tem 

paralelismos com o da Mesquita de Almeria e sobretudo nos das mesquitas do Norte de África. A 

variedade de sobreposições e de composições, motivos geométricos e florais, que revestem o alçado do 

mihrab, reflectem a importância que esse espaço teve ao longo do tempo, bem como as múltiplas 

empreitadas levadas a cabo no interior da igreja [Monteiro e Simões, 2006].  

Na Figura 13 é possível observar o mihrab após os últimos trabalhos de conservação realizados no ano de 

2005. 

3.1.4 – Conjunto Monumental de Amieira do Tejo 

O Castelo de Amieira do Tejo9 está integrado na longa e antiga linha de defesa de fortalezas do Tejo 

tendo, em conta as suas características artísticas e arquitectónicas, sido decretado Monumento Nacional 

em 1922 e em 1923 classificado como Monumento Militar pelo Ministério da Guerra [Botto, 2001]. 

Na Figura 14 apresenta-se a planta de localização do Castelo dentro da povoação de Amieira. 

 

Figura 14 – Planta de localização do Conjunto Monumental de Amieira do Tejo. 
 

O corpo principal (com as quatro torres em cada ângulo) terá sido construído por iniciativa de D. Álvaro 

Gonçalves Pereira entre 1350-1360, já com algumas edificações no interior do pátio, das quais restarão as 

fundações (Figura 15). A cisterna, no centro do mesmo pátio, datará do século XV, embora tenha existido 

                                                      

9  A freguesia de Amieira do Tejo pertence ao distrito de Portalegre, concelho de Nisa, fazendo ronteira com Crato, Arez e 
Mação. 
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no mesmo local outra mais antiga. Pensa-se que numa primeira fase o castelo teria sobretudo funções 

militares. 

   

Figura 15 – a) Conjunto Monumental de Amieira do Tejo vendo-se ainda à esquerda a Capela de S. João 
Baptista. Foto: DGEMN; b) Outra perspectiva do Conjunto Monumental de Amieira do Tejo. Foto: IPPAR. 
 
O castelo apresenta uma planta quadrada (Figura 16), com quatro torres também quadradas pontuando 

cada extremo, sendo a torre de menagem a de maiores dimensões. A envolvê-lo encontra-se ainda a 

barbacã10, hoje livre, em grande medida, das construções anexas que a ela se adossavam. No interior do 

recinto, ao centro, encontra-se a cisterna e vários vestígios das construções que anteriormente ali se 

ergueram. 

A actual porta de entrada, aberta na barbacã, data das intervenções realizadas pela DGEMN no século XX, 

embora tenha existido mais ou menos no mesmo local, outra porta, de vão rectangular, retratada no 

desenho de Tinoco, cerca de 1620. 

Cada torre apresenta ainda frestas (com destaque para a fresta trilobada11 na fachada Norte) e 

fenestrações em arco quebrado, podendo ver-se na fachada Este da torre de S. João Baptista um 

exemplar com arquivoltas lisas alternadas por um sulco e assentes em capitéis de finos motivos 

vegetalistas, possivelmente do século XV. No alçado Sul da torre do Sanguinho outro janelão de arco 

quebrado apresenta em torno do arco uma decoração com meias esferas, elemento datado dos séculos 

XV-XVI [Relatório153/05 – NRI]. 

Num dos tramos da barbacã, na face leste, situa-se a capela de S. João Baptista (Figura 17a), um pequeno 

edifício de planta rectangular (6,5 x 10 m), cuja provável data de construção é do século XVI, ano 1556.  

                                                      

10 muro anteposto às muralhas e mais baixo do que estas para defender o fosso 
11 intradorso formado por três lóbulos de dimensões não obrigatoriamente iguais 

a) b) 
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Figura 16 – Planta do Conjunto Monumental de Amieira do Tejo. 
 
A Capela de S. João Baptista, dada a sua proeminência e “abertura” à vila, poderia mesmo ser um ponto 

de paragem de soldados ou viajantes antes de seguirem pelo Tejo, através da barca da Amieira12, 

elemento cuja importância nunca é demais sublinhar na sua relação com a vila. 

A Capela de S. João Baptista do Castelo de Amieira do Tejo apresenta um interior muito simples, com uma 

planta rectangular, em que o comprimento é o dobro da largura, uma proporção desde sempre utilizada 

nos templos cristãos, por reflectir as medidas divinas. Existe uma pequena pia de água benta do lado 

direito, bem como uma porta, no mesmo alçado, de acesso ao recinto do Castelo. 

As principais referências ao monumento dizem respeito ao programa decorativo da abóbada de canhão 

(Figura 17b), a qual é integralmente dividida com doze caixotões preenchidos por grotescos de inspiração 

maneirista, com motivos vegetalistas, animais fantásticos, geométricos, antropomórficos e híbridos. Os 

caixotões estão bem definidos por nervuras de perfil quadrangular, em tijolo, revestidas a argamassa de 

cor creme e trabalhadas para que adquirissem um aspecto rugoso no interior e liso ao longo das arestas, 

exactamente como é habitual ocorrer nos elementos em pedra lavrada, imitando o trabalho da bujarda. 

A solução arquitectónica utilizada no tecto da Capela de S. João Baptista reflecte, pois, um gosto erudito, 

alinhando este edifício com outros de feição classicizante. Nas proximidades da vila de Amieira existem 

diversos exemplos onde foi utilizada a solução do tecto de caixotões, devendo lembrar-se o primeiro tramo 
                                                      

12 Até meados do século XX, a zona conhecida pela Barca da Amieira constituía a principal ligação deste território com o das 
Beiras, com o qual mantinha um relacionamento comercial privilegiado. 
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da Igreja Matriz do Crato (século XVI), a capela-mor da Igreja Matriz de Montalvão e a capela-mor da Igreja 

de Pedrógão Pequeno, ligada aos freires de Malta [Monteiro e Simões, 2006]. 

    
Figura 17 – a) Fachada principal da capela de S. João Baptista vendo-se em segundo plano o Castelo da 
Amieira; b) Pormenor da abóbada da capela. 

 

As paredes da capela, com aproximadamente 1m de espessura, são de alvenaria de pedra e estão 

revestidas com argamassa provavelmente com base em cal. 

Relativamente às intervenções realizadas no Castelo ou na Capela, pouca referência foi encontrada. 

Consta que os primeiros trabalhos de reparação no Castelo datam do reinado de D. João II (1484-1495) 

prosseguindo no reinado seguinte, altura em que foram realizadas obras nos muros e fortalezas da Vila de 

Amieira. 

A documentação refere a situação de abandono e degradação do castelo durante o prolongado período de 

inactividade bélica pelo qual passou o Castelo e faz uma breve descrição da situação em que este se 

encontrava em 1759: “das quatro torres não terem já sobrados, nem telhados e a sala principal entre as 

duas primeiras torres está arruinada” [Cid, 2004; Botto, 2001]. 

É sabido que em 1846 foi instalado no interior do Castelo (praça de armas) o cemitério da aldeia, tendo 

este vindo a funcionar durante muitos anos; o boletim da DGEMN [DGEMN, 1950] refere que “todo o chão 

livre do Castelo” e “uma parte do terreno compreendido entre a frontaria do monumento e a respectiva 

barbacã” foi obstruído por obras funerárias. No decorrer deste período o acesso ao cemitério ou ao próprio 

Castelo era efectuado unicamente através da Capela de São João Baptista [Relatório LNEC 153/05 - NRI]. 

 

a) b) 
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3.2 – Estudo das argamassas da Sé Catedral de Évora 

Deste monumento foram estudadas 11 amostras cuja referência e localização são apresentadas no 

Quadro 1 e na Figura 18. 

Nas Figuras 19 e 20 mostram-se alguns dos locais de onde foram seleccionadas as amostras. 
 

Quadro 1 – Identificação, época provável e localização das amostras da Sé Catedral de Évora. 

Argamassa Designação 
Época (Séc. provável) 

[Wevers, 2004] 
Localização 

1 SEV1 XVII 
Exterior da Sé – friso do pátio inferior de 

acesso ao zimbório 

2 SEV2 XIV Nave Colateral Norte (Pilar 2) 

3 SEV3 XIII Nave Colateral Sul (Pilar 25) 

4 SEV4 XVI Interior do arco da janela da Torre Lanterna 

5 SEV6 XIV Interior da parede da Torre Zimbório 

6 SEV7 XIV Interior da parede da Torre Zimbório 

7 SEV8 XVI 
Coro alto – parede por trás do cadeiral, junto 
ao vitral da fachada principal Plataforma sob 

a Entrada Principal) 

8 SEV9 XIII Nave Colateral Sul (Pilar 25) 

9 SEV10 - Trifório Sul junto ao Coro Alto 

10 SEV11 XIV Nave Colateral Norte (Zona 3) 

11 SEV12 XIII Nave Colateral Sul (Zona 16) 
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Pilar 29
Zona 10

Zona 4

Pilar 24

Pilar 5

Zona 1

Zona 15

Zona 16

Zona 2

Pilar 18Pilar 17
Pilar 16

Pilar 30

Entrada Principal

Pilar 1 Pilar 3

Pilar 13Pilar 14Pilar 15

Nave Colateral S.

Nave Colateral N.

Pilar 31

Pilar 34

Pilar 33

Pilar 32

Transepto N.
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Pilar 20

Zona 3

Pilar 23Pilar 22

Pilar 11 Pilar 10 Pilar 9 Pilar 8

Nave Central

Zona 13 Zona 12

Pilar 12

Pilar 21

Pilar 27 Pilar 26 Pilar 25

Pilar 4 Pilar 6 Pilar 7

Zona 9

Zona 6

Pilar 28

Pilar 2
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Zona 5 Zona 8Zona 7
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Figura 19 - Pormenores dos locais de extracção das amostras: a, b) SEV1; c) SEV2; d) SEV3; e) SEV4. 

a) b) 

c) d) 

e) 
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Figura 20 – Pormenores dos locais de extracção das amostras: a) SEV9; b) SEV10; c) SEV11; d) SEV12. 
 

3.2.1 – Observação visual das amostras 

Nas Figuras 21 a 26 apresentam-se os registos fotográficos das várias amostras da Sé de Évora antes de 

serem desagregadas. 

À vista desarmada, a amostra SEV1 (Figura 21a), de aspecto compacto e resistente, é um revestimento 

constituído por uma única camada com cerca de 30 mm de espessura, de coloração clara com agregados 

de cor acinzentada. Observaram-se nódulos de cal de pequenas dimensões.  

A amostra SEV2 (Figura 21b), também de aspecto resistente e constituída por uma única camada, é uma 

argamassa de cor clara com cerca de 20 mm de espessura. Observou-se a existência de nódulos de cal de 

pequenas dimensões e fragmentos cerâmicos.  

c) 

a) b) 

d) 
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Figura 21 – Aspecto das amostras antes de serem desagregadas: a) amostra SEV1; b) amostra SEV2;  
c) Amostra SEV3; d) Amostra SEV4. 
 
A observação da amostra SEV3 (Figura 21c) permitiu identificar três camadas: 

1) Camada de reboco de cor creme, com aspecto pouco resistente, sendo visíveis grãos de agregados 

de várias dimensões. Esta camada foi designada de interna e referenciada por SEV3-INT, por ser a 

que se encontra mais próxima da alvenaria; 

2) Camada de reboco de cerca de 10 mm de espessura com cor mais clara que a camada anterior e com 

aspecto um pouco mais resistente, sendo visíveis fragmentos cerâmicos de pequena dimensão e 

colorações rosas localizadas. Esta camada foi designada de intermédia e referenciada por SEV3-IM; 

3) Camada de reboco de cor castanha escura, com aspecto compacto e resistente. Esta camada com 

apenas 2 mm de espessura foi designada de externa e referenciada por SEV3-EXT. 

A amostra SEV4 (Figura 21d) é uma argamassa constituída por uma única camada de cor castanha clara 

com uma espessura de cerca de 15 mm. Os agregados apresentam tamanhos e colorações diversas. 

Observou-se um fragmento cerâmico de grandes dimensões. A argamassa apresentava um aspecto 

compacto e resistente, que foi confirmado durante a sua desagregação. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 22 – Aspecto das amostras antes de desagregadas: a) amostra SEV6; b) amostra SEV7. 
 
A amostra SEV5 não foi considerada para este estudo, uma vez que a quantidade disponível não era 

suficiente para os ensaios seleccionados. 

A amostra SEV6 (Figura 22a) é constituída por uma única camada de argamassa, com pouca resistência e 

de coloração castanha clara, com cerca de 15 mm de espessura. Observaram-se agregados de várias 

dimensões com cores acinzentadas e ainda nódulos de cal. 

A amostra SEV7 (Figura 22b), com cerca de 15 mm de espessura, evidencia a presença de duas camadas 

distintas: 

1) Camada de argamassa de reboco de cor castanha clara com agregados brilhantes de pequena 

dimensão. Foram observados dois nódulos de cal de grandes dimensões. A argamassa apresentava 

um aspecto pouco resistente e compacto 

2) Barramento de cor cinzenta com um acabamento muito áspero. 

A quantidade de barramento disponível para análise era muito reduzida, razão pelo qual apenas foi 

analisado ao MEV/EDS. 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 – Aspecto da argamassa SEV8 antes de ser desagregada. 

a) b) 
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A observação da amostra SEV8 (Figura 23) permitiu identificar quatro camadas: 

1) Camada de reboco de cor clara, com cerca de 15 mm de espessura, com aspecto pouco resistente e 

agregados de dimensão semelhante entre si. Observaram-se fragmentos cerâmicos e nódulos de cal 

de pequena dimensão. Esta camada foi designada de interna e referenciada por SEV8-INT por ser a 

mais próxima da alvenaria; 

2) Camada de reboco de cor castanho-escuro, com aproximadamente 1 mm, bastante resistente e pouco 

compacta. Esta camada foi designada de camada externa e referenciada por SEV8- 

-EXT); 

3) Barramento de cor cinzenta; 

4) Pintura de cor branca (caiação). 

Na amostra SEV8 apenas se estudaram as argamassas de reboco SEV8-INT e  

SEV8-EXT. 

 

   
Figura 24 – Aspecto das amostras antes de serem desagregadas: a) amostra SEV9; b) amostra SEV10. 
 

À vista desarmada, a amostra SEV9 (Figura 24a) é uma argamassa de revestimento com aspecto pouco 

resistente e compacto, sendo constituída por uma única camada com cerca de 25 mm de espessura e de 

coloração castanha clara. Observaram-se fibras e pequenos pedaços de madeira. 

A amostra SEV10 é uma argamassa de revestimento (Figura 24b), constituída por uma única camada de 

argamassa com cerca de 8 mm de espessura e de coloração castanha clara. Observaram-se colorações 

rosa em várias zonas da amostra. A argamassa apresentava um aspecto resistente e pouco compacto. 

 
 

a) b) 
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Figura 25 – Aspecto da amostra SEV11 antes de ser desagregada. 

 
A observação da amostra SEV11 (Figura 25) permitiu identificar duas camadas: 

1) Camada de reboco de cor castanha escura, com cerca de 10 mm de espessura e de aspecto pouco 

resistente e compacto. Esta camada foi designada de interna e referenciada por SEV11-INT, por ser a 

que se encontra mais próxima da alvenaria; 

2) Camada de reboco de cerca de 10 mm de espessura, com coloração um pouco mais clara que a 

anterior. Esta camada apresenta igualmente um aspecto pouco resistente e pouco compacto, tendo 

sido referenciada por SEV11-EXT. 

 

   

Figura 26 – Aspecto das amostras antes de serem desagregadas: a) SEV12-C1; b) SEV12-C8. 
 
A amostra SEV 12, proveniente da zona 16 assinalada na planta da Figura 18, é constituída por 8 camadas 

no revestimento, das quais foram analisadas quatro correspondentes a aplicação diferentes: uma mais 

próxima da alvenaria, que se referenciou por SEV12-Camada 1; e outra mais exterior, referenciada por 

SEV12-Camada 8. 

b) a) 
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A amostra SEV12-Camada 1 (Figura 26a) é constituída por uma camada de argamassa de revestimento e 

um barramento: 

1) Camada de revestimento de cor castanha clara de cerca de 5 mm, com aspecto pouco resistente e 

pouco compacto. Esta camada foi referenciada como SEV12-C1. 

2) Barramento de coloração branca com muito pouca resistência, referenciado por SEV12-C1Bar. 

A amostra SEV12-Camada 8 (Figura 26b) é constituída também por uma argamassa de revestimento e um 

barramento: 

1) Camada de revestimento, referenciada como SEV12-C8, de cor castanha clara de cerca de 15 mm de 

espessura, com um aspecto mais compacto e resistente que a argamassa SEV12-C1.  

2) Barramento de coloração branca com muito pouca resistência, referenciado por SEV12-C8Bar. 

 

No Quadro 2, apresenta-se uma descrição sucinta dos principais aspectos observados nas amostras da Sé 

de Évora. Os aspectos de maior interesse a reter são a presença de nódulos de cal de forma arredondada 

e de fragmentos cerâmicos. A adição de fragmentos de cerâmica tinha como objectivo aumentar a 

hidraulicidade das argamassas, tornando-as mais impermeáveis à água. Em relação aos nódulos de cal, a 

sua presença pode indicar que a cal viva foi mal extinta ou, em alternativa, que utilizaram o método de 

extinção seca (do inglês, “dry slacking”) que consistia em adicionar uma quantidade mínima de água para 

converter o CaO em Ca(OH)2, conforme foi sugerido em outros estudos [Degryse et al., 2002;  

Shouenborg et al., 1993]. 
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Quadro 2 – Descrição dos principais aspectos observados à vista desarmada em cada amostra 

Amostra 
Nº 

Camadas 
Identificação Cor 

Espessura 
(mm) 

Tipo de 
agregados 

Presença de 
materiais 

pozolânicos 

Outras 
observações 

SEV1 1 SEV1 Clara 30 
Várias 

dimensões e de 
cor cinzenta 

Presentes 

Resistente, 
compacta, 

pequenos nódulos 
de cal 

SEV2 1 SEV2 Clara 20 
Diversos 
tamanhos e 
colorações 

Presentes 

Resistente, 
compacta, 

pequenos nódulos 
de cal 

SEV3-INT Creme 10 Pouco resistente 

SEV3-IM Clara 10 Resistente 
SEV3 3 

SEV3-EXT 
Castanha 
escura 

2 

Diversos 
tamanhos e 
colorações 

Presentes 
Resistente, 

compacta, nódulos 
de cal 

SEV4 1 SEV4 
Castanha 
clara 

15 
Diversos 
tamanhos e 
colorações 

Presentes 
Resistente, 

compacta, nódulos 
de cal 

SEV6 1 SEV6 
Castanha 
clara 

15 
Diversas 

dimensões e 
cores cinzentas 

Ausentes 
Pouco resistente, 
nódulos de cal 

SEV7 
Castanha 
clara 

15 

Agregados de 
pequena 

dimensão com 
brilho 

Ausentes 
Pouco resistente, 
nódulos de cal 

SEV7 2 

SEV7-
Barramento 

Castanha 
escura 

3 
Agregados de 
grandes 
dimensões 

Ausentes 
Acabamento 
áspero 

SEV8–INT 
Castanha 
clara 

15 

Dimensões 
semelhantes e 
diversas 
colorações 

Presentes 
Pouco resistente, 
nódulos de cal 

SEV8 2 

SEV8-EXT 
Castanha 
escura 

1 
Dimensões 
semelhantes 

Presentes Resistente 

SEV9 1 SEV9 
Castanha 
clara 

25 
Pequenas 
dimensões 

Ausentes 

Pouco resistente, 
pouco compacta, 
Fibras e pedaços 
de madeira 

SEV10 1 SEV10 
Castanha 
clara 

28 
Pequenas 
dimensões 

Ausentes 
Resistente e pouco 

compacto 

SEV11-INT 
Castanha 
escura 

10 
Pequenas 
dimensões 

Ausentes 
Pouco resistente e 
pouco compacta 

SEV11 2 
SEV11-EXT Castanha 10 

Pequenas 
dimensões 

Ausentes 
Pouco resistente e 
pouco compacta 

SEV12-C1 
Castanha 
clara 

5 
Pequenas 
dimensões 

Ausentes 
Pouco resistente e 
pouco compacta 

SEV12-C1Bar Branca - - Ausentes Pouco resistente 

SEV12-C8 
Castanha 
clara 

15 
Pequenas 
dimensões 

Ausentes 
Compacta e 
resistente 

SEV12 4 

SEV12-C8Bar Branca - - Ausentes Pouco resistente 
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3.2.2 - Difracção de raios X 

No Anexo 4 (Figuras 4) apresentam-se os difractogramas obtidos e nos Quadros 3 a 6 as composições 

mineralógicas qualitativas das várias amostras. 

Quadro 3 – Composição mineralógica qualitativa das argamassas 

 

                                                      

13 Óxido de silício ou sílica – SiO2 
14 Aluminosilicatos de sódio/potássio/cálcio – albite – NaAlSi3O8; microclina – KalSi3O8; anortite – CaAl2Si2O8 
15 Mica: Moscovite – KAl2Si3AlO10(OH)2; Biotite – K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH,F) 
16 (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 
17 NaCa2(Mg,Fe)4Al3Si6O22(OH,F)2 
18 (fórmula geral) – (Na2,K2,Ca, Ba)[(Al,Si)O2]n�xH2O 
19 Cloreto de sódio – NaCl 
20 Al2Si2O5(OH)4 
21 Carbonato de cálcio – CaCO3 
22 Carbonato de magnésio – MgCO3 
23 Carbonato duplo de cálcio e de magnésio – CaMg(CO3)2 
24 4MgCO3�Mg(OH)2�4H2O 
25 Carbonato de cálcio – CaCO3 
26 (Mg,Fe)2[SiO4] 
27 3Al2O3�2SiO2 
28 Sulfato de cálcio dihidratado – CaSO4�2H2O 
29 Brucite – Mg(OH)2 

SEV8 
SEV1 SEV2 SEV4 

C.INT C.EXT 
Compostos 
cristalinos 
identificados Fracção 

Global 
Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Quartzo13 +++ + +++ + +++ +/++ +++ + +++ + 

Feldspatos14 +/++ vtg ++ vtg ++ + ++ + ++ vtg/+ 

Mica15 
(moscovite) 

+ vtg + vtg/+ +/++ + + + + vtg/+ 

Clorite16 - - - - + ? - - vtg - 

Anfíbolas17 vtg/+ - vtg vtg vtg/+ vtg vtg/+ vtg/+ vtg/+ vtg 

Mineral 
zeolítico18 

vtg vtg vtg vtg/+ vtg vtg/+ - - - - 

Halite19 - - vtg + ? vtg/+ vtg + - - 

Caulinite20 - - - - ?/vtg ?/vtg - - ? - 

Calcite21 ++ +++ +/++ +++ ++ +++ +/++ +++ +/++ +++ 

Magnesite22 vtg - vtg vtg + +/++ vtg + vtg + 

Dolomite23 ?/vtg ?/vtg vtg vtg vtg vtg vtg vtg vtg vtg 

Hidro-
magnesite24 

+ +/++ vtg vtg - - vtg vtg/+ + + 

Aragonite25 - - vtg/+ +/++ - - - - - - 

Olivina26 - - ?/vtg ?/vtg - - - - - - 

Mulite27 - - - ?/vtg - - - - - - 

Gesso28 - - - - - - vtg vtg vtg vtg 

Brucite29 - - - - - - - - vtg -/? 
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Notação utilizada em DRX: 
++++  - proporção muito elevada (composto predominante)   vtg  - vestígios 
+++  - proporção elevada     ?  - dúvidas na presença 
++ - proporção média     -  - não detectado 
+ - existe  em fraca proporção 

 

Quadro 4 – Composição mineralógica qualitativa das argamassas (continuação) 
SEV3 

INT IM EXT 
SEV6 SEV7 Compostos 

cristalinos 
identificados Fracção 

Global 
Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Global 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Quartzo +++ + +++ +++ +++ + +++ + 

Feldspatos ++ vtg/+ ++ ++ ++ vtg +/++ + 
Mica 
(moscovite) +/++ vtg +/++ +/++ +/++ + +++ + 

Clorite vtg/? ? ?/vtg ?/vtg vtg vtg/? + ? 

Anfíbolas vtg/+ ? vtg/+ vtg/+ - - - - 

Calcite ++ +++ ++ ++ ++ ++/+++ + ++ 

Magnesite + ++ + + - - - - 

Aragonite - - - - - vtg/+ - vtg/+ 
 
 

Quadro 5 – Composição mineralógica qualitativa das argamassas (continuação) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      

30 Hematite – óxido de ferro – α Fe2O3 

SEV11 
SEV9 SEV10 

C.INT C.EXT Compostos 
Cristalinos 
identificados 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Quartzo ++/+++ +/++ +++ +/++ +++ +/++ +++ +/++ 

Feldspatos ++ vtg ++/+++ vtg/+ ++/+++ vtg/+ ++/+++ vtg/+ 

Mica  +/++ +/++ +/++ +/++ ++ vtg/+ ++ vtg/+ 

Anfíbolas vtg/+ ?/vtg + vtg vtg - vtg - 

Mineral zeolítico ?/vtg ?/vtg vtg/+ vtg/+ vtg/+ + vtg/+ + 

Halite - - - - - ?/vtg - ?/vtg 

Caulinite - vtg ?/vtg ? ?/vtg - ?/vtg ? 

Calcite ++ +++ ++ +++ +/++ +++ +/++ +++ 

Magnesite +/++ ++ vtg/+ +/++ vtg + + +/++ 

Dolomite - - - - ? - ? - 

Hidromagnesite - vtg - - - ?/vtg ?/vtg vtg 

Hematite30   vtg ?     
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Quadro 6 – Composição mineralógica qualitativa das argamassas (continuação) 

 

Da análise dos resultados obtidos concluiu-se que as argamassas são constituídas essencialmente por 

carbonatos (calcite, dolomite, hidromagnesite, magnesite) e agregados siliciosos de mineralogia granitóide. 

A presença de gesso é indicadora da ocorrência de fenómenos de degradação das argamassas por 

poluentes atmosféricos, enquanto que a presença de halite, também detectada através de outras técnicas 

discutidas no ponto 3.2.13, aponta para que esta seja adicionada propositadamente. 

A natureza do ligante é a principal característica que diferencia as várias amostras de argamassa. As 

amostras SEV6 e SEV7 são de cal calcítica, enquanto que as restantes aparentam ser de natureza 

dolomítica. 

3.2.3 - Análise Termogravimétrica 

No Anexo 4 (Figuras 5) apresentam-se os termogramas obtidos para as várias amostras. 

Todas as amostras apresentam termogramas típicos de argamassas aéreas do tipo dolomíticas  

(Figura 28), com excepção das amostras SEV6 e SEV7 que apresentam curvas termogravimétricas típicas 

de argamassas aéreas do tipo calcítica (Figura 27) om perdas de massa acentuadas entre 500 e 900 °C, 

atribuídas à descarbonatação do carbonato de cálcio [Moropoulou et al., 1995; Adriano et al., 2007a; 

Adriano et al., 2007b]. 

SEV12 – Camada 1 SEV12 – Camada 8 

Argamassa Barramento Argamassa Barramento 

Compostos 

cristalinos 

identificados 

Fracção Global Fracção Fina 
Fracção 
Global Fracção Global Fracção Fina 

Fracção 
Global 

Quartzo +++ +/++ +/++ ++/+++ +/++ + 

Feldspatos ++ + vtg/+ ++ + vtg 

Mica  +/++ vtg/+ Vtg +/++ vtg vtg 

Anfíbolas vtg ?/vtg - vtg vtg - 

Mineral 
zeolítico - - - vtg vtg - 

Halite vtg + vtg ?/vtg vtg/+ - 

Caulinite - - - - - vtg 

Calcite ++ +++ +++ ++/+++ +++ +++ 

Magnesite vtg/+ +/++ vtg/+ vtg/+ +/++ - 

Dolomite +/++ ++ Vtg - ?/vtg - 

Hidro-
magnesite - - - vtg vtg/+ - 

Hematite - - ? - ?/vtg - 
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Figura 27 – Termograma característico de uma argamassa de cal aérea calcítica. 
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Figura 28 – Termograma característico de uma argamassa de cal aérea dolomítica. 

 
Em algumas amostras, nomeadamente SEV1, SEV2, SEV4, SEV8-INT, SEV8-EXT, SEV11-INT, SEV11-

EXT e SEV12-C8, identificou-se a presença de hidromagnesite. A decomposição da hidromagnesite inclui 

a perda de moléculas de água e pode ser traduzida pelas seguintes equações [Bruni et al., 1998]: 

( ) ( )3 2 2 3 2 24MgCO (s) Mg(OH) (s) 4H O(l) 4MgCO Mg(OH) s 4H O l⋅ ⋅ → ⋅ +   [Equação 1] 

3 2 3 24MgCO Mg(OH) (s) 4MgCO (s) MgO(s) H O(l)⋅ → + +    [Equação 2] 

3 2MgCO (s) MgO(s) CO (g)→ +       [Equação 3] 

decomposição do 
carbonato de cálcio 

perdas de água  
de humidade 

perdas de água  
de humidade 

decomposição da 
hidromagnesite 

decomposição  
da magnesite 

decomposição do 
carbonato de magnésio 

da dolomite 

decomposição do 
carbonato de cálcio 

transformação do 
quartzo  
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As perdas de massa correspondentes às moléculas de água de hidratação, traduzidas pelas equações 1 e 

2 ocorrem, respectivamente, às temperaturas aproximadas de 230 °C e 380 °C. A reacção traduzida pela 

equação 3 corresponde à decomposição térmica da magnesite formada no processo e que ocorre no 

intervalo de temperaturas entre 340 e 550 °C. 

As amostras SEV3, SEV9, SEV10 e SEV12-C1 apresentam, para além do pico correspondente à 

decomposição dos carbonatos calcíticos (que é comum a todas as argamassas), apenas o pico 

correspondente à decomposição da magnesite (equação 3) com uma perda de massa acentuada entre 340 

e 550 °C. 

As amostras SEV2, SEV4, SEV10, SEV11-INT, SEV11-EXT, SEV12-C1 e SEV12-C8 apresentavam, para 

além dos compostos já mencionados, a dolomite na sua composição. A dolomite pode decompor-se entre 

450 e 620 ºC de acordo com as equações 4 e 5: 

3 2 3 2CaMg(CO ) (s) CaCO (s) MgO(s) CO (g)→ + +    [Equação 4] 

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (s)→ +      [Equação 5] 

No Anexo 4 (Quadros 3) apresentam-se as perdas de massa correspondentes a várias gamas de 

temperatura, que foram obtidas tendo em consideração a composição mineralógica de cada amostra e os 

inícios e fim de perdas definidas a partir das curvas DTG.  

A partir da curva ATD não só se pode detectar variações de massa, como também transformações, 

recristalizações, etc. que não produzem variações de massa mas que produzem a emissão ou absorção de 

calor. O tipo de informação obtida através da ATD é semelhante à da DTG com excepção da transição de 

fase do quartzo que se detecta a cerca de 580º C e que não é acompanhada por variação de massa. 

Considerando que a descarbonatação do carbonato de cálcio (Eq. 5) ocorre entre 500�900 °C é possível 

determinar o teor (em %) de CaCO3 nas amostras de argamassa de acordo com a seguinte expressão de 

cálculo: 

2 3

2

CO CaCO
3

CO

P xMM
%CaCO

MM
=     [Equação 6] 

Em que: 
2COP - Perda (em %) de CO2;

3CaCOMM - Massa Molar do CaCO3; 
2COMM - Massa Molar do CO2 

 

Da mesma forma, podem calcular-se ainda os teores de magnesite, dolomite e hidromagnesite nas 

amostras onde foi detectada a presença destes compostos (Quadro 7). 
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Quadro 7 – Teores (em % mássica) de calcite, magnesite, hidromagnesite e dolomite a partir da ATG 
Amostras CaCO3 MgCO3 Hidromagnesite Dolomite Gesso 

SEV1 28 6 10 - - 

SEV2 26 7 - 18 - 

INT 18 14 - - - 

IM 23 15 - - - SEV3 

EXT 17 11 - - - 

SEV4 13 10 5 7 - 

SEV6 19 - - - - 

SEV7 17 - - - - 

INT 12 8 9 7 - 
SEV8 

EXT 13 7 29 5 - 

SEV9 19 15 - - - 

SEV10 20(a) 14 - - - 

INT 10(a) 7 8 - - 
SEV11 

EXT 10(a) 6 11 - - 

C1 18 15 - 8 - 

C1Bar 62 10 - 8 - 

C8 19 10 13 10 - 
SEV12 

C8Bar 48 - - - 37 
(a) inclui a dolomite 

Tendo em consideração a grande semelhança entre algumas argamassas estudadas, a quantidade de 

argamassa disponível e as zonas que ainda não haviam sido estudadas, optou-se por não efectuar a 

caracterização físico-química completa nas amostras SEV9, SEV11-EXT e SEV12.  

 

3.2.4 – Resíduo Insolúvel e análise granulométrica da areia 

A determinação do resíduo insolúvel foi efectuada em duas condições diferentes: 

- Ataque da amostra desagregada com ácido clorídrico (HCl) 1:3  

- Ataque da amostra moída (<106 µm) com ácido nítrico (HNO3) 1:50 

No Quadro 12 relativo à composição simplificada das argamassas apresentam-se os teores de resíduo 

insolúvel obtidos a partir do ataque com HNO3. 
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Na Figura 29 apresenta-se a distribuição granulométrica da areia das várias argamassas. 
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G1:<0,075 mm; G2: 0,075-0,160 mm; G3: 0,160- 0,315 mm; G4: 0,315-0,630 mm; G5: 0,630- 1,25 mm;  

G6: 1,25-2,5 mm; G7: 2,5-5,0 mm; G8:>5,0 mm 

Figura 29 - Distribuição granulométrica da areia das diversas argamassas. 

 

A análise granulométrica revelou que a maioria das amostras apresenta uma dimensão de agregado entre 

0,315 e 1,25 mm. As amostras SEV6 e SEV7 distinguem-se das restantes por apresentarem agregados 

mais grosseiros (> 1,25 mm). A distribuição granulométrica das camadas das amostras SEV3, SEV8 e 

SEV11 são muito semelhantes entre camadas, o que é uma forte evidência de que as camadas tenham 

sido preparadas no mesmo período. 

Na Figura 30 mostram-se os aspectos gerais dos agregados correspondentes à fracção de 0,630 mm de 

algumas amostras e nas Figuras 31 a 35 podem observar-se alguns aspectos particulares dos agregados 

observados à lupa binocular das várias amostras. 

 

b) 
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Figura 30 – Aspectos gerais das fracções de 0,630 mm à mesma ampliação: a) amostra SEV1;  
b) Amostra SEV6; c) Amostra SEV11-EXT. 
 

     

     
Figura 31 – Variedades de quartzo observadas à lupa binocular: a) Quartzo leitoso observado na amostra 
SEV7; b) Quartzo hialino observado na amostra SEV7; c) Quartzo rosa observado na amostra SEV8;  
d) Quartzo fumado observado na amostra SEV3-INT; e) Intercrescimentos de várias fases de quartzo, 
hialino e rosa, leitoso e verde observados na amostra SEV3-IM; f) Grãos poliminerálicos de quartzo com 
mica observados na amostra SEV6. 
 

   
Figura 32 – Micas: a) Biotite na amostra SEV2; b) Moscovite na amostra SEV7. 
 

a) c) 

a) 

a) 

b) c) 

d) e) f) 

b) 

b) c) 

b) 
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Figura 33 – Minerais observados à lupa binocular: a) Feldspato observado na amostra SEV2; b) Grão de 
turmalina observado na amostra SEV3-IM; c) Grão de anfíbola observado na amostra SEV3-IM. 
 

     
Figura 34 – a) Quartzitos na amostra SEV8-INT; b) Minerais máficos na amostra SEV3-IM;  
c) Microgranodiorito observado na amostra SEV3-INT. 
 

     
Figura 35 – Fragmentos cerâmicos: a) amostra SEV8-INT; b) amostra SEV8-EXT. 
 
No Quadro 8 apresenta-se uma breve descrição da composição mineralógica dos agregados das 

diferentes amostras por observação à lupa binocular. 

A observação dos agregados à lupa binocular conjuntamente com a análise por difracção de raios X 

permitiu verificar a utilização em todas as argamassas de agregados com uma composição mineralógica 

uniforme e correlacionável com a geologia local, designadamente com as rochas granitóides do maciço 

cristalino de Évora. Foi ainda possível verificar na maioria das amostras a presença de materiais cerâmicos 

e de nódulos de cal. A utilização de materiais cerâmicos revela um conhecimento técnico-empírico que não 

se encontra nas argamassas de períodos anteriores, designadamente na Idade Média. 

a) 

a) 

b) 

a) b) 

c) 

b) c) 
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Quadro 8 – Descrição mineralógica dos agregados por observação à lupa binocular 

Amostras 
Mineral 

predominante 
Outros minerais 

Fragmentos 
cerâmicos 

Forma dos 
grãos 

SEV1 Biotite, quartzito Subanguloso 

SEV2 
Feldspatos, minerais 
máficos (anfíbolas e/ou 
piroxenas), biotite 

INT 
Granodiorito, minerais 
máficos, biotite, turmalina 

IM 
Biotite, turmalina, minerais 
máficos, minerais de argila 

SEV3 

EXT 
Biotite, turmalina, minerais 
de argila 

SEV4 
Minerais de argila, biotite, 
minerais máficos 

SEV6 
Grãos poliminerálicos de 
quartzo com mica, biotite, 
minerais máficos 

Presentes 

SEV7 
Grãos poliminerálicos de 
quartzo com mica, biotite, 
moscovite 

Ausentes 

INT 

Rochas granitóides de 
grão fino, biotite alterada e 
não alterada, minerais 
máficos 

SEV8 

EXT 
Biotite, quartzito, minerais 
máficos 

SEV10 
Grãos poliminerálicos de 
quartzo com mica, biotite, 
minerais de argila 

INT 
SEV11 

EXT 

Quartzo 

Grãos poliminerálicos de 
quartzo com mica, biotite, 
minerais máficos 

Presentes 

Angulosos e 
subangulosos 

 

3.2.5 - Análise Química 

Nos Quadros 9 a 11 apresentam-se os resultados obtidos por EAA que traduzem os teores de cada 

elemento, expressos na forma de óxidos, na fracção solúvel da argamassa. Incluem-se também os valores 

correspondentes aos teores de ião cloreto, determinado por potenciometria e ião sulfato determinado 

através do LECO (expresso em SO3).  

Os teores em ião cloreto, embora inferiores aos obtidos noutros estudos para ambientes salinos 

[Alessandrini et al, 1991; Sabbioni et al, 2002], revelam um ambiente com alguma salinidade. 

Considerando que Évora se encontra distanciada do mar, devendo apresentar um ambiente com baixa 

salinidade, e que as argamassas extraídas do interior da igreja são as que apresentam os teores mais 

elevados de ião cloreto, pode dizer-se que provavelmente foi adicionado cloreto de sódio durante a 

confecção das argamassas com o objectivo de acelerar a sua carbonatação. 
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As amostras, SEV1, SEV2, SEV3, SEV4, SEV8, SEV10 e SEV11 apresentam teores de MgO mais 

elevados do que os apresentados pelas amostras SEV6 e SEV7, o que está de acordo com a natureza do 

ligante dessas amostras. 

Quadro 9 – Composição química (% mássica) da fracção solúvel das amostras da Sé Catedral de Évora 
Amostras CaO Na2O K2O MgO Cl- SO3 

SEV1 15,471 ± 1,2 0,090 ± 0,02 0,046 ± 0,029 8,340 ± 0,062 0,480 ± 0,599 0,125 ± 0,01 

SEV2 15,778 ± 0,9 3,085 ± 1,05 2,356 ± 0,285 5,448 ± 0,262 0,852 ± 0,050 0,117 ± 0,05 

INT 10,411 ± 0,6 1,872 ± 0,01 0,683 ± 0,003 6,938 ± 0,106 0,181 ± 0,001 0,100 ± 0,02 

IM 11,507 ± 0,9 1,794 ± 0,03 0,880 ± 0,042 6,982 ± 0,196 0,225 ± 0,004 0,102 ± 0,02 SEV3 

EXT 10,301 ± 0,6 0,971 ± 0,13 0,587 ± 0,013 6,179 ± 0,218 0,161 ± 0,024 0,100 ± 0,02 

SEV4 9,144 ± 0,6 0,901 ± 0,12 0,506 ± 0,021 7,076 ± 0,029 0,619 ± 0,007 0,280 ± 0,06 

SEV6 8,857 ± 0,3 0,074 ± 0,014 0,345 ± 0,003 1,388 ± 0,001 0,060 ± 0,000 0,176 ± 0,04 

SEV7 8,750 ± 0,4 0,124 ± 0,01 0,450 ± 0,002 1,786 ± 0,011 0,062 ± 0,001 0,152 ± 0,05 

INT 8,465 ± 0,1 0,460 ± 0,24 0,369 ± 0,006 5,693 ± 0,247 0,526 ± 0,009 0,226 ± 0,02 
SEV8 

EXT 9,458 ± 0,3 0,601 ± 0,01 0,347 ± 0,005 9,639 ± 0,033 0,485 ± 0,008 0,385 ± 0,01 

 
Quadro 10 – Composição química (em % mássica) da fracção solúvel das amostras (continuação) 

Amostra CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2 

SEV10  9,338±0,17 6,527±1,066 0,561±0,004 a) a) a) a) 

INT 5,856±0,14 0,706±0,046 0,346±0,026 3,674±0,010 1,299±0,010 0,274±0,017 0,056±0,026 
SEV11 

EXT 6,191±1,79 0,717±0,002 0,332±0,006 3,627±0,005 1,339±0,016 0,330±0,010 0,111±0,018 

a) não determinado 

Quadro 11 – Composição química (em % mássica) da fracção solúvel das amostras (continuação) 
Amostra Cl- SO3 

SEV10 0,146 ± 0,005 0.161 ± 0.065 

INT 0,089 ± 0,002 0,081 ± 0,003 
SEV11 

EXT 0,087 ± 0,005 0,079 ± 0,000 

 

3.2.6 – Microscopia Óptica 

3.2.6.1 – Lupa binocular 

De uma forma geral, as amostras confirmam as observações efectuadas à vista desarmada e permitem 

distinguir com maior clareza o número de camadas de argamassa, bem como observar uma distribuição 

homogénea dos agregados na pasta (Figura 36a). Nas amostras SEV8 e SEV12-C1 foi possível observar 

as camadas de pintura e de barramento, Figuras 36e e 36f respectivamente. 
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Figura 36 – a) Aspecto geral da amostra SEV9 a uma ampliação de 7.5x; b) Pormenor da imagem (a) a 
uma ampliação de 15x; c) Fragmento cerâmico observado na amostra SEV1 a uma ampliação de 30x;  
d) Nódulo de cal de grandes dimensões observado na amostra SEV7 (7.5x); e) Camada externa da 
amostra SEV8 evidenciando a tonalidade castanha escura da argamassa e os vestígios da camada de 
pintura de coloração castanha (indicada pelas setas) (30x); f) Aspecto da amostra SEV12-C1 onde se 
observa a camada de argamassa de revestimento de tonalidade mais clara, a argamassa de barramento 
de coloração acinzentada (indicada pelas setas laranja) e uma camada de pintura de cor rosa (indicada 
pelas setas verdes). 

3.2.6.2 – Microscopia de transmissão 

Foram analisadas lâminas delgadas das amostras SEV1, SEV2, SEV4, SEV11-INT, SEV11-EXT, SEV12- 

C1 e SEV12-C8. As duas primeiras amostras demonstraram ser idênticas e apresentaram um ligante 

composto essencialmente por fases carbonatadas com uma elevada quantidade de calcossilicatos 

neoformados (Figura 37b) quando comparada com a amostra SEV4 (Figura 38a). Foi possível observar 

fases de sílica microcristalina.  

     
Figura 37 – Observações da amostra SEV1: a) Aspecto geral do tijolo em clastos de quartzo e feldspato, e 
numerosos filossilicatos. Aparentemente, o fragmento cerâmico descolorido por perda de óxidos de ferro 
(12x) com nicóis cruzados; b) Matriz carbonatada-siliciosa com pequenos aglomerados de calcosilicatos 
(120x) com luz paralela; c) Cristal de olivina (30x) com nicóis cruzados.  

a) b) c) 

d) e) f) 

a) b) c) 
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Figura 38 - Observações da amostra SEV4: d) Calcossilicatos envolvendo as fracturas de litoclastos (12x) 
em luz paralela; e) Clasto de aglomerado de cristais de epídoto (30x) em nicóis cruzados. 
 

As amostras SEV11-INT e SEV11-EXT apresentaram aspectos semelhantes entre elas. As observações 

da amostra SEV11-EXT permitiram identificar a presença de plagioclases, quartzo monominerálico, de um 

número reduzido de micas, fragmentos cerâmicos (Figura 39a) e fibras vegetais (Figura 39c).  

 

     
Figura 39 – Observações da amostra SEV11-EXT: a) Aspecto geral onde se podem observar um elevado 
número de vazios (1) e fragmentos cerâmicos (2) em nicóis cruzados; b) imagem semelhante a (a) em luz 
paralela; c) Presença de fibras vegetais em nicóis cruzados, ao lado das fibras observa-se nitidamente a 
presença de reacções pozolânicas. 
 

A amostra SEV12-C1 é semelhante às amostras anteriores, mas apresenta menor número de poros. 

Observaram-se bastantes grãos quartzo e quartzito (Figura 40a), algumas biotites, existindo 

aparentemente granitos e fragmentos cerâmicos (Figura 40c). Observaram-se também reacções 

pozolânicas nas interfaces agregado/ ligante, poros com recristalizações em volta (Figura 41c), nódulos de 

cal (Figura 41a), grãos de quartzo com aspecto atacado nas regiões de contacto com o ligante dando a 

ideia de que o ligante está a dissolver os agregados de quartzo (Figura 41b). 

A amostra SEV12-C8 apresenta um aspecto bastante diferente das amostras SEV11 e SEV12-C1 

observadas anteriormente, tendo-se observado vestígios de rochas básicas, nomeadamente piroxena 

(Figura 42a) e olivina. Observaram-se ainda fragmentos de xisto (Figura 42c) e pedaços de cal. 

1 

1 1 
1 

1 

1 

2 

2 

a) b) 

a) b) c) 
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Figura 40 – Observações da amostra SEV12-C1: a) Quartzito de grandes dimensões (1) e grão de quartzo 
com reacção pozolânica (2) em nicóis cruzados; b) imagem semelhante a (a) em luz paralela;  
c) Fragmento cerâmico (3). 
 

     

     
Figura 41 – Observações da amostra SEV12-C1: a) Nódulo de cal de grandes dimensões (1) em nicóis 
cruzados e em luz paralela (d); b) Grão de quartzo em fase de degradação na região de contacto 
agregado/ ligante (indicado pelas setas) em nicóis cruzados e em luz paralela (e); c) Vazio com uma 
espécie de precipitado em volta (indicado pelas setas) em nicóis cruzados e em luz paralela (f). 
 

     
Figura 42 – Observações da amostra SEV12-C8: a) Cristal de piroxena em nicóis cruzados e imagem 
correspondente em luz paralela (b); c) Presença de fragmentos de xisto em nicóis cruzados (1). 
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A maior parte dos agregados são clastos provenientes da desagregação de rochas granodioríticas. A 

amostra SEV1 apresenta dois aspectos importantes, uma quantidade elevada de calcossilicatos 

neoformados dispersos pela matriz, nas interfaces agregado/ligante e nas fracturas, e a presença de 

quantidades apreciáveis de olivina. A olivina (Figura 37c) é um mineral altamente susceptível de sofrer 

meteriorização, não suportando transporte, o que corrobora os resultados indicativos de que os agregados 

provêem da desagregação de rochas locais. Permitiu identificar ainda a possível proveniência, uma vez 

que a única fonte local de rochas com este tipo de minerais é a área das pedreiras do Alto de S. Bento, na 

vizinhança de Évora, composta por rochas granodioríticas com inclusões de gabro. Detectou-se ainda a 

formação de calcossilicatos no ligante, consequência das reacções pozolânicas entre este e os materiais 

cerâmicos. Estes minerais podem explicar, em parte, as boas propriedades mecânicas destas argamassas 

[Relatório LNEC 59/06 - NMM]. 

3.2.7 - Microscopia electrónica de varrimento 

Na Figura 43 apresentam-se os aspectos microestruturais da pasta carbonatada de algumas amostras, 

tendo-se confirmado que a maior parte das amostras apresenta uma pasta rica em carbonatos de cálcio e 

magnésio (Figura 43c). As amostras SEV6 e SEV7, pelo contrário, apresentam um ligante rico em cálcio 

(Figura 43a), o que corrobora os resultados de DRX. Na amostra SEV4 verificou-se ainda uma zona de 

pasta mais rica em magnésio do que em cálcio (Figura 43b). 

 

     

     
Figura 43 - Aspectos microestruturais da pasta carbonatada e respectivos espectros EDS das amostras:  
a) SEV7; b) SEV4; c) SEV12-C1. 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Em todas as amostras foram observadas colonizações biológicas com diversas morfologias, 

nomeadamente filamentos (Figura 44a, b), cianobatérias (Figura 44c), partículas típicas de emissões da 

combustão de óleos (Figura 44d) [Sabbioni et al., 2002], grãos de pólen (Figura 44e), bastões sobre a 

pasta (Figura 44f) e por vezes também no interior de poros. Observaram-se também vários tipos de 

agregados, essencialmente quartzo (Figura 45a), feldspatos (Figura 45b) e micas (Figura 45c), muitos 

deles em estado de alteração. 

     

       
Figura 44 – Aspectos microestruturais reveladores da existência de colonizações biológicas: a) na forma de 
filamento no interior de um poro (amostra SEV1); b) Outro tipo de colonização na forma de filamento 
(amostra SEV11-INT); c) Cianobactérias (amostra SEV9); d) Partícula típica de emissões de combustão de 
óleo (amostra SEV4); e) Grão de pólen (amostra SEV2); f) Outro tipo de colonização na forma de bastão 
(amostra SEV11). 
 

     
Figura 45 – Microestrutura de alguns tipos de agregados: a) Quartzo (amostra SEV11-INT); b) Feldspato 
do tipo microclina (amostra SEV12-C8); c) Mica do tipo biotite (amostra SEV8-INT). 
 
Observou-se a presença de halite na pasta e no interior de poros (Figura 46), anteriormente detectada por 

DRX e confirmada por análise química (teores elevados em iões cloreto), em várias amostras 

nomeadamente SEV2, SEV3-INT, SEV4, SEV8-INT, SEV8-EXT, SEV12-C1 e SEV12-C8. 

a) b) c) 

d) e) f) 

a) b) c) 



Capítulo 3 – Estudo de Argamassas de Edifícios Religiosos do Alentejo 

77 

     

     

Figura 46 – Aspectos que evidenciam a presença de halite nas argamassas: a) amostra SEV8-INT; 
b) Pormenor da imagem (a) evidenciando a sua forma; c) amostra SEV8-INT; d) no interior de um poro 
(amostra SEV12-C8); e) Pormenor da imagem (d) e espectro EDS correspondente (f). 
 

Nas amostras SEV3, SEV7, SEV8 e SEV11-INT foram observados aglomerados de cristais de 

hidromagnesite na pasta e no interior de poros (Figura 47). 

     

     

Figura 47 – Aspectos microestruturais de hidromagnesite: a) Aglomerado de cristais de hidromagnesite no 
seio da pasta (amostra SEV8-INT); b) Pormenor dos cristais de hidromagnesite (amostra SEV8-INT);  
c) Microestrutura de um local onde foram observados cristais de hidromagnesite no seio da pasta (amostra 
SEV7); d) Cristais de hidromagnesite no seio da pasta (amostra SEV11-INT); e) Pormenor da imagem (d) e 
respectivo espectro EDS (f). 

a) b) c) 

d) e) f) 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Na Figura 48a é possível observar os aspectos gerais das camadas de pintura da amostra SEV12. A 

camada de pintura designada como SEV12-C1 (Figura 48b) indica tratar-se da aplicação de várias 

camadas de cal calcítica, enquanto que a camada de pintura da amostra SEV12-C8 (Figura 48e) parece 

ser o resultado da aplicação do pigmento branco de titânio. Este pigmento tornou-se comercializável a 

partir de cerca de metade do séc. XX, o que torna possível a sua utilização nas últimas grandes 

intervenções na Sé de Évora que decorreram neste mesmo período. 

     

     

Figura 48 – a) Aspecto microestrutural da amostra SEV12-C1; b) Pormenor da camada de pintura da 
imagem (a) e respectivo espectro EDS (c); d); Aspecto microestrutural da amostra SEV12-C8 onde se pode 
observar a camada de argamassa e da camada de pintura que constituem a amostra; e) Pormenor da 
camada de pintura e espectro EDS correspondente (f). 
 

Nas amostras SEV4 e SEV8 observou-se a presença de gesso na pasta e no interior de poros (Figura 

49a). Foram observadas formas ricas em sódio nas amostras SEV11-INT e SEV11-EXT (Figura 49c). 

     

Figura 49 – a) Aspectos que evidenciam a presença de gesso na amostra SEV8-INT e espectro EDS 
correspondente (b); c) Formas ricas em sódio observadas na amostra SEV11-INT. 

pintura argamassa 

d) 

a) 

e) 

c) 

a) b) c) 

f) 

b) 
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A observação mais surpreendente foi a presença de partículas escuras de carbono (Figura 44d) com um 

ligante magnesiano que pode ser atribuído à combustão de materiais orgânicos. A presença concomitante 

de quantidades anormais de ião cloreto e a presença de partículas escuras de carbono (nas argamassas 

do interior da igreja) pode ser indicativa de que tenham sido ateadas fogueiras dentro da igreja para 

acelerar a carbonatação e adicionado cloreto de sódio durante a preparação das argamassas para acelerar 

o seu processo de endurecimento. Existem documentos históricos datados do séc. XVI que mencionam o 

avançado estado de degradação das pedras das paredes interiores da igreja, o que torna plausível a 

solução tecnológica descrita anteriormente. 

3.2.8 - Composição simplificada das argamassas 

A composição simplificada das argamassas é um parâmetro fundamental para a preparação de 

argamassas compatíveis e deverá ser utilizada em conjunto com os resultados obtidos através de outras 

técnicas, nomeadamente físicas e mecânicas, para avaliar o comportamento das argamassas de 

substituição. 

A partir essencialmente dos resultados da ATG/ATD e da análise química obtiveram-se as composições 

simplificadas das argamassas (Quadro 12), estimadas com base no método de Jedrzejewska 

[Jedrzejwska, 1960]. Exceptuando as amostras SEV6 e SEV7, todas as amostras possuem magnesite 

indicando a utilização de cal dolomítica. Os teores de cada constituinte foram determinados com base nas 

seguintes valores: 

(1) Agregado = teor de RI 
(2) Calcite = teor CaCO3 obtido por ATG 
(3) Magnesite = teor MgCO3 obtido por ATG 
(4) Dolomite= teor de CaMg(CO3)2 obtido por ATG 
(5) Hidromagnesite = teor de hidromagnesite obtido por ATG e AQ 
(6) Fracção solúvel = 100 – Σ (Areia + Calcite + Magnesite + Dolomite + Hidromagnesite) 
 

A partir das composições simplificadas das amostras foi possível reconstruir o traço das argamassas – 

Quadro 13 – expressos pela razão agregado/ligante. Os teores de ligante foram calculados em termos de 

Ca(OH)2 e Mg(OH)2, de acordo com as equações 7 e 8, a partir dos teores de CaCO3 e MgO, obtidos por 

ATG/DTG e EAA, respectivamente. 

 

3 2 2 2CaCO (s) H O(l) Ca(OH) (s) CO (g)+ → +    [Equação 7] 
vindo, 

2

3

3 Ca(OH)
2

CaCO

%CaCO xMM
%Ca(OH)

MM
=  
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2 2MgO(s) H O(l) Mg(OH) (s)+ →     [Equação 8] 
vindo, 

2Mg(OH)
2

MgO

%MgOxMM
%Mg(OH)

MM
=  

Em que: %MgO – Teor de MgO na amostra; 
 

2Mg(OH)MM - Massa Molar do Mg(OH)2; 

 
3MgCOMM - Massa Molar do MgO 

 
Quadro 12 – Composição simplificada das várias amostras de argamassa (% em massa)  

Amostras Agregado(1) Calcite(2) Magnesite(3) Dolomite(4) Hidromagnesite(5) Fracção solúvel(6) 

SEV1 52 28 6 - 13 1 

SEV2 60 26 11  - 3 

INT 63 18 14 - - 5 

IM 59 23 15 - - 3 SEV3 

EXT 66 17 11 - - 6 

SEV4 63 13 10 7 2 5 

SEV6 78 19 - - - 3 

SEV7 78 17 - - - 5 

INT 66 12 8 7 1 6 
SEV8 

EXT 59 13 7 5 12 4 

SEV10 64 20 14 - - 2 

INT 78 10 7 1 1 3 
SEV11 

EXT 78 10 6 2 2 2 

 

Quadro 13 – Traços característicos (em massa) de cada amostra 

Amostras Agregado 
Hidróxido de 

cálcio 
Hidróxido de 
magnésio 

SEV1 4 2 1 

SEV2 7,5 2 1 

INT 6 1,5 1 

IM 6 2 1 SEV3 

EXT 8 2 1 

SEV4 9 1 1,5 

SEV6 5,5 1 - 

SEV7 4,5 1 - 

INT 9,5 1 1 
SEV8 

EXT 8 1 2 

SEV10 6 1,5 1 

INT 13 1 1 
SEV11 

EXT 13 1 1 
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Comparando os traços das várias amostras é possível distinguir três grupos de argamassas: 

- as argamassas SEV1, SEV2, SEV3-INT, SEV3-IM, SEV3-EXT, SEV8-EXT e SEV10 com traços 

aproximados de agregado/ligante 2:1 ou 3:1, isto é com formulações muito ricas em ligante o que, 

associado às características das areias, revela cuidado na selecção e proporção dos materiais, sendo 

concordante com as indicações de Vitrúvio [Vitruvios, 1914] (1 volume de cal para 3 volumes de areia 

de mina ou 2 volumes de areia de rio); 

- as argamassas SEV11-INT e SEV11-EXT com traços muito pobres em ligante; 

- as argamassas SEV4, SEV6, SEV7 e SEV8-INT com traços intermédios. 

As diferentes composições parecem estar relacionadas com a função desempenhada pela própria 

argamassa. As argamassas que apresentam um traço rico em ligante são argamassas de revestimento, 

apresentando acabamentos mais finos enquanto que as argamassas com traços intermédios são de 

enchimento e apresentam maior quantidade de agregados de diversas granulometrias. 

3.2.9 – Absorção de água por capilaridade 

A evolução da absorção de água ao longo do tempo é um indicador importante dos efeitos de resistência à 

água e consequentemente da durabilidade da argamassa. Realizaram-se medições de absorção de água 

para 3 amostras. As curvas de absorção de água (massa de água sorvida por unidade de área do provete) 

em função da raiz quadrada do tempo podem observar-se na Figura 50. 
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Figura 50 – Curvas de absorção capilar de água. 
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Como se pode verificar, as curvas de absorção de água apresentam no início uma região linear 

correspondente à absorção de água pela argamassa. A partir do declive desta recta é possível obter o 

coeficiente de absorção de água que está relacionado com a absorção capilar no interior da estrutura 

porosa da argamassa, e que se apresenta no Quadro 14. Com excepção da amostra SEV1, a evolução da 

tomada de água ocorre linearmente até à chegada da franja de água ao topo do provete, ocorrendo então 

a formação de um patamar sub-horizontal. A inclinação reduzida deste patamar está relacionada com a 

difusão da água e preenchimento da rede mal interligada pela dissolução de bolhas de ar na água  

[Aires-Barros, 2001]. Em relação à amostra SEV1, após a região linear inicial ocorre a formação de dois 

patamares. Este resultado pode ser explicado atendendo que o raio de poro médio (obtido por porosimetria 

de mercúrio) é muito inferior ao das restantes argamassas podendo possivelmente ocorrer problemas 

difusionais no interior da sua estrutura porosa.  

Quadro 14 – Valores de coeficiente de absorção capilar (A) das amostras SEV1, SEV2 e SEV4 
Amostras SEV1 SEV2 SEV4 

A (Kg/m2�min-1/2) 0,380 0,454 0,777 

 

Analisando os coeficientes de absorção de água verifica-se que aumentam com o raio de poro médio, 

obtido por porosimetria de mercúrio (Quadro 16), evidenciando uma relação entre a velocidade de 

saturação (difusão) de água e a dimensão dos poros da rede porosa. É interessante verificar que, quanto 

maior a razão agregado/ligante maior é a velocidade de saturação possivelmente devido à formação de 

macroporos inter-partículas na interface agregado/ligante que facilitam assim a penetração de água em 

toda a estrutura. 

3.2.11 – Resistência à compressão 

No Quadro 15 podem observar-se os resultados de resistência à compressão obtidos para as amostras em 

estudo. 

Quadro 15 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão 
Amostras Secção (mm2) Resistência à compressão (N/mm2) 

SEV1 1097 1,7 

SEV2 1158 3,3 

SEV4 1300 3,5 

SEV8 1600 2,3 
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Os valores obtidos para estas argamassas magnesianas são cerca de três a cinco vezes superiores aos 

obtidos, utilizando o mesmo método, para argamassas de cal calcítica [Veiga et al., 2004; Valek e Veiga, 

2005]. Este resultado não é de estranhar, na medida em que, outros estudos [Mannoni, 1988; Cucchiara et 

al., 1993; Moropoulou et al., 1993; Atzeni et al., 1996] verificaram que a adição de compostos de magnésio 

no ligante utilizados em antigas civilizações conferia, em certos casos, excelentes propriedades mecânicas 

às argamassas. Este aumento de resistência mecânica deve-se possivelmente à formação de magnesite e 

hidromagnesite no ligante.  

Comparando os resultados de resistência mecânica com a razão agregado/ligante (Quadro 13) verifica-se 

que parece aumentar com esta até um determinado valor e depois diminuir. Este tipo de observações foi 

verificado noutro estudo [Dheilly et al., 1999] embora os autores não tenham avançado nenhuma 

explicação. Tal pode ser explicado se se considerar que existe uma razão agregado/ligante óptima para a 

qual a distribuição dos agregados no ligante confere uma maior resistência. Assim, argamassas muito ricas 

em ligante seriam menos resistentes devido à ausência de agregados reflectindo assim a resistência do 

ligante. Por outro lado, argamassas pobres em ligante seriam menos resistentes devido, possivelmente, à 

presença de agregados não envolvidos pela pasta de ligante e, por conseguinte, mais friáveis. 

3.2.9 – Porosimetria de mercúrio 

Na Figura 51 apresentam-se as curvas de distribuição do tamanho dos poros obtidas a partir da 

porosimetria de mercúrio e no Quadro 16 os resultados de porosidade total e de raio médio do poro obtidos 

através deste mesmo método. 
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Figura 51 – Curvas de distribuição do tamanho do poro das amostras da Sé de Évora. 
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As amostras apresentam uma porosidade total compreendida entre 11 e 28 %, sendo o valor médio de  

19 %. Este valor está em conformidade com o de outros estudos de argamassas de cal do tipo 

calcíticas/dolomíticas [Schäfer e Hildsdorf]. O raio médio dos poros das amostras em estudo da Sé de 

Évora varia entre 0,14 e 0,75 µm, sendo a SEV1 a amostra que apresenta um menor raio médio dos poros 

e a SEV7 aquela que apresenta um raio médio dos poros maior. É importante salientar que as amostras 

SEV6 e SEV7 são argamassas de matriz calcítica, e apresentam valores de raio médio de poro mais 

elevados, estando de acordo com outros estudos [Thompson et al., 2004]. Este aspecto merece um 

interesse particular, uma vez que a presença de hidromagnesite e de magnesite estimula o 

desenvolvimento do ligante, através do preenchimento dos espaços vazios existentes entre os grãos de 

agregado [Dheilly et al., 1999].  

Quadro 16 – Resultados de porosidade total e raio médio de poro obtidos a partir da porosimetria de 
mercúrio. 

Amostra Porosidade total (%) Raio médio do poro (µm) 

SEV1 18,7 0,14 

SEV2 14,8 0,32 

INT 19,0 0,48 

IM 21,7 0,35 SEV3 

EXT 17,0 0,33 

SEV4 19,2 0,45 

SEV6 22,4 0,69 

SEV7 21,1 0,75 

INT 27,7 0,48 
SEV8 

EXT 11,0 0,34 

 

3.2.12 - Adsorção de Azoto a - 196 °C 

Em estudos anteriores (Alonso C., 2006), verificou-se que os resultados obtidos da caracterização física 

por adsorção de azoto a – 196 °C eram dependentes do processo de preparação da amostra de 

argamassa, nomeadamente do seu estado de degradação. De forma a avaliar esse processo, estudaram- 

-se das amostras SEV1, SEV2 e SEV4 duas sub-amostras, identificadas por D e M, consoante foram 

desagregadas ou moídas. No Quadro 17 apresentam-se as áreas superficiais específicas (ABET) obtidas. 

Constatou-se que as amostras moídas apresentam uma ABET superior à das amostras desagregadas, 

tendo essa diferença sido muito amplificada no caso da amostra SEV4, que era das três amostras a que 

apresentava menor teor de ligante. 
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Quadro 17 – Áreas superficiais específicas das amostras indicadas ABET 

Amostra 
ABET 
(m2/g) 

Variação 
relativa (%) 

M 12.5 
SEV1 

D 11.2 
10 

M 4.3 
SEV2 

D 3.7 
14 

M 12.0 
SEV4 

D 6.6 
2 

 
Adoptando o processo de desagregação alargou-se este estudo a outras amostras, as quais apresentavam 

quantidade de amostra disponível. Na Figura 52 e Quadro 18 apresentam-se as isotérmicas de adsorção 

de azoto a – 196 °C e as respectivas áreas superficiais específicas. 
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Figura 52 – Isotérmicas de adsorção de azoto a – 196 °C nas amostras estudadas. 

 
Quadro 18 – Áreas superficiais específicas das amostras estudadas e respectivos volumes mesoporosos 

Amostra ABET (m2/g) 
Vmesoporoso 
(cm3/g) 

SEV1 11.2 0.013 
SEV2 3.7 0.008 

SEV3 – INT 3.5 0.005 
SEV3 – EXT 2.4 0.003 
SEV4 6.6 0.008 
SEV6 4.8 0.007 
SEV7 5.6 0.006 

SEV8 - INT 4.3 0.007 
SEV8 - EXT 3.3 0.005 
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De forma a verificar se haveria correlação dos valores de ABET com algumas das propriedades químicas, 

físicas e mecânicas directamente relacionadas com a microestrutura das argamassas, nomeadamente 

composição, porosidade, resistência à compressão e absorção de água por capilaridade, apresentam-se 

nas Figuras 53 e 54 os resultados dessa análise. 
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Figura 53 - Relação entre a área de superfície específica e a composição química das várias amostras. 
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Figura 54 - Relação entre a área de superfície específica e os resultados obtidos nos ensaios físicos e 
mecânicos. 
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Como é dado verificar dos resultados apresentados não é possível estabelecer uma relação da ABET com 

os vários parâmetros analisados (composição química, absorção de água, resistência à compressão e raio 

médio de poro). Convém referir que algumas destas amostras foram extraídas em zonas que evidenciavam 

forte degradação dos rebocos por acção da água e de sais, pelo que estes factores, a par de 

eventualmente outros, podem ter influenciado os resultados da adsorção de azoto. 

3.2.13 – Apreciação geral dos resultados da Sé Catedral de Évora 

No Quadro 19 apresenta-se um quadro resumo da composição mineralógica das amostras da Sé de Évora. 

Quadro 19 – Resumo dos resultados de composição mineralógica das amostras da Sé de Évora 
Composição 

Amostras 
Tipo ligante Tipo areia Halite 

Exterior Pátio SEV1 - 

SEV2 Presente 

SEV3-INT Presente 

SEV3-IM - SEV3 

SEV3-EXT - 

SEV9 - 

SEV10 Presente 

SEV11-INT Presente 
SEV11 

SEV11-EXT Presente 

SEV12-C1 

Cal Dolomítica 

Presente 

SEV12-C1Bar Cal Calcítica - 

SEV12-C8 Cal Dolomítica Presente 

Nave 

SEV12 

SEV12-C8Bar 
Gesso e cal 
calcítica 

- 

SEV6 Cal Calcítica Ausente 
Torre Zimbório 

SEV7 Cal Calcítica Ausente 

SEV8–INT Presente 
Coro Alto SEV8 

SEV8-EXT Presente 

Interior 

Torre Lanterna SEV4 

Cal Dolomítica 

Granítica 

Presente 

 

A caracterização de amostras de argamassa da Sé Catedral de Évora mostrou a presença de dois tipos de 

ligante, um predominante que é de natureza dolomítica e outro, apenas detectado na zona do Zimbório 

(amostras SEV6 e SEV7), de natureza calcítica. Com excepção da zona do Zimbório, as restantes 

argamassas de cal dolomítica (cal parda) são de composição muito semelhante. Os barramentos 



Caracterização de Argamassas Tradicionais e Históricas de Edifícios Religiosos do Alentejo 

88 

observados na Nave Colateral Sul (amostras SEV12-C1Bar e SEV12-C8Bar) são de cal calcítica e de 

mistura de gesso e cal calcítica.  

A halite foi detectada em todas as amostras do interior do monumento, com excepção das argamassas da 

Torre do Zimbório. A presença de elevadas quantidades de ião cloreto e a presença de partículas de 

carbono, observadas ao MEV, pode ser indicativa de que tenham sido ateadas fogueiras no interior da 

igreja com a finalidade de acelerar a carbonatação e adicionado cloreto de sódio durante a preparação das 

argamassas para acelerar o seu processo de endurecimento. 

Relativamente ao tipo de agregado ele é de natureza granítica e é proveniente de britagem de rochas 

locais, provavelmente da pedreira do Alto de S. Bento, na vizinhança de Évora. Esta conclusão foi 

reforçada pela detecção de olivina, que é um mineral altamente susceptível de sofrer metereorização, não 

suportando portanto transporte, e o facto daquela pedreira ser a única fonte local de rochas com este tipo 

de minerais. 

A composição das amostras analisadas aponta assim para a hipótese de as argamassas não 

corresponderem às épocas que inicialmente estavam atribuídas (Quadro 1), mas sim a duas épocas 

distintas as de cal calcítica do século XIV e as de dolomítica do século XVI, época confirmada de 

colocação do Cadeiral no Coro Alto. 
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3.3 - Igreja Nossa Senhora da Assunção (antiga Sé de Elvas) 

Da antiga Sé de Elvas foram recolhidas 6 amostras, que se encontram registadas no Quadro 20 e 

assinaladas na Figura 55. Nas Figuras 56 a 59 mostram-se os locais de onde foram extraídas as amostras. 

 

Quadro 20 – Registo do local de extracção das amostras da antiga Sé de Elvas. 

Argamassa Designação Localização 

1 SEL1 
2º Pináculo a contar da Torre do Relógio (lado 

poente) 

2 SEL2 
Camada subjacente à argamassa de 

assentamento de azulejos, junto à sacristia 

3 SEL3 
Tecto da nave lateral direita, no último tramo, 
junto à Capela de Jesus, Maria e José 

4 SEL4 Parede do poço dos cabos do relógio 

5 SEL5 
Portinhola ao lado esquerdo da Capela de 

Nossa Senhora de Guadalupe 

6 SEL6 Pináculo da Torre Sineira 
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SEL1

SEL2

SEL5
SEL3

SEL6
SEL4

SEL1

SEL2

SEL5
SEL3

SEL6
SEL4

 

Figura 55 – Planta da Igreja de Nossa Senhora da Assunção com os locais de extracção de amostra 
assinalados. (Legenda da planta: 1 – Portal Principal; 2 – Capela de Santo Amaro; 3 – Capela de Jesus, 
Maria, José; 4 – Capela e Altar das Almas, hoje Capela do Coração de Jesus; 5 – Capela de Nossa 
Senhora da Conceição; 6 – Capela do Senhor dos Passos; 7 – Capela de Nossa Senhora da Soledade;  
8 – Capela-mor; 9 – Baptistério; 10 – Capela de Nossa Senhora de Guadalupe; 11 – Capela de Nossa 
Senhora do Carmo; 12 – Antiga Capela de Santo António; 13 – Capela de Santo António; 14 – Capela do 
Santíssimo Sacramento; 15 – Sacristia; 16 – Capela colateral; 17 – Escada de acesso à antiga sacristia do 
cabido. 
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Figura 56 – a) Local de extracção da amostra SEL1; b) Pormenor da imagem (a). 
 

 

     
Figura 57 – a) Locais de extracção das amostras: a) SEL2; b) SEL3; c) Pormenor da imagem (b) onde é 
visível o tijolo cerâmico da alvenaria da abóbada. 

a) b) 

a) 
b) 

c) 
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Figura 58 – Local de extracção da amostra SEL5 onde se encontram assinaladas as camadas de 
argamassa externa e interna que compõem esta amostra. 
 

      
Figura 59 – Local de extracção da amostra SEL6: b) Pormenor da imagem (a) onde são visíveis tijolos 
cerâmicos no interior do pináculo. 

Camada 
interna 

Camada 
externa 

a) b) 

a) b) 
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3.3.1 - Observação visual das amostras 

Nas Figuras 60 a 66 apresentam-se os registos fotográficos das amostras da Igreja de Nossa Senhora da 

Assunção antes de serem desagregadas. 

 

   
Figura 60 – Aspecto das amostras antes de serem desagregadas: Amostra SEL1 - a) Superfície externa;  
b) Superfície interna. 
 

A observação da amostra SEL1 (Figura 60) permitiu identificar duas camadas de argamassa: 

1) Camada de reboco de coloração castanha clara com espessura compreendida entre 15 e 20 mm, 

sendo visíveis alguns agregados de morfologia sub-angulosa e terras de coloração mais escuras. A 

argamassa apresentava um aspecto pouco resistente e reduzida compactação.  

2) Camada de acabamento de coloração mais escura que a anterior com cerca de 2 mm de espessura, 

sendo possível observar agregados de menores dimensões e menor compactação que a camada 

subjacente. 

Sobrejacente a esta camada foi possível observar várias camadas brancas, que se julga serem de caiação, 

e a presença de líquenes e patinas que conferem uma coloração negra à argamassa. 

O estudo de caracterização foi efectuado apenas na camada de reboco mais interna, descrita em 1, uma 

vez que a camada de acabamento se encontrava contaminada pela presença de colonizações biológicas e 

a quantidade resultante após a limpeza e separação das camadas não era suficiente para a caracterização 

pretendida. 

a) b) 
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Figura 61 – Aspecto da amostra SEL2 antes de ser desagregada. 

 

A argamassa SEL 2 (Figura 61) apresentava coloração clara, nódulos brancos, agregados de pequenas 

dimensões e mostrou fraca resistência mecânica ao corte com martelo e escopro e resistência mediana à 

desagregação com martelo de borracha. 

 

   
Figura 62 – Amostra SEL3: a) Aspecto da superfície externa da amostra antes de ser desagregada;  
b) Aspecto da superfície interna. 
 
A amostra SEL3 (Figura 62) apresenta duas camadas: 

1) Camada de argamassa de assentamento com cerca de 4 mm de espessura e cor clara. Observaram- 

-se agregados de pequenas dimensões com morfologia sub-angulosa e a presença de pós de tijolo. A 

argamassa apresenta reduzida resistência e compactação. Esta camada foi designada por SEL3a. 

2) Camada branca com cerca de 2 mm com pintura sobrejacente em tons escuros (preto) e amarelos. 

Nesta camada também se observaram pós de tijolo e reduzida resistência. Esta camada foi designada 

por SEL3b. 

b) a) 
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Figura 63 – Amostra SEL4 antes de ser desagregada: a) Aspecto da superfície externa; b) Aspecto da 
superfície interna. 
 
A argamassa SEL4 (Figura 63), com cerca de 24 mm espessura, aparenta ser uma argamassa de 

enchimento, e é constituída por uma única camada de coloração castanha clara com agregados de 

pequenas dimensões, morfologia sub-angulosa e com alguns fragmentos cerâmicos. A amostra é 

resistente e com aspecto poroso. É possível observar ainda uma camada de pintura em tons de rosa/ 

castanho claro na superfície externa. 

 

    
Figura 64 – Amostra SEL5 antes de ser desagregada: a) Camadas interna e intermédia; b) Camadas 
intermédia e externa. 
 
A observação da amostra SEL5 (Figura 64) à vista desarmada permitiu a identificação de três camadas: 

1) Camada de enchimento de coloração castanha escura com cerca de 20 mm de espessura, com 

aspecto resistente, sendo visíveis grãos de agregados de várias dimensões. Observou-se a presença 

de fragmentos cerâmicos de várias dimensões e fragmentos lenhosos. Esta camada foi designada de 

interna e referenciada por SEL5-INT, por ser a que se encontra mais próxima da alvenaria. 

Camada 
interna 

Camada 
intermédia 

Camada 
intermédia 

Camada 
externa 

a) 

a) b) 

b) 
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2) Camada de reboco de coloração castanha clara com cerca de 15 mm de espessura, com aspecto 

resistente e mais compacta que a camada interior, sendo visíveis grãos de agregados de várias 

colorações. Observou-se ainda a presença de nódulos de cal e fragmentos cerâmicos de pequenas 

dimensões. Esta camada foi designada de intermédia e referenciada por SEL5-IM. Sobrejacentes a 

esta camada de argamassa observaram-se sucessivas camadas finas de coloração branca, que se 

julga serem de caiação. 

    
Figura 65 - Aspecto da camada externa da amostra SEL 5 antes ser desagregada: a) Superfície externa;  
b) Superfície interna. 
 
3) Camada de reboco de coloração castanha clara com cerca de 10 mm de espessura, com aspecto 

pouco resistente e menos compacto que a camada intermédia, sendo visíveis grãos de agregados de 

vários tamanhos e colorações (Figura 65). Não foram observados nódulos de cal e fragmentos 

cerâmicos, no entanto eram visíveis pequenas aglomerações de terra de coloração bastante escura. 

Esta camada foi designada de externa e referenciada por SEL5-EXT. Assim como na camada 

intermédia, observaram-se sucessivas camadas de coloração branca sobrejacente à camada de 

argamassa externa. 

   
Figura 66 – Aspecto da amostra SEL6 antes de ser desagregada: a) superfície externa; b) superfície 
interna. 

a) b) 

a) b) 
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A argamassa SEL6 (Figura 66) é constituída por uma única camada de enchimento de coloração castanha 

clara, com cerca de 40 mm de espessura, sendo visíveis agregados de forma sub-angulosa e com 

dimensões superiores aos das amostras descritas anteriormente. Esta argamassa apresenta elevada 

resistência e fragmentos cerâmicos de grandes dimensões. 

No Quadro 21 apresentam-se um quadro resumo dos aspectos principais observados à vista desarmada 

em cada uma das amostras em estudo. 

 
Quadro 21 – Descrição dos principais aspectos observados à vista desarmada das amostras da antiga Sé 
de Elvas 

Amostra 
Nº 

Camadas 
Identificação Cor 

Espessura 
(mm) 

Tipo de 
agregados 

Presença de 
materiais 

pozolânicos 

Outras 
observações 

SEL1 1 SEL1 
Castanha 
clara 

15 - 20 
Pequenas 
dimensões 

Ausentes 
Pouco resistente, 
pouco compacta,  

SEL2 1 SEL2 
Castanha 
clara 

a) 
Pequenas 
dimensões 

Ausentes 
Pouco resistente e 
pouco compacta 

SEL3a 
Castanha 
clara 

4 
Pequenas 
dimensões 

Presentes 
Pouco resistente e 
pouco compacto 

SEL3 2 
SEL3b Branca 2 - Presentes 

Pouco resistente e 
pouco compacto 

SEL4 1 SEL4 
Castanha 
clara 

24 
Pequenas 
dimensões 

Presentes 
Resistente e pouco 

compacta,  

SEL5-INT 
Castanha 
clara 

20 
Pequenas 
dimensões 

Presentes 
Resistente e pouco 
compacta, material 

lenhoso 

SEL5-IM Branca 15 
Pequenas 
dimensões 

Presentes 
Nódulos brancos, 
Resistente e 
compacta 

SEL5 3 

SEL5-EXT 
Castanha 
clara 

40 
Pequenas 
dimensões 

Ausentes 
Resistente e 
compacta 

SEL6 1 SEL6 
Castanha 
clara 

40 
Pequenas 
dimensões 

Presentes Resistente 

a) não determinado 

 

3.3.2 - Difracção de raios X 

No Anexo 5 apresentam-se os difractogramas obtidos e nos Quadros 22 e 23 as composições 

mineralógicas das amostras da antiga Sé de Elvas. 
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Quadro 22 – Composição mineralógica qualitativa das amostras da antiga Sé de Elvas 

 

Quadro 23 – Composição mineralógica qualitativa das argamassas (continuação) 

 

Os resultados de DRX indicam que as várias argamassas são constituídas essencialmente por carbonatos 

(calcite, magnesite, dolomite e hidromagnesite) e agregados siliciosos. As amostras SEL2 e as três 

camadas que constituem a amostra SEL5 aparentam ser de cal dolomítica, enquanto que as restantes são 

de cal calcítica.  

O barramento do tecto da igreja, amostra SEL3b, é de cal calcítica com vestígios de gesso. 

                                                      

31 Mineral de argila do grupo das esmectites – (1/2Ca,Na)0.7(Al,Mg,Fe)4[(Si,Al)8O20](OH)4•nH2O 

SEL3 
SEL1 

SEL3a SEL3b 
SEL4 SEL6 

Compostos 
cristalinos 
identificados 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Global 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Quartzo +++ vtg/+ + vtg/+ ++/+++ + ++ + 

Feldspatos +++ vtg/+ + - ++/+++ + ++ + 

Mica + vtg vtg/+ vtg/+ vtg/+ vtg/+ +/++ vtg 

Anfíbolas vtg/+ - vtg/+ - vtg vtg vtg/+ vtg 

Caulinite vtg/+ - vtg - vtg vtg vtg/+ vtg 

Calcite ++ +++/++++ +/++ +++/++++ ++/+++ +++ +++ +++/++++ 

Gesso - - - vtg/+ - - - - 

SEL5 
SEL2 

C.INT C.IM C.EXT 
Compostos 
Cristalinos 
identificados Fracção 

Global 
Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Quartzo ++ + ++/+++ + +/++ + ++ + 

Feldspatos ++ + +/++ + +/++ + ++ + 

Mica + vtg vtg/+ Vtg vtg/+ - vtg/+ vtg 

Clorite vtg - ? - ?/vtg ? - - 

Montmorilonite31 - - ?/vtg - ?/vtg ? vtg/+ vtg/+ 

Anfíbolas vtg - ++ + +/++ + +/++ vtg/+ 

Mineral zeolítico + + vtg vtg/+ vtg vtg vtg vtg 

Halite vtg vtg - - - - - - 

Caulinite vtg - ? - vtg ? - - 

Calcite +++ +++ ++ + ++/+++ +++ ++ ++/+++ 

Gesso - - ?/vtg ?/vtg ? ? vtg Vtg 

Magnesite - - vtg/+ + vtg + - Vtg 

Dolomite ? vtg vtg/+ vtg/+ ? ? ?/vtg ?/vtg 

Hidromagnesite vtg + ?/vtg - ?/vtg - vtg vtg/+ 
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3.3.3 - Análise Térmica 

No Anexo 5 apresentam-se os registos térmicos obtidos para as várias amostras e as respectivas perdas 

de massa. 

À excepção das amostras SEL2 e SEL5 que são argamassas dolomíticas, as restantes amostras 

apresentam registos ATG/ATD típicos de argamassas aéreas do tipo calcíticas com perdas de massa 

acentuadas entre 500 e 900 °C, atribuídas à descarbonatação do carbonato de cálcio. 

As várias camadas da amostra SEL5 e a amostra SEL2 apresentam ainda uma perda de massa acentuada 

entre os 370 e os 550 °C correspondente à descarbonatação da magnesite. 

Tal como para as amostras da Sé de Elvas determinaram-se, quando aplicável, os teores de calcite, de 

magnesite, dolomite e hidromagnesite. 

No Quadro 24 apresenta-se um resumo da composição mineralógica das várias amostras estudadas da 

antiga Sé de Elvas. 

Quadro 24 – Teores (em % mássica) de calcite, magnesite, hidromagnesite e dolomite a partir da ATG 
Amostras CaCO3 MgCO3 Hidromagnesite Dolomite Gesso 

SEL1 30 - - - - 

SEL2 29 9 11 10 - 

SEL3a 29 - - - - 

SEL3b 92 - - - 2 

SEL4 42 - - - - 

INT 11 9 12 7 - 

IM 16 8 12 6 - SEL5 

EXT 14 8 16 7 - 

SEL6 36 - - - - 

 

Dada a elevada semelhança de composição mineralógica entre as várias camadas da amostra SEL5, 

prosseguiu-se com os ensaios de análise química por via húmida em apenas uma das camadas, a camada 

mais interior, aquela que supostamente estaria menos alterada e que se dispunha de mais quantidade de 

amostra. 

3.3.4 - Resíduo insolúvel e análise granulométrica da areia 

No Quadro 28 relativo à composição simplificada das argamassas apresentam-se os teores de resíduo 

insolúvel obtidos a partir do ataque com HNO3. 
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Na Figura 67 apresenta-se a distribuição granulométrica da areia das várias amostras. 
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G1:<0,075 mm; G2: 0,075-0,160 mm; G3: 0,160- 0,315 mm; G4: 0,315-0,630 mm; G5: 0,630- 1,25 mm;  

G6: 1,25-2,5 mm; G7: 2,5-5,0 mm; G8:>5,0 mm 

Figura 67 – Distribuição granulométrica da areia das amostras da Sé de Elvas. 
 

A análise granulométrica da areia revelou que a maioria das amostras apresenta uma dimensão de 

agregado entre 0,160 e 2,50 mm. 

No Quadro 25 apresenta-se uma breve descrição da composição mineralógica dos areia das diferentes 

amostras por observação à lupa binocular. 

Quadro 25 – Descrição mineralógica da areia das amostras da antiga Sé de Elvas por observação à lupa 
binocular 

Amostras 
Mineral 

predominante 
Outros minerais 

Fragmentos 
cerâmicos 

Forma dos 
grãos 

SEL1 
Quartzo, feldspato, 
piroxena e/ou anfíbola, 
micas, litoclastos 

SEL2 
Feldspatos, minerais 
máficos (anfíbolas e/ou 
piroxenas), biotite 

Presentes 

SEL3a 
Quartzo, quartzito, 
felspato, micas, piroxena 
e/ou anfíbola, litoclastos 

Ausentes 

SEL4 
Quartzo, feldspatos, micas, 
litoclastos 

SEL5-INT 

Quartzo, feldspato, micas, 
piroxena e/ou anfíbola, 
litoclastos, minerais 
máficos 

SEL6 

Quartzo 

Quartzo, feldspato, micas, 
litoclastos 

Presentes 

Subanguloso a 
subrolado 
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A observação dos agregados à lupa binocular conjuntamente com a análise por difracção de raios X 

permitiu verificar a utilização em todas as argamassas de agregados com uma composição mineralógica 

uniforme e correlacionável com a geologia local, designadamente fragmentos de rochas ígneas que 

afloram na região, nomeadamente granitos, gabros e uma contribuição de rochas metamórficas como 

xistos e quartzitos. Foi ainda possível verificar, praticamente em todas as amostras, a presença de nódulos 

de cal e de materiais cerâmicos, provavelmente restos de materiais utilizados na alvenaria das paredes e 

tectos da antiga Sé de Elvas. 

3.3.5 - Análise química 

No Quadro 26 apresentam-se os teores de cada elemento, expressos na forma de óxidos, na fracção 

solúvel da argamassa para algumas das amostras. No Quadro 27 encontram-se os teores de ião cloreto e 

ião sulfato, expresso na forma de óxido.  

Quadro 26 – Composição química (em % mássica) da fracção solúvel das amostras da antiga Sé de Elvas  
Amostra CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2 

SEL1 5.770±0.51 0.115±0.030 0.047±0.005 0.292±0.008 0.446±0.005 0.779±0.014 0.183±0.22 

SEL4 8.208±0.00 0.542±0.057 0.325±0.010 0.205±0.015 0.395±0.017 1.861±0.012 1.121±0.65 

SEL5-INT 2.974±0.05 0.487±0.011 0.191±0.012 2.443±0.025 0.925±0.097 0.968±0.070 0.516±0.46 

SEL6 7.853±0.56 0.105±0.005 0.170±0.004 0.242±0.005 1.264±0.020 3.179±0.014 1.640±0.88 

 
 
Quadro 27 – Composição química (em % mássica) da fracção solúvel das várias amostras (continuação) 

Amostra Cl- SO3 

SEL1 0.060±0.005 0.189±0.005 

SEL4 0.064±0.002 0.187±0.008 

SEL5-INT 0.139±0.001 0.175±0.009 

SEL6 0.056±0.002 0.252±0.004 

 

Como seria de esperar, tendo em conta que todas as amostras com excepção da SEL5-INT são de cal 

aérea, os teores mais elevados são os de óxido de cálcio. Os teores em ião cloreto são muito baixos, e 

semelhantes aos obtidos noutros estudos [Bruno et al., 2004; Alvarez et al., 2000; Puertas et al., 1994] 

revelando baixos níveis de salinidade total.  

Os teores em SO3 são igualmente baixos. Considerando que o SO3 é um indicador da presença de gesso 

[Maravelaki-Kalaitzaki et al., 2003] estes resultados mostram que, não só não foi utilizado gesso na 

formulação das argamassas como também a reacção entre a calcite da matriz da argamassa com o SO2  

atmosférico é desprezável, o que se enquadra com o ambiente não poluído da região. 
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3.3.6 - Microscopia Óptica 

3.3.6.1 – Lupa binocular 

As amostras apresentavam um ligante de coloração castanha. Observaram-se agregados variados quanto 

à cor, natureza e tamanho e poros de várias dimensões nas amostras SEL1, SEL3 e SEL5. Foram ainda 

observados fragmentos cerâmicos (Figura 68b) e nódulos de cal de pequenas e médias dimensões em 

todas as amostras (Figura 68a).  

O barramento da amostra SEL3, no qual não se confirmou a utilização de areia, apresentava coloração 

clara e inúmeros espaços preenchidos com resina (Figura 68c). Sobrejacente ao barramento foi possível 

observar uma outra camada de coloração branca com pequena espessura e mais compacta (Figura 68d). 

Na amostra SEL6 observou-se ainda um aspecto particular, uma substância de coloração laranja em torno 

de nódulos de cal (Figura 68f). 

 

     

       
Figura 68 – Observações à lupa binocular: a) Aspecto geral da amostra SEL1; b) Pormenor da imagem (a) 
onde se observa a presença de nódulos de cal (indicados pelas setas) e fragmentos cerâmicos (dentro do 
círculo); c) Aspecto geral da amostra SEL3 onde se pode observar a camada de argamassa e a camada de 
argamassa de barramento de coloração branca; d) Pormenor da imagem (c) onde se pode observar um 
fragmento cerâmico de grandes dimensões e o aspecto da camada de barramento; e) Aspecto geral da 
amostra SEL6; f) Pormenor da imagem (e) onde se observa uma coloração laranja em volta de um nódulo 
de cal (indicada pelas setas). 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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3.3.6.2 – Microscopia de transmissão 

A petrografia das amostras da antiga Sé de Elvas evidencia um ligante de coloração mais escura que o das 

amostras da Sé de Évora. Os agregados são essencialmente de natureza siliciosa e carbonatada. 

Observaram-se também fragmentos de grandes dimensões cerâmicos (Figura 69b) e de granito com 

aspecto pouco alterado (Figura 69a). No interior dos fragmentos cerâmicos observam-se agregados de 

pequenas dimensões (Figura 69b). As principais diferenças a registar são o aspecto mais alterado da 

amostra SEL3, a maior quantidade de agregados na amostra SEL5-INT e a inexistência de agregados 

carbonatados na amostra SEL4. 

     
Figura 69 – Observações da amostra SEL1: a) Grão de granito em nicóis cruzados; b) Fragmento cerâmico 
em nicóis cruzados; c) Plagioclase (1) e carbonato (2) em nicóis cruzados. 
 

     
Figura 70 – Observações da amostra SEL6: a) Cal (1) e carbonatos (2) em nicóis cruzados; b) em luz 
paralela; c) Fragmento de mármore em nicóis cruzados. 
 

     
Figura 71 – a) Amostra SEL2 - Litoclasto com quartzo e feldspatos (1) muito alterados com substância 
neoformada castanha-alaranjada a intruir as fracturas do grão (2) em luz paralela; b) Amostra SEL1 - 
Litoclasto com quartzo (3), clorite (4) e substância neoformada no contacto litoclasto/ligante (5) em luz 
paralela; c) Amostra SEL2 - Anfíbolas alteradas (5) e quartzo policristalino (7) em nicóis cruzados. 

2 

1 

1 

2 

1 

2 
4 

3 
6 6 

5 
7 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Através da observação à lupa binocular foi possível identificar os agregados mais importantes, como o 

quartzo, feldspatos (Figura 71a), micas e anfíbolas (Figura 71c). A presença de materiais cerâmicos 

também era evidente e de grande importância, tendo a adição deste material, intencionalmente ou não, 

contribuído para aumentar a resistência das argamassas. A observação ao microscópio petrográfico 

possibilitou ainda a identificação de minerais típicos do ambiente geológico ígneo e metamórfico da região 

de Elvas, como anfíbolas, piroxenas, esfenas e estaurolite. Esta técnica permitiu avaliar também a 

distribuição espacial e a presença de materiais neoformados resultado das reacções pozolânicas [Relatório 

LNEC 215/06 - NMM]. Estes materiais encontram-se posicionados preferencialmente na interface agregado 

– ligante. As capacidades desta técnica óptica ficaram bem demonstradas, pois além de ter permitido 

efectuar a distinção entre diferentes tipos de rochas, como sienito, diorito e quartzito, possibilitou a 

distinção entre os agregados carbonatados e o ligante (Figura 70a).  

A petrografia óptica quantitativa, contagem de pontos, é indicada por vários autores [Baronio et al., 1997; 

Björn et al., 1993] como uma solução para o problema da composição simplificada e traço ponderal das 

argamassas, particularmente recomendada para os casos em que se suspeite da presença de agregados 

carbonatados, como é o caso das argamassas da antiga Sé de Elvas. Este método foi utilizado neste caso 

de estudo para a determinação do teor de agregado calcário presente nas amostras (Quadro 28). 

3.3.7 – Microscopia Electrónica de Varrimento 

As amostras apresentavam um aspecto bastante heterogéneo, com diversos tipos de colonizações 

biológicas (Figura 72). Observaram-se grãos de agregado alterados, nomeadamente feldspato  

(Figura 73a), quartzo (Figura 73b) e mica (Figura 73c). 

A amostra SEL3 é constituída por uma camada de argamassa e uma camada de barramento. Na camada 

de argamassa foi possível observar a presença de cristais de gesso distribuídos por toda a amostra. Na 

camada de barramento observaram-se cristais de gesso envolvidos pela pasta calcítica (Figura 75b) e 

colonizações biológicas na forma de filamento. 

As análises efectuadas às três camadas que compõem a amostra SEL5 mostraram que se tratam de 

argamassas muito semelhantes (Figura 74b, c). A amostra SEL5 apresenta um aspecto mais grosseiro que 

foi conferido pelo tamanho dos agregados. Nestas três camadas foram observadas colonizações biológicas 

na pasta e no interior de poros, agregados bastante alterados, nomeadamente quartzo e mica. Na camada 

interna e intermédia observou-se halite na pasta (Figura 75a), mineral não detectado por análise 

difractométrica. Nas camadas intermédia e externa observaram-se formas ricas em sódio (Figura 78a) e na 

camada externa observaram-se ainda cristais muito ricos em magnésio (Figura 75c), muito provavelmente 

hidromagnesite, também não detectados por DRX. 
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A amostra SEL6 apresentava um aspecto alveolar. Observaram-se zonas de calcite bem cristalizada 

(Figura 76), cristais em forma de agulha (Figura 77) e um gel de aluminosilicato de sódio (Figura 78c). 

Todas as amostras, à excepção das amostras SEL2 e SEL5, apresentam um ligante constituído 

essencialmente por calcite (Figura 74a). No caso das SEL2 e SEL5 o ligante é dolomítico confirmando os 

resultados obtidos por DRX. 

     

     
Figura 72 – Aspectos microestruturais reveladores da existência de colonizações biológicas: a, b,  
c) amostra SEL1; d) amostra SEL5-INT; e, f) amostra SEL6. 
 

    

     
Figura 73 – Microestrutura de tipos de agregados e respectivos espectros EDS: a) Feldspato (amostra 
SEL4); b) Quartzo (amostra SEL5-INT); c) Mica (amostra SEL1). 

a) b) c) 

d) e) f) 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Figura 74 – Aspectos microestruturais da pasta carbonatada e espectros EDS correspondentes: a) amostra 
SEL4; b) Amostra SEL5-IM; c) amostra SEL5-EXT. 
 

     

     
Figura 75 – a) Aspectos que evidenciam a presença de halite na amostra SEL5-INT e espectro EDS 
correspondente; b) Aspectos microestruturais da presença de gesso no barramento SEL3b; e respectivo 
espectro EDS; c) Aspectos microestruturais da presença de cristais de hidromagnesite na amostra SEL5-
EXT e espectro EDS correspondente. 
 

a) b) c) 

d) e) f) 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Figura 76 – a) Aspecto microestrutural de cristais de calcite sobre um agregado na amostra SEL6;  
b) Pormenor da imagem (a) e espectro EDS correspondente. 
 

     
Figura 77 – a) Aspectos microestruturais reveladores da existência de cristais em forma de “agulha” na 
amostra SEL6; b) Pormenor da imagem (a) e espectro EDS correspondente. 
 

     

      
Figura 78 – a) Aspecto microestrutural de formas ricas em sódio (amostra SEL5-EXT) e respectivo 
espectro EDS; b) Aspecto microestrutural da presença de geles de aluminosilicatos de sódio na amostra 
SEL6 e respectivo espectro EDS; c) Aspecto microestrutural da presença de aluminosilicatos de magnésio 
e potássio na amostra SEL1 e espectro EDS correspondente. 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 

d) e) f) 
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3.3.8 - Composição simplificada das argamassas 

De forma semelhante à do estudo da composição das argamassas da Sé Catedral de Évora obtiveram-se 

as composições simplificadas das argamassas da antiga Sé de Elvas que se apresentam no Quadro 28. 

 
Quadro 28 – Composição simplificada das amostras de argamassa da Sé de Elvas (% em massa) 

Amostras 
Agregado 
silicioso(1) 

Agregado 
calcário(2) 

Calcite(3) Magnesite(4) Dolomite(5) Hidromagnesite(6) 
Fracção 
solúvel(7) 

SEL1 66 1 29 - - - 4 

SEL2 49 4 25 1 10 11 0 

SEL3a 46 12 17 - - - 25 

SEL4 50 - 42 - - - 8 

SEL5-INT 66 4 7 1 7 12 3 

SEL6 53 1 35 - - - 11 
(1) Agregado silicioso = teor de RI 
(2) Agregado calcário = contagem de pontos por petrografia 
(3) Calcite = teor CaCO3 obtido por ATG – teor de agregado calcário 
(4) Magnesite = teor MgCO3 obtido por ATG 
(5) Dolomite= teor de CaMg(CO3)2 obtido por ATG 
(6) Hidromagnesite = teor de hidromagnesite obtido por ATG 
(7) Fracção solúvel = 100 – Σ (Areia + Calcite + Magnesite + Dolomite + Hidromagnesite) 
 
A partir das composições simplificadas das amostras foi possível reconstituir o traço das argamassas – 

Quadro 29 – expressos pela razão agregado/ligante (em massa). 

Quadro 29 – Traços característicos (em massa) de cada amostra 

Amostras 
Agregado 
silicioso 

Agregado 
calcário 

Hidróxido de 
cálcio 

Hidróxido de 
magnésio 

SEL1 3 vtg 1 - 

SEL2 4.5 vtg 2 1 

SEL3a 4 1 1 - 

SEL4 1,6 - 1 - 

SEL5-INT 8 vtg 1 1 

SEL6 2 vtg 1 - 
vtg – quantidades vestigiais 

Analisando os traços característicos das várias amostras é possível distinguir dois grupos de argamassas: 

- as argamassas SEL1, SEL2, SEL4 e SEL6 que apresentam um traço muito rico em ligante; 

- e as amostras SEL3a e SEL5-INT que apresentam um traço menos rico em ligante. 

As diferenças observadas estão de acordo com as funções desempenhadas por cada argamassa. Os 

traços mais ricos em ligante pertencem às argamassas de revestimento, enquanto que o traço mais pobre 

em ligante pertence às argamassas de enchimento. 
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3.3.9 – Caracterização física e mecânica 

No Quadro 30 apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios de caracterização física e mecânica.  

Quadro 30 - Resultados da caracterização física e mecânica de argamassas 
Coeficiente de capilaridade 
por contacto aos 5 min 

(Ccc5) Amostras 

(kg/m2.h1/2) (kg/m2.min1/2) 

Porosidade (%) 
Resistência à 
compressão 
(N/mm2) 

SEL1 7,6 1,0 26 2,0 

SEL2 5,0 0,6 a) 5,9 

SEL4 9,0 1,2 29 2,6 

SEL5-INT 3,0 0,4 21 3,0 

SEL5-IM 3,1 0,4 19 2,4 

SEL5-EXT 3,9 0,5 a) 2,2 

SEL6 3,4 0,4 25 3,1 

a) não determinado 

As amostras apresentam uma porosidade total compreendida entre 19 e 29 %, sendo o valor médio de  

24 %. Este valor é superior ao obtido no estudo das argamassas da Sé de Évora. 

Na Figura 79 apresentam-se as curvas de absorção de água das amostras da antiga Sé de Elvas. 
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Figura 79 – Curvas de absorção capilar de água das amostras da Sé de Elvas. 
 
Analisando os coeficientes de absorção de água verifica-se que estes aumentam com a porosidade 

determinada por porosimetria de mercúrio, reforçando a ideia que existe uma relação entre a velocidade de 

saturação da água e a porosidade, já verificada no caso de estudo da Sé de Évora. 
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A análise dos resultados dos ensaios de resistência à compressão, usando o método adaptado para 

amostras de argamassas irregulares, mostra que os revestimentos analisados têm de um modo geral uma 

boa resistência mecânica, em geral superior à das argamassas com base em cal de comportamento 

conhecido usadas para comparação [Veiga et al., 2004; Valek e Veiga, 2005]. As amostras SEL 2 e SEL5- 

-INT apresentam valores de resistência à compressão mais elevados, com excepção da amostra SEL6, 

que as restantes amostras. Ambas as amostras apresentam magnesite e hidromagnesite na sua 

composição, o que vem comprovar que a adição de compostos de magnésio confere em certos casos, 

excelentes propriedades mecânicas às argamassas.  

A relação dos resultados de resistência mecânica com a razão agregado/ligante não é muito clara. 

3.3.10 – Apreciação geral dos resultados da antiga Sé de Elvas 

No Quadro 31 apresenta-se um resumo dos principais aspectos da composição das amostras da antiga Sé 

de Elvas. 

Quadro 31 – Resumo dos resultados de composição mineralógica das amostras da antiga Sé de Elvas 
Composição 

Amostras 
Tipo ligante Tipo areia Halite 

2º Pináculo a contar 
da Torre do Relógio 

SEL1 - 
Exterior 

Pináculo da Torre 
Sineira 

SEL6 
Calcítico 

- 

Camada subjacente à 
argamassa de 
assentamento de 

azulejos 

SEL2 Dolomítico Presente 

SEL3a Calcítico - 
Tecto da Nave 
Lateral direita 

SEL3 
SEL3b 

Gesso e cal 
calcítica 

- 

Parede do poço dos 
cabos do relógio 

SEL4 Calcítico - 

INT Presente 

IM Presente 

Interior 

Portinhola ao lado do 
Altar de Nossa 
Senhora de 
Guadalupe 

SEL5 

EXT 

Dolomítico 

Granitóide (maioritária) e 

calcária  

- 

 
Como se pode constatar no Quadro 31, as amostras do exterior da igreja apresentam um ligante do tipo 

calcítico enquanto que as amostras do interior apresentam dois tipos ligante, calcítico e dolomítico, e 

agregados de rochas granitóides e também calcárias, de mineralogia correlacionável com a litologia local. 

Curiosamente verifica-se a presença de halite quando o ligante é do tipo dolomítico. 

O barramento do tecto da Igreja (amostra SEL3b) é de cal calcítica com algum gesso. 
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3.4 - Igreja Matriz de Mértola (Antiga Mesquita de Mértola) 

Da Igreja Matriz de Mértola foram estudadas 4 amostras que se encontram referenciadas no Quadro 32 e 

assinaladas na Figura 80. 

 

Quadro 32 – Designação e localização das amostras da Igreja Matriz de Mértola 

Amostra Designação Localização 

1 MT3 Exterior da Igreja - Mihrab/Sacristia 

2 MT4 Embasamento do Mihrab 

3 MT5 Exterior do embasamento do Mihrab 

4 MT6 Exterior do embasamento do Mihrab 

 

MT3

MT4

MT5

MT6

MT3

MT4

MT5

MT6

 

Figura 80 – Planta da Igreja Matriz de Mértola após a reconstituição histórica datada da década de 50 do 
século XX à actualidade [Cruz, 2005] com os locais assinalados de onde foram retiradas as amostras. 
 



Caracterização de Argamassas Tradicionais e Históricas de Edifícios Religiosos do Alentejo 

112 

3.4.1 – Observação visual das amostras 

Na Figura 81 apresentam-se os registos fotográficos das amostras MT3 e MT4 da Igreja Matriz de Mértola 

antes de serem desagregadas. 

   
Figura 81 – Aspecto das amostras da Igreja Matriz de Mértola antes de desagregadas: a) MT3; b) MT4. 
 

A observação da amostra MT3 (Figura 81a) permitiu identificar a existência de cinco camadas, que a seguir 

se descrevem a começar da camada interior para a mais exterior: 

1) Argamassa de reboco de cor amarelada, referenciada por MT3-INT; 

2) Argamassa de reboco de cor castanha clara com cerca de 10 mm de espessura, referenciada por 

MT3-IM; 

3) Argamassa de reboco de cor castanha escura, referenciada por MT3-EXT. Esta camada foi 

aplicada em duas vezes, uma das aplicações tem cerca de 15 mm de espessura e a outra cerca de 

5 mm; 

4) Camada de caiação (diversas camadas de espessura fina) de cor branca, designada por pintura-

caiação; 

5) Camada de pintura vermelho forte, designada por camada-pintura. 

 

A argamassa da camada externa é mais resistente e a mais compacta das argamassas, enquanto que a 

camada interna é a menos resistente e menos compacta. Os agregados das três camadas são de 

coloração e granulometria semelhantes. 

As várias camadas foram cuidadosamente separadas com o auxílio de um martelo de borracha, um 

escopro de pequenas dimensões e um estilete. Apenas as três primeiras camadas de argamassa 

permitiram a realização completa de caracterização, enquanto que as camadas com designação “camada- 

-caiação” e “camada-pintura”, devido à escassez de amostra, foram apenas observadas ao MEV. 

a) b) 
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A amostra MT4 (Figura 81b) apresentava uma cor clara e era constituída por apenas uma única camada. 

Observaram-se fragmentos cerâmicos moídos de pequena dimensão (pó de tijolo) bem distribuídos por 

toda a amostra (Figura 82) e agregados de forma alongada e coloração verde semelhantes aos xistos da 

região. A argamassa apresentava um aspecto compacto e resistente embora fosse facilmente riscada. 

 

   
Figura 82 – a) Aspecto geral da amostra MT4 à lupa binocular; b) Pormenor da imagem anterior, 
evidenciando o pó de tijolo (indicado pela seta preta) e agregados de forma alongada e coloração verde 
(seta vermelha). 
 

Nas Figuras 83 a 85 apresentam-se os registos fotográficos da extracção das amostras MT5 e MT6 e nas 

Figuras 86 a 88 apresentam-se as amostras em laboratório antes de serem desagregadas. 

 
Figura 83 – Locais de extracção das amostras MT5 e MT6. 

MT5 

MT6 

a) b) 
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Figura 84 – Pormenores do local de extracção da amostra MT5. 
 

   
Figura 85 – Pormenores do local de extracção da amostra MT6: a) antes e b) após a extracção da amostra. 
 

   
Figura 86 – Aspecto da amostra MT5 antes de ser desagregada: a) superfície externa; b) superfície interna. 
 

a) b) 

a) b) 
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A amostra MT5 (Figura 86) é uma argamassa de revestimento, de coloração castanha clara com cerca de 

9 mm de espessura, sendo visíveis agregados de pequenas dimensões. Esta argamassa apresenta 

resistência mediana e nódulos de cal de pequenas dimensões. Na superfície externa observaram-se 

vestígios de duma pintura/caiação de coloração branca. 

   
Figura 87 – Aspecto de um dos fragmentos amostra MT6 antes de ser desagregada: a) superfície externa; 
b) superfície interna. 
 

      
Figura 88 – Aspecto do outro fragmento da amostra MT6 antes de ser desagregado: a) Superfície externa; 
b) superfície interna; c) superfície transversal em que são visíveis duas camadas de argamassa. 
 
A observação da amostra MT6 (Figuras 87 e 88) permitiu identificar duas camadas de argamassa e uma 

camada de pintura de coloração branca. 

1) Camada de enchimento de coloração castanha clara com cerca de 10 a 20 mm de espessura. 

Observaram-se nódulos de cal e fragmentos cerâmicos de pequenas dimensões. Esta camada foi 

designada de MT6-INT. 

2) Camada de reboco de coloração castanha, um pouco mais escura que a camada anterior, com cerca 

de 9 a 13 mm de espessura. A argamassa apresentava elevada resistência e observou-se a presença 

de nódulos de cal e fragmentos cerâmicos de pequenas dimensões. Esta camada foi designada de 

MT6-EXT. 

3) Camada de pintura de coloração branca. 

a) b) 

a) b) c) 
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No Quadro 33 apresenta-se uma descrição sucinta dos principais aspectos observados nas amostras da 

Igreja Matriz de Mértola. 

Quadro 33 – Descrição dos principais aspectos observados nas amostras da Igreja Matriz de Mértola 

Amostra 
Nº 

Camadas 
Identificação Cor 

Espessura 
(mm) 

Tipo de 
agregados 

Presença de 
materiais 

pozolânicos 

Outras 
observações 

MT3-INT Amarela a) 

MT3-IM 
Castanha 
clara 

a) 
Pouco resistente 

MT3-EXT 
Castanha 
escura 

a) 

Várias 
dimensões e 
colorações Resistente e 

compacta 
MT3-Caiação Branca a) - 

MT3 5 

MT3-Pintura Vermelha a) - 

Ausência 

Pouco resistente 

MT4 1 MT4 Branca - 
Fragmentos de 
xisto verde 

Pó de tijolo Resistente 

MT5 1 MT5 
Castanha 
clara 

9 Ausentes 

Nódulos brancos, 
resistência 

mediana e pouco 
compacta 

MT6 –INT 
Castanha 
clara 

9 – 13 
Nódulos brancos, 
Resistente e 
compacta 

MT6 2 

MT6 – EXT 
Castanha 
clara 

10 - 20 

Várias 

colorações e 

granulometria 

fina 
Fragmentos 

cerâmicos Nódulos brancos, 
resistente e 
compacta 

a) não determinado 

3.4.2 - Difracção de raios X 

No Anexo 6 apresentam-se os difractogramas obtidos e nos Quadros 34 e 35 as composições qualitativas 

das várias amostras. 

Quadro 34 – Composição mineralógica qualitativa das amostras da Igreja Matriz de Mértola 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MT3 

C. INT C. IM C. EXT Compostos 
cristalinos 
identificados Fracção 

Global 
Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Quartzo +++ +/++ +++ + +++ + 

Feldspatos +/++ + ++ Vtg ++ vtg 

Mica +/++ +/++ +/++ Vtg +/++ ? 

Clorite + + + - + - 

Anfíbolas vtg/+ ? vtg/+ - vtg/+ - 

Calcite + ++ ++ +++/++++ ++ +++/++++ 

Dolomite vtg/+ + - - - - 

Carboaluminatos 
de cálcio 
hidratado 

vtg/? vtg/? - ?/vtg - - 

Gesso ? ? - ?/vtg - - 
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Quadro 35 – Composição mineralógica qualitativa das amostras da Igreja Matriz de Mértola (continuação) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Com excepção das amostras MT3-INT e MT6, os resultados de DRX indicam composições mineralógicas 

semelhantes e são características de argamassas de cal aérea calcítica com agregados essencialmente do 

tipo silicioso. A presença de dolomite na amostra MT3-INT, associado a que se trata da camada mais 

interna do revestimento, sugere tratar-se duma argamassa de um período mais antigo. Detectou-se ainda a 

presença de hidromagnesite em ambas as camadas da amostra MT6. 

Os resultados indicam que a amostra MT4 é um estuque de gesso com uma pequena quantidade de 

agregados do tipo silicioso e calcite. A presença de uma pequena quantidade de calcite pode ser devida à 

adição, que é usual, de cal ao gesso durante a preparação.  

3.4.3 - Análise Térmica 

No Anexo 6 encontram-se os registos ATG/ATD e as respectivas perdas de massa, a partir das quais se 

estimaram os teores dos constituintes que se apresentam no Quadro 36. 

Quadro 36 – Teores (em % mássica) de calcite, magnesite, hidromagnesite e dolomite a partir da ATG 
Amostras CaCO3 Hidromagnesite Dolomite Gesso 

INT 10 - 5 - 

IM 23 - - - MT3 

EXT 27 - - - 

MT4  3 - - 86 

MT5  23 - - - 

INT 20 1 - - 
MT6 

EXT 19 8 - - 

MT6 
MT4 MT5 

C. INT C. EXT Compostos 
cristalinos 
identificados Fracção 

Global 
Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Quartzo + + +++ + +++ +/++ +++ +/++ 

Feldspatos vtg ? ++ + ++ + ++ + 

Mica vtg vtg ++/+++ + + vtg + vtg 

Clorite vtg - vtg/+ ? Vtg ? ?/vtg ?/vtg 

Anfíbolas - - +/++ ?/vtg + vtg/+ + ? 

Calcite vtg + ++ ++/+++ ++ ++/+++ ++ ++/+++ 

Hidromagnesite - - - - -/? vtg/+ vtg + 

Aragonite - - +/++ +/++ vtg/+ + + +/++ 

Gesso +++/++++ +++/++++ - - - - - - 
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3.4.4 - Resíduo insolúvel e granulometria da areia 

No Quadro 40 relativo à composição simplificada das argamassas apresentam-se os teores de resíduo 

insolúvel obtidos a partir do ataque com HNO3.  

Na Figura 89 apresentam-se as distribuições granulométricas das amostras da Igreja Matriz de Mértola. 
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Figura 89 – Distribuição granulométrica da areia das amostras da Igreja Matriz de Mértola. 
 
As duas camadas mais externas da amostra MT3 (MT3-IM e MT3-EXT) apresentam uma granulometria 

muito semelhante, bem como as duas camadas da amostra MT6, com agregados de dimensão 

essencialmente compreendida entre 0,315 e 1,25 mm, sugerindo tratar-se de uma mesma empreitada e de 

aplicações sucessivas. A granulometria da amostra MT3-INT é relativamente diferente das outras duas 

camadas o que parece confirmar a hipótese de ser uma argamassa de origem mais antiga. 

A distribuição granulométrica da amostra MT4 não é representativa uma vez que o resíduo insolúvel obtido 

do ataque com HCl foi um precipitado de coloração branca constituído essencialmente pelo ligante de 

gesso. Para tentar obter a distribuição granulométrica para esta amostra realizou-se posteriormente ataque 

com HNO3 à amostra desagregada tendo-se verificado que o resíduo insolúvel resultante era constituído 

essencialmente por partículas de pó de tijolo de dimensão inferior a 0,315 mm, conferindo uma tonalidade 

alaranjada ao resíduo (Figura 90). 

Na Figura 91 mostram-se os aspectos gerais dos agregados correspondentes à fracção de 0,630 mm 

enquanto que nas Figuras 92 e 93 mostram-se alguns aspectos particulares dos agregados observados à 

lupa binocular. 
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De um modo geral, pode-se concluir que os grãos apresentam forma subrolada ou subangulosa, o que 

indica que a maioria dos agregados sejam sedimentos de rio. O quartzo é o mineral mais abundante nas 

várias fracções das três camadas da amostra MT3 e apresenta-se em várias variedades, nomeadamente 

hialino (Figura 91c), leitoso, citrino, verde e fumado (Figura 91d) e rosa (Figura 91e). Observou-se a 

presença de litoclastos de rochas granitóides e xistos (Figura 92a), provavelmente de origem local. Na 

camada interna, observaram-se fragmentos cerâmicos (Figura 92b) que não tinham sido detectados à vista 

desarmada. Na camada externa foram observadas micas, do tipo moscovite (Figura 93a) e do tipo biotite 

(Figura 93b). Esta última em grande abundância e com sinais de alteração. 

     
Figura 90 – a) Aspecto do resíduo insolúvel do ataque com HCl da amostra MT4 observada à lupa 
binocular - Fragmentos de gesso na fracção de 1,25 mm; b) Aspecto do resíduo insolúvel do ataque com 
HNO3 da amostra MT4 observada à lupa binocular - Fragmentos de gesso com partículas de pó de tijolo 
agregadas; c) Sedimentos que ficaram agarrados ao papel de filtro. 
 

     

     
Figura 91 – Aspectos gerais das fracções de 0,630 mm à mesma ampliação: a) Amostra MT3-INT;  
b) Amostra MT3-IM. Variedades de quartzo observadas à lupa binocular: c) Quartzo hialino observado na 
amostra MT3-EXT; d) Quartzo verde e fumado observado na amostra MT3-EXT; e) Quartzo rosa 
observado na amostra MT3-EXT; f) Quartzo hialino-rosa evidenciando a fractura conchoidal característica 
do quartzo. 

a) b) 

c) 

e) 

a) b) 

d) f) 

c) 
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Figura 92 – Aspecto dos agregados da amostra MT3-INT observados à lupa binocular:  
a) Litoclastos de rochas granitóides e fragmentos de xisto; b) Fragmentos cerâmicos; c) Feldspato onde se 
observa a sua clivagem característica. 
 

   
Figura 93 – Minerais observados à lupa binocular na amostra MT3-EXT: a) Moscovite; b) Biotite. 
 

No Quadro 37 apresenta-se uma breve descrição mineralógica dos agregados das amostras da Igreja 

Matriz de Mértola observados à lupa binocular. 

 
Quadro 37 – Descrição mineralógica dos agregados das amostras da Igreja Matriz de Mértola por 
observação à lupa binocular 

Amostra 
Mineral 

predominante 
Outros minerais/rochas 

Fragmentos 
cerâmicos 

Forma dos 
grãos 

INT 
Feldspatos, litoclastos de 
rochas granitóides 

Presentes 
Subanguloso e 
subrolado 

IM Xisto, gesso, feldspatos Subanguloso MT3 

EXT 

Quartzo 

Xisto, biotite, moscovite 
Ausentes Subanguloso e 

subrolado 

MT4 Gesso - Pó de tijolo - 

MT5 
Xisto, litclastos de rochas 
granitóides, minerais 

máficos 
Presentes 

INT Biotite, minerais máficos Presentes 

MT6 
EXT 

Quartzo 

Xisto, biotite, feldspato, 
litoclastos de rochas 

granitóides 
Ausentes 

Subanguloso e 
subrolado 

 

a) b) 

a) b) 

c) 
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A observação dos agregados à lupa binocular conjuntamente com a análise por difracção de raios X 

permitiu verificar a utilização de agregados com uma composição mineralógica uniforme e correlacionável 

com a geologia granitóide e xistosa da região de Mértola. 

3.4.5 - Análise química 

Nos Quadros 38 e 39 apresentam-se os teores de cada elemento e os respectivos desvios padrão. 

Quadro 38 – Composição química (em % mássica) da fracção solúvel das várias amostras 
Amostra CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2 

INT 8.977±0.35 a) 0.156±0.005 2.255±0.08 a) a) a) 

IM 11.243±0.29 0.066±0.003 0.020±0.007 0.755±0.11 a) a) a) MT3 

EXT 13.353±0.91 0.086±0.004 0.018±0.006 2.255±0.08 a) a) a) 

MT4 32.462±2.76 0.062±0.024 0.044±0.009 0.579±0.08 a) a) a) 

MT5 13.299±1.16 0.449±0.023 1.030±0.029 0.749±0.01 0.228±0.009 0.224±0.260 0.040±0.023 

INT 10.365±0.19 0.198±0.020 0.389±0.019 4.198±0.25 1.049±0.017 0.373±0.042 0.443±0.149 
MT6 

EXT 9.023±0.08 0.276±0.025 0.521±0.026 5.782±0.13 0.845±0.039 0.396±0.023 0.549±0.148 

a) não determinado 

Quadro 39 – Teor (em % mássica) de cloretos e sulfatos na fracção solúvel 
Amostra Cl- SO3 

INT 0.060 ± 0.001 0.077 ± 0.012 

IM 0.062 ± 0.004 0.898 ± 1.173 MT3 

EXT 0.070 ± 0.013 0.188 ± 0.000 

MT4 0.059 ± 0.006 49.093 ± 0.474 

MT5 0.083 ± 0.003 0.157 ± 0.063 

INT 0.059 ± 0.001 0.190 ± 0.010 
MT6 

EXT 0.071 ± 0.003 0.178 ± 0.071 

 

Com excepção da amostra MT4 que é um estuque de gesso, as restantes amostras apresentam teores em 

ião cloreto e em SO3 muito baixos revelando baixos níveis de salinidade total, o que se enquadra com o 

ambiente não poluído da região de Mértola. 

Como seria de esperar, tendo em conta que as argamassas são de cal aérea calcítica, os teores mais 

elevados são os de óxido de cálcio. O teor de óxido de magnésio nas duas camadas da amostra MT6 e na 

camada interna da MT3 é mais elevado comparativamente às restantes amostras, o que confirma a 

presença de compostos de magnésio, nomeadamente hidromagnesite nas camadas da amostra MT6 e 

dolomite na amostra MT3-INT, detectada por DRX. 
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3.4.6 - Microscopia Óptica 

3.4.6.1 - Lupa binocular 

A observação à lupa binocular da amostra MT5 permite verificar a coloração castanha clara da argamassa 

e um nódulo de cal de grandes dimensões (Figura 94). Observaram-se agregados de variadas cores e 

tamanhos. Observou-se ainda a presença de nódulos de cal e fragmentos cerâmicos de pequenas 

dimensões e muitos poros de pequenas dimensões impregnados com resina. 

 

     
Figura 94 – a) Aspecto geral da amostra MT5 observada à lupa binocular; b, c) Pormenores da imagem (a) 
onde se observa a presença de um nódulo de cal de grandes dimensões. 
 

Na Figura 95a pode observar-se as duas camadas que constituem a argamassa MT6. Ambas as camadas 

apresentam coloração castanha. Observaram-se grãos de agregados de maiores dimensões na camada 

interna. Observaram-se ainda nódulos de cal e fragmentos cerâmicos de pequenas dimensões. 

Na superfície da camada externa foi possível observar uma camada de coloração branca (Figura 95c). 

 

      
Figura 95 – a) Aspecto geral da amostra MT6 observada à lupa binocular onde se podem observar as duas 
camadas de argamassa que constituem esta amostra; b) Pormenor da camada externa onde se observa a 
cor e o tamanho dos agregados; c) Pormenor da camada externa onde se pode observar a camada de 
pintura de coloração branca (indicada pela seta). 
 
 
 

Camada externa 

Camada interna 

a) c) 

a) b) c) 

b) 
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3.4.6.2 – Microscopia de transmissão 

Nas amostras MT5 e MT6 do embasamento do Mihrab observaram-se nódulos de cal (Figuras 96a, b), 

quartzitos (Figura 96c), fragmentos de xisto (Figura 97) e micas, do tipo biotite, de grandes dimensões 

(Figura 98a) e plagioclases (Figura 98b). Os clastos são essencialmente angulosos, com uma pequena 

quantidade de biotite e clorite. Pensa-se que os agregados possam ser de origem sedimentar e tenham 

sofrido pouco transporte. 

 

     
 

     
Figura 96 – Observações da amostra MT5: a) Nódulo de cal de grandes dimensões (1), observaram-se 
ainda grãos de quartzo com forma angulosa (2) em nicóis cruzados e em luz paralela (d); b) Aspecto geral 
da amostra, vêem-se nódulos de cal (1) e quartzo extinto e não extinto em nicóis cruzados e em luz 
paralela (e); c) Grão de quartzito (3) em nicóis cruzados e em luz paralela (f). 
 

     
Figura 97 – Observações da amostra MT6: a) Quartzito (1), xisto (2), plagioclase (3), nódulo de cal (4) em 
nicóis cruzados e em luz paralela (b); c) Fragmento de xisto (5) e anfíbola (6) em nicóis cruzados. 
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Figura 98 – Observações da amostra MT5: a) Biotite (1) com nódulo de cal de grandes dimensões (2) com 
um pouco de xisto (3) em nicóis cruzados e em luz paralela (d); b) Plagioclase (4) em nicóis cruzados e em 
luz paralela (e); c) Anfíbola (5) em nicóis cruzados e em luz paralela (f). 
 

3.4.7 - Microscopia electrónica de varrimento 

Na Figura 99 apresentam-se os aspectos microestruturais gerais das camadas da argamassa MT3. As três 

camadas desta amostra apresentam um aspecto grosseiro e as composições das pastas, embora 

semelhantes entre si (Figura 99b, c) e maioritariamente constituídas por carbonato de cálcio, evidenciam 

uma maior proporção de silício, alumínio e magnésio na camada interna, o que parece confirmar a 

utilização de um menor teor de ligante nessa camada.  

A observação ao MEV, da camada-caiação da amostra MT3 permitiu identificar pelo menos quatro 

camadas - Figura 100a, d. Na Figura 100b apresenta-se pormenores da microestrutura de uma das 

camadas de caiação, acompanhada do respectivo espectro EDS. Estes resultados mostram que a camada 

designada inicialmente por camada-caiação se trata da aplicação sucessiva de quatro camadas de cal 

calcítica. Na Figura 100c apresenta-se ainda o aspecto microestrutural da camada de pintura de coloração 

vermelha bem como o seu espectro EDS. Os resultados indicam tratar-se de uma pintura de cal calcítica 

com pigmento de ocre vermelho (composto por aluminosilicatos argilosos e óxidos de ferro). A presença de 

chumbo pode indicar a utilização do pigmento branco de chumbo, que foi o pigmento branco mais utilizado 

até ao século XIX, e amplamente utilizado como camada de suporte e carga (pigmento que iria conferir 

maior opacidade à tinta). 
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d) e) f) 

a) b) c) 
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Figura 99 – a, b) Aspectos microestruturais da amostra MT3: 1- camada externa; 2a e 2b - camadas de 
aplicação da camada intermédia; 3- camada externa; c) Aspecto microestrutural da pasta carbonatada da 
amostra MT3-EXT e respectivo espectro EDS (d); Aspecto microestrutural da pasta carbonatada da 
amostra MT3-INT e respectivo espectro EDS (e). 
 

     

     
Figura 100 – Amostra MT3-Camada Caiação: a) Observação (modo SEI) e identificação das várias 
camadas de caiação, contadas a partir da camada externa; b) Idem, mas observação no modo COMPO;  
c) Aspecto microestrutural da camada de caiação 1 e respectivo espectro EDS (d); e) Aspecto 
microestrutural da camada de pintura da amostra MT3 e respectivo espectro EDS (f). 
 
A observação ao MEV da amostra MT4 confirmou que se trata de uma amostra essencialmente constituída 

por gesso (Figura 101a, b), tendo-se observado também pequenos fragmentos cerâmicos (Figuras 101c). 

Em toda a amostra foram observados espaços vazios, que parecem ter sido originalmente ocupados por 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 
4 

1 

2a 

2b 

3 

2b 

a) b) c) 

d) e) f) 

d) e) f) 

a) b) c) 



Caracterização de Argamassas Tradicionais e Históricas de Edifícios Religiosos do Alentejo 

126 

partículas de agregado. A presença de materiais com características pozolânicas, como o pó de tijolo, 

poderão justificar-se por preocupações relacionadas com a humidade local. 

     

   
Figura 101 – Amostra MT4: a) Microestrutura de uma zona de cristais de gesso; b) Pormenor dos cristais 
de gesso e respectivo espectro EDS (d); c) Microestrutura de uma zona onde se encontra um fragmento de 
tijolo e espectro EDS correspondente. 
 
As amostras MT5 e MT6 apresentam um aspecto muito heterogéneo (Figura 102a), com agregados de 

grandes dimensões envolvidos pela pasta carbonatada (Figura 102b) e observaram-se colonizações 

biológicas na forma de filamento (Figura 102c). Na Figura 103 é possível observar os aspectos 

microestruturais das pastas carbonatadas de três argamassas. Na amostra MT5 observou-se uma forma 

gelatinosa, que se apresenta na Figura 105a. 

Em ambas as camadas da amostra MT6 observaram-se agregados de quartzo de grandes dimensões 

(Figura 104), com um aspecto alterado (Figura 107) e umas formas fracturadas (provavelmente fragmentos 

cerâmicos) ricas em silício e magnésio (Figura 106). Na camada interna, observaram-se pequenos cristais 

em forma de agulha, de composição muito rica em cálcio, na pasta e no interior de poros (Figuras 105b, c). 

     
Figura 102 – a) Aspecto geral da amostra MT5; b) Aspecto geral da amostra MT6 onde se podem observar 
as duas camadas que constituem esta amostra; c) Aspecto microestrutural revelador da presença de 
colonizações biológicas na forma de filamento (amostra MT6-EXT). 

Camada interna 
Camada 
externa 

a) b) c) 

d) e) 

a) b) c) 
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Figura 103 – Aspectos microestruturais da pasta carbonatada e respectivos espectros EDS: a) amostra 
MT5; b) amostra MT6-INT; c) amostra MT6-EXT. 
 

     

   
Figura 104 – Aspectos microestruturais de agregados de quartzo envolvidos pela pasta carbonatada:  
a) amostra MT5; b) amostra MT6-EXT e espectros EDS correspondentes ao agregado e à pasta, 
respectivamente; c) amostra MT6-INT. 
 

a) b) c) 

d) e) f) 

a) b) c) 
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Figura 105 – a) Forma gelatinosa observada na amostra MT5 e respectivo espectro EDS (d); Aspecto 
microestrutural dos cristais observados na amostra MT6-INT: b) no interior de poros; c) Pormenor de (b) e 
espectro EDS correspondente (e). 
 

    
Figura 106 – Aspectos microestruturais de compostos ricos em silicatos de magnésio: a) Amostra MT6- 
-EXT; b) Amostra MT6-INT e espectro EDS correspondente (c). 
 

     
Figura 107 – a) Aspecto microestrutural de um agregado de quartzo com aspecto alterado observado na 
amostra MT6-EXT; b) Pormenor da imagem (a) e respectivo espectro. 
 

a) b) c) 

d) e) 

a) b) c) 

a) b) c) 
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3.4.8 - Composição simplificada das argamassas 

A partir dos resultados de ATG/ATD e da análise química obtiveram-se as composições simplificadas das 

argamassas (Quadro 40), estimadas com base no método de Jedrzejewska [Jedrzejewska, 1960]. 

Quadro 40 – Composição simplificada das amostras da Igreja Matriz de Mértola (% em massa) e 
normalizada para 100 % 

Amostras Agregado(1) Calcite(2) Hidromagnesite(3) Gesso(4) Fracção solúvel(5) 

INT 85 15 (a) - - 0 

IM 74 23 - - 3 MT3 

EXT 71 27 - - 2 

MT4  13 3 - 84 0 

MT5  71 23 - - 6 

INT 72 20 1 - 7 
MT6 

EXT 70 19 8 - 3 
(a) 10% de CaCO3 + 5% CaMg(CO3)2 
(1) Agregado = teor de RI 
(2) Calcite = teor CaCO3 obtido por ATG 
(3) Hidromagnesite = teor de hidromagnesite obtido por ATG 
(4) Gesso = teor de gesso obtido por ATG 
(5) Fracção solúvel = 100 – Σ (Agregado + Calcite + Hidromagnesite) 

 

A partir das composições simplificadas das amostras foi possível reconstituir o traço das argamassas – 

Quadro 41 – expressos pela razão agregado/ligante. Os teores em ligante foram calculados em termos de 

Ca(OH)2 e Mg(OH)2. 

Quadro 41 – Traços característicos (em massa) das amostras da Igreja Matriz de Mértola 

Amostras Agregado 
Hidróxido de 

cálcio 
Hidróxido de 
magnésio 

Gesso 

INT 9 1 0.3 - 

IM 4 1 - - MT3 

EXT 4 1 - - 

MT4 1 0.2 - 6.5 

MT5 4 1 - - 

INT 5 1 vtg - 
MT6 

EXT 5 1 vtg - 

vtg – quantidades vestigiais 

Como se pode constatar a camada MT3–INT apresenta um traço muito fraco, enquanto que as duas 

camadas mais externas da argamassa MT3 e as duas camadas da amostra MT6 apresentam o mesmo 

traço característico. Este aspecto pode indicar tratar-se de duas camadas de aplicação sucessiva da 

mesma argamassa, como aliás era habitual em argamassas de cal para obter rebocos de maior espessura. 
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3.4.9 – Caracterização física e mecânica 

No Quadro 42 apresentam-se os resultados obtidos de caracterização física e mecânica para algumas das 

amostras da Igreja Matriz de Mértola. 

Quadro 42 - Resultados da caracterização física e mecânica de argamassas da Igreja Matriz de Mértola 
Coeficiente de capilaridade 
por contacto aos 5 min 

(Ccc5) Amostras 

(kg/m2.h1/2) (kg/m2.min1/2) 

Porosidade (%) 
Resistência à 
compressão 
(N/mm2) 

MT4 25.3 3.3 a) 3.5 

MT5 8.1 1.0 33 3.3 

MT6-INT 2.6 0.3 31 3.3 

MT6-EXT a) a) 25 3.3 

a) não determinado 

As amostras apresentam uma porosidade total compreendida entre 25 e 33 %, sendo o valor médio de  

30 %. Este valor é superior aos obtidos nos dois casos de estudo anteriores. 

Os valores de resistência à compressão são elevados, no entanto as amostras apresentam quantidades 

vestigiais de compostos ricos em magnésio contrariamente a algumas amostras estudadas anteriormente, 

podendo estes valores de resistência serem devido à incorporação de materiais com características 

pozolânicas, nomeadamente fragmentos cerâmicos, com o objectivo de obter argamassas com maior 

durabilidade e com propriedades hidráulicas. 

Na Figura 108 apresentam-se as curvas de absorção de água. 
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Figura 108 – Curvas de absorção capilar de água das amostras da Igreja Matriz de Mértola. 
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A partir das curvas de absorção de água (Figura 108) é possível observar que a amostra MT4 apresenta o 

maior coeficiente de capilaridade, que pode ser facilmente explicado se for tido em consideração que esta 

argamassa é constituída maioritariamente por gesso e que este material é mais absorvente e mais sensível 

à água. 

3.4.10 – Apreciação geral dos resultados da Igreja Matriz de Mértola 

O Quadro 43 apresenta um resumo dos principais aspectos da caracterização das amostras da Igreja 

Matriz de Mértola.  

Quadro 43 – Resumo dos resultados da composição das amostras da Igreja Matriz de Mértola 
Composição 

Amostras 
Tipo ligante Tipo areia 

INT 

IM MT3 

EXT 

Cal Calcítica 

MT5 

INT 

Exterior 
Exterior da Igreja de 

Mértola 
Mihrab/ Sacristia 

MT6 
EXT 

Cal calcítica 
com vestígios 
de magnésio 

Granitóide e 

xistosa 

Interior 
Embasamento do 

Mihrab 
MT4 Gesso Siliciosa 

 

Todas as amostras, excepto a amostra MT4, apresentam um ligante de cal aérea calcítica e areias de 

natureza siliciosa. A amostra MT4 é uma argamassa (estuque) constituída essencialmente por gesso e 

uma pequena quantidade de agregados do tipo silicioso e calcite. 

Até à realização deste trabalho julgou-se que todas as técnicas utilizadas no passado na Igreja Matriz de 

Mértola teriam como base material a cal aérea, quer na produção dos suportes (ligante das argamassas) 

quer na manufactura das cores (aglutinante), tendo sido efectuadas intervenções de conservação e 

restauro partindo deste pressuposto [Cruz, 2005]. No entanto, os resultados obtidos para a amostra do 

mihrab revelaram tratar-se de um estuque de gesso. Os resultados obtidos neste estudo vêm mostrar a 

importância deste tipo de estudos como parte de uma metodologia de conservação integrada que permita 

que, no futuro, sejam realizadas campanhas de intervenção que tenham em consideração os materiais 

existentes. 
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3.5 - Conjunto Monumental de Amieira do Tejo 

Do Conjunto Monumental de Amieira do Tejo foram recolhidas amostras do Castelo e da Capela de  

S. João Baptista que se apresentam no Quadro 44 e se encontram assinaladas na Figura 109. Na Figura 

110 apresentam-se os locais de extracção das amostras do Castelo de Amieira do Tejo. 

 

Quadro 44 – Designação e localização das amostras do Conjunto Monumental de Amieira do Tejo 

Argamassa Designação Localização 

1 AM1 
Habitação do séc. XVI, retirada da parede do 

Castelo 

2 AM2 Torre do Castelo 

3 AM3 Exterior da Capela de S. João Baptista 

4 AM7 Interior da Capela de S. João Baptista 

 

 

AM1

AM2

AM3 AM7 AM1

AM2

AM3 AM7
 

Figura 109 – Planta do Conjunto Monumental de Amieira do Tejo com os locais de extracção assinalados. 
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Figura 110 – Castelo de Amieira do Tejo: a) vista de uma das torres, b) local de amostragem da argamassa 
AM1; b) local de amostragem da argamassa AM2. 
 

3.5.1 – Observação visual das amostras 

Na Figura 111 apresentam-se os registos fotográficos das amostras da Capela de Amieira do Tejo antes de 

se proceder à etapa de desagregação e no Quadro 45 apresenta-se a descrição sumária dos aspectos 

observados à vista desarmada.  

As amostras AM1 e AM2 (Figuras 111a, b) são argamassas de reboco de baixa resistência e coloração 

clara (branco acinzentado e amarelado) com agregados de diversas dimensões.  

A amostra AM3 (Figuras 111c, d) é uma argamassa de revestimento, de coloração castanha clara com 

espessura entre 6 e 20 mm, sendo visíveis agregados de pequenas dimensões. A argamassa apresenta 

elevada resistência à desagregação. 

     

     
Figura 111 – Aspecto das amostras do Conjunto Monumental da Amieira do Tejo antes de serem 
desagregadas: a) AM1; b) AM2; c) AM3 (superfície externa); d) AM3 (superfície interna); e) AM7 (superfície 
externa); f) AM7 (superfície interna). 

a) 

a) b) c) 

b) c) 

d) e) f) 
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A amostra AM7 (Figuras 111e, f) é uma argamassa de revestimento, de coloração castanha com cerca de 

10 mm de espessura. Observaram-se agregados de pequenas dimensões e de variadas colorações e 

pequenos nódulos de cal. A argamassa apresentava elevada resistência e compacidade. Na superfície 

externa observaram-se sucessivas camadas de caiação de coloração branca. 

Quadro 45 – Descrição dos principais aspectos observados nas amostras do Conjunto Monumental da 
Amieira do Tejo 

Amostra 
Nº 

Camadas 
Identificação Cor 

Espessura 
(mm) 

Tipo de 
agregados 

Presença de 
materiais 

pozolânicos 

Outras 
observações 

AM1 1 AM1 
Branco 

acinzentado 
- 

Várias 
dimensões 

Ausentes Pouco resistente 

AM2 1 AM2 Amarelada - 
Várias 

dimensões 
Ausentes Pouco resistente 

AM3 1 AM3 
Castanha 
clara 

6 - 20 
Pequenas 
dimensões 

Ausentes 
Resistente, pouco 

compacta,  

AM7 1 AM7 
Castanha 
clara 

20 
Pequenas 
dimensões 

Ausentes 
Resistente e 

pouco compacta, 
nódulos brancos 

 

3.5.2 - Difracção de raios X 

No Anexo 7 podem observar-se os difractogramas obtidos e no Quadro 46 apresenta-se a composição 

mineralógica qualitativa das várias amostras. 

Quadro 46 – Composição mineralógica qualitativa das argamassas 

AM1 AM2 AM3 AM7 
Compostos 
cristalinos 
identificados Fracção 

Global 
Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Fracção 
Global 

Fracção 
Fina 

Quartzo +++ ++ ++ ++ +++ +/++ +++ +/++ 

Feldspatos + vtg vtg vtg ++/+++ + ++ + 

Mica + + vtg + +++ ++/+++ ++/+++ + 

Clorite - - - - - - vtg ? 

Caulinite vtg + vtg + vtg/+ vtg/+ vtg vtg 

Calcite ++ +++ ++ ++ ++ ++/+++ ++ ++/+++ 

Magnesite vtg + - vtg - - - - 

Carboaluminatos 
de cálcio 
hidratado 

vtg + - - ? vtg/+ vtg/+ + 

Hidromagnesite - - - vtg vtg/+ + vtg + 
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Os resultados de DRX indicam que as argamassas apresentam composições mineralógicas semelhantes 

sendo constituídas por carbonatos (essencialmente calcite) e agregados do tipo silicioso. 

3.5.3 - Análise Térmica 

Os registos ATG/ATD obtidos e as respectivas perdas de massa apresentam-se no Anexo 7. No Quadro 47 

apresentam-se os teores dos vários constituintes possíveis de determinar. 

Quadro 47 – Teores (em % mássica) de calcite, magnesite e hidromagnesite 
Amostras CaCO3 MgCO3 Hidromagnesite 

AM1 28 8 - 

AM2 30 8 - 

AM3 15 - 4 

AM7 15 - 6 

 

3.5.4 - Resíduo Insolúvel e granulometria da areia 

No Quadro 51 relativo à composição simplificada das argamassas apresentam-se os teores de resíduo 

insolúvel obtidos a partir do ataque com HNO3. 

Na Figura 112 apresentam-se as distribuições granulométricas de algumas amostras. 
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G1:<0,075 mm; G2: 0,075-0,160 mm; G3: 0,160- 0,315 mm; G4: 0,315-0,630 mm; G5: 0,630- 1,25 mm;  

G6: 1,25-2,5 mm; G7: 2,5-5,0 mm; G8:>5,0 mm 

Figura 112 – Distribuição granulométrica da areia de algumas amostras do Conjunto Monumental de 
Amieira do Tejo. 
 

As duas amostras apresentam uma dimensão de agregado compreendida essencialmente entre 0,160 e 

2,500 mm, no entanto a amostra AM7 é de granulometria mais fina que a AM3. 
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No Quadro 48 apresenta-se uma breve descrição da composição mineralógica dos agregados das diversas 

amostras observados à lupa binocular. 

Quadro 48 – Descrição mineralógica dos agregados das amostras do Conjunto Monumental de Amieira do 
Tejo por observação à lupa binocular 

Amostra 
Mineral 

predominante 
Outros minerais/ rochas 

Fragmentos 
cerâmicos 

Forma dos 
grãos 

AM1 Quartzito, mica 

AM2 Quartzito, feldspato, mica 

AM3 
Quartzito, mica, clastos 

granito 

Ausentes 

AM7 

Quartzo 

Quartzito, feldspatos, mica, 
minerais máficos 

Presentes 

Subanguloso a 

subrolado 

 
A observação dos agregados à lupa binocular em conjunto com análise por difracção de raios X permitiu 

mais uma vez, verificar a utilização em todas as argamassas de agregados com uma composição 

mineralógica uniforme e correlacionável com os Conglomerados de Mação (depósitos fluviais terciários), 

que afloram nas proximidades do monumento, sob a forma de conglomerados com clastos de quartzo e 

quartzito, por vezes subangulosos. 

3.5.5 - Análise Química 

Os ensaios de análise química foram realizados apenas nas amostras AM3 e AM7. Nos Quadros 49 e 50 

apresentam-se os teores de cada elemento, expressos na forma de óxidos, na fracção solúvel da 

argamassa, bem como os teores de Cl- e SO3 . 

Quadro 49 – Composição química (em % mássica) da fracção solúvel das amostras AM3 e AM7 do 
Conjunto Monumental da Amieira do Tejo 

Amostra CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2 

AM3 6.934±0.003 0.145±0.004 0.470±0.002 1.827±0.039 0.378±0.027 0.224±0.249 a) 

AM7 6.867±0.198 0.184±0.010 0.441±0.013 3.961±0.194 0.670±0.001 0.973±0.017 1.649±105 

a) não determinado 

Quadro 50 – Teor (em % mássica) de cloretos e sulfatos na fracção solúvel (continuação) 
Amostra Cl- SO3 

AM3 0.056 ± 0.001 0.135 ± 0.054 

AM7 0.059 ± 0.006 0.160 ± 0.064 

 
Ambas as amostras apresentam elevados teores de óxido de cálcio, o que confirma a presença de 

elevadas quantidades de calcite detectada por DRX. Os teores em Cl- e SO3 são baixos como nos casos 

de estudo da antiga Sé de Elvas e da Igreja Matriz de Mértola.  
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3.5.6 - Microscopia Óptica 

3.5.6.1 - Lupa binocular 

Em geral, as amostras apresentam um ligante de coloração castanha escura (Figura 113). Observaram-se 

agregados variados quanto ao tamanho, forma e coloração e poros de grandes dimensões preenchidos 

com resina. Na amostra AM7 foram observados nódulos de cal de pequenas dimensões e várias camadas 

de caiação de coloração branca (Figura 113e, f). 

     

     
Figura 113 – Aspecto geral das amostras do Conjunto Monumental da Amieira do Tejo observadas à lupa 
binocular: a) AM1; b) AM3; c) Pormenor da imagem (b) onde se pode observar a existência de agregados 
de variadas dimensões e colorações e uma fissura; d) AM2; e) AM7; f) Pormenor da imagem (e) onde se 
pode observar a presença de agregados de vários tamanhos e de uma camada de pintura branca. 

3.5.6.2 – Microscopia de transmissão 

O ligante das argamassas do Castelo de Amieira do Tejo, idêntico para as duas amostras AM1 e AM2, tem 

cor castanha-amarelada em luz paralela. O agregado, também semelhante em ambas as amostras, quanto 

às espécies minerais e litológicas presentes, maioritariamente quartzo e quartzito (Figura 114a), mostra 

algumas diferenças quanto ao grau de rolamento: os grãos de quartzo são subangulosos a subrolados em 

AM1 e angulosos a subangulosos em AM2. A distribuição dos agregados mostra heterogeneidade, os 

nódulos de cal são abundantes e alguns de grandes dimensões (Figura 114c). Observou-se em dois grãos 

de quartzo uma substância de neoformação de cor cinzenta em luz paralela a formar um anel de reacção 

(Figura 115a). Estas substâncias neoformadas encontram-se no contacto grão de agregado/ligante, 

pontualmente dispersas no ligante e a intruir fracturas dos agregados (Figura 115c). 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Figura 114 – a) Aspecto geral da amostra AM3: Quartzito (1), biotite (2) e quartzo (3). Nicóis cruzados;  
b) Luz paralela; c) Grãos de quartzo (1) e nódulo de cal (2) em luz paralela na amostra AM1. 
 

     
Figura 115 – a) Quartzo (1) com substância neoformada cinzenta (2) na interface agregado/ligante na 
amostra AM1. Luz paralela; b) Grão de quartzo da imagem (a) em nicóis cruzados; c) Grão de quartzo 
policristalino (1) com substância neoformada de cor alaranjada (2) a intruir fracturas na amostra AM2. Luz 
paralela. 

 
Em termos petrológicos e mineralógicos as amostras da Capela de Amieira do Tejo são muito semelhantes 

e a granulometria da amostra AM7 parece ser um pouco mais homogénea que a amostra AM3. 

Observou-se a presença de clastos de granito, quartzitos (Figura 116a), muitos feldspatos (Figura 116b), e 

micas muito alteradas que estão de acordo com as características geológicas da região. 

Das observações efectuadas, parece não ter havido a preocupação em seleccionar a dimensão dos 

agregados comparativamente às amostras dos outros casos de estudo apresentados, dando a ideia de que 

foram utilizadas tal qual do local onde se encontravam. 

     
Figura 116 – Amostra AM3: a) Quartzito de grandes dimensões no interior da argamassa com uma mica no 
centro; b) Agregado granítico com feldspatos muito alterados e quartzos (1 – Feldspato alterado,  
2 – Quartzo). 
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Na amostra AM7 foi possível distinguir dois tipos de camadas de argamassa, de reboco e de barramento 

(Figura 117a), e várias camadas sucessivas de caiação (Figura 117c). 

     
Figura 117 – a) Aspecto geral da amostra AM7 em nicóis cruzados; b) Aspecto geral da mesma amostra 
em luz paralela onde se observa mais facilmente a existência de uma camada de argamassa de 
barramento (1) e de uma camada de caiação (2); c) Pormenor da imagem (b) em maior ampliação onde se 
pode observar a camada de barramento (1), as várias camadas sucessivas de caiação (2) e camada de 
argamassa de reboco (3). 
 

3.5.7 - Microscopia electrónica de varrimento 

A microanálise mostrou pastas carbonatadas com uma quantidade de magnésio próxima da quantidade de 

cálcio para as amostras do castelo e superior em cálcio para as amostras da capela (Figuras 118a, b). 

Estes resultados estão de acordo com os resultados de DRX que mostraram para as amostras AM1 e AM2 

a presença de magnesite e para as amostras AM3 e AM7 a presença de hidromagnesite.  

As observações em fractura fresca mostraram que todas as argamassas estudadas apresentam uma 

porosidade heterogénea relativamente à distribuição, tamanho e forma dos poros e topografia irregular. Foi 

possível detectar a presença de colonizações biológicas na forma de filamentos. Observaram-se 

agregados em elevado estado de alteração, nomeadamente mica (Figura 118c), feldspato (Figura 119a), 

quartzo (Figura 119b) e fragmentos cerâmicos (Figura 119c). Nas amostras da capela, AM3 e AM7, 

observaram-se zonas cobertas por cristais de hidromagnesite (Figura 120).  

1 
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a) b) c) 
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Figura 118 – Aspecto microestrutural da pasta carbonatada e espectro EDS correspondente: a) Amostra 
AM3; b) Amostra AM7; c) Aspecto microestrutural de um agregado de mica observado na amostra AM3 e 
respectivo espectro EDS (f). 
 

     

     
Figura 119 - Aspecto microestrutural de agregados observados na amostra AM7 e espectros EDS 
correspondentes: a) Feldspato; b) Quartzo; c) Fragmento de tijolo. 
 
 

a) b) c) 

d) e) f) 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Figura 120 – Aspectos microestruturais da presença de hidromagnesite na pasta: a) amostra AM7;  
b) amostra AM3 e respectivo espectro EDS (c). 
 

3.5.8 - Composição simplificada 

No Quadro 51 apresentam-se as composições simplificadas determinadas de forma semelhante às das 

amostras dos anteriores casos de estudo. 

Quadro 51 – Composição simplificada das amostras do Conjunto Monumental da Amieira do Tejo  
(% em massa) 

Amostras Agregado(1) Calcite(2) Magnesite(3) Hidromagnesite(4) Fracção solúvel(5) 

AM1 52 28 8 - 12 

AM2 55 30 8 - 7 

AM3 81 15 - 4 0 

AM7 75 15 - 6 4 
(1) Agregado = teor de RI 
(2) Calcite = teor CaCO3 obtido por ATG 
(3) Magnesite = teor MgCO3 obtido por ATG 
(4) Hidromagnesite = teor de hidromagnesite obtido por ATG 
(5) Fracção solúvel = 100 – Σ (Areia + Calcite + Magnesite + Hidromagnesite) 

 

A partir das composições simplificadas das amostras foi possível reconstituir o traço das argamassas – 

Quadro 52 – expressos pela razão agregado/ligante. Os teores em ligante foram calculados em termos de 

Ca(OH)2 e Mg(OH)2. 

Quadro 52 – Traços característicos (em massa) de cada amostra 

Amostras Agregado 
Hidróxido de 

cálcio 
Hidróxido de 
magnésio 

AM1 9 4 1 

AM2 10 4 1 

AM3 7 1 vtg 

AM7 7 1 vtg 

 

a) b) c) 
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As amostras do Conjunto Monumental de Amieira do Tejo apresentam uma nítida distinção entre as 

argamassas extraídas do Castelo (amostras AM1 e AM2) que apresentam traços muito ricos em ligante e 

as argamassas extraídas da Capela de São João Baptista (amostras AM3 e AM7) que apresentam traços 

muito pobres em ligante. 

Tendo em consideração que as quatro amostras apresentam a mesma função e que as amostras da 

Capela (Séc. XVI) são mais recentes que das amostras do Castelo (Séc. XIV), parece não ter existido 

preocupação com a selecção dos materiais utilizados na primeira, como aliás se constatou através da 

observação das lâminas delgadas, dando a ideia de que foram utilizados os agregados tal qual do local 

onde se encontravam. 

3.5.9 – Caracterização física e mecânica 

No Quadro 53 apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios de caracterização física e mecânica.  

Quadro 53 - Resultados da caracterização física e mecânica de argamassas 
Coeficiente de capilaridade 
por contacto aos 5 min 

(Ccc5) Amostras 

(kg/m2.h1/2) (kg/m2.min1/2) 

Porosidade (%) 
Resistência à 
compressão 
(N/mm2) 

AM2 5.5 0.7 a) 3.6 

AM3 9.5 1.2 20 2.4 

AM7 7.6 1.0 20 1.2 

a) não determinado 

 

As amostras apresentam uma porosidade total média de 20 %. Este valor é semelhante ao obtido no 

estudo das argamassas da Sé de Évora. 

O valor de resistência à compressão obtido é mais elevado na argamassa AM2, proveniente da Torre do 

Castelo, que apresenta magnesite na sua composição, comparativamente às argamassas da Capela, AM3 

e AM7, que apresentam apenas hidromagnesite. Verifica-se ainda que das argamassas da Capela, a mais 

resistente é a recolhida do exterior. Comparando os resultados de resistência à compressão com a razão 

agregado/ligante verifica-se que esta parece aumentar com razão agregado/ligante, isto é argamassas 

ricas em ligante são mais resistentes e argamassas mais ricas em agregado são menos resistentes. 

Na Figura 121 apresentam-se as curvas de absorção de água de algumas amostras do Conjunto 

Monumental de Amieira do Tejo. 
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Figura 121 – Curvas de absorção capilar de água das amostras do Conjunto Monumental de Amieira do 
Tejo. 
 

A argamassa da torre (AM2) apresenta uma absorção mais reduzida quando comparada com as restantes 

amostras. É possível verificar que quanto maior a razão agregado/ligante maior é o coeficiente de 

capilaridade, o que corrobora a explicação dada para o caso de estudo das amostras da Sé Catedral de 

Évora, devendo-se possivelmente à formação de macroporos interpartículas na interface agregado/ligante 

que facilitam a penetração de água em toda a estrutura. 

3.5.10 - Apreciação geral dos resultados do Conjunto Monumental de Amieira do Tejo 

O Quadro 54 apresenta um resumo dos principais aspectos da caracterização das amostras do Conjunto 

Monumental de Amieira do Tejo.  

Quadro 54 – Resumo dos resultados de composição mineralógica das várias amostras estudadas 
Composição 

Amostras 
Tipo ligante Tipo areia 

Reboco de uma 
habitação do séc. 
XVI, retirada da 
parede do Castelo 

AM1 

Torre do Castelo AM2 

Cal Calcítica com 
vestígios de 
magnesite 

Exterior 
 

Capela S. João 
Baptista 

AM3 

Interior 
Capela S. João 
Baptista 

AM7 
Cal Calcítica 

Siliciosa (quartzo maioritário) 
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As argamassas estudadas do Conjunto Monumental de Amieira do Tejo são constituídas essencialmente 

por um ligante de natureza calcítica e agregados do tipo silicioso correlacionáveis com os Conglomerados 

de Mação, que afloram nas proximidades do monumento, sob a forma de conglomerados com clastos de 

quartzo e quartzito. 
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3.6 - Índice de hidraulicidade. Comparação dos 4 casos de estudo 

Diversos autores tentaram determinar a hidraulicidade em argamassas de cal tendo por base a 

combinação dos resultados obtidos através de análises químicas e microscópicas [Franzini et al., 1999; 

Middendorf et al., 1999; Böhm et al., 1999; Martinet et al., 1999; Van Balen et al., 1999]. 

O índice de hidraulicidade (Eq. 9) e o índice cimentício (Eq. 10) podem ser determinados através dos 

resultados obtidos na análise química da fracção solúvel. Estes índices são uma medida da hidraulicidade 

da argamassa: índices elevados indicam uma elevada hidraulicidade da argamassa [Elsen et al., 2004]. 

Índice de Hidraulicidade = 
%MgO%CaO

%SiOO%FeO%Al 23232

+
++

     [Equação 9] 

Índice Cimentício = 
1,4%MgO%CaO

2,8%SiOO0,7%FeO1,1%Al 23232

+
++

    [Equação 10] 

No Quadro 55 apresentam-se os índices de hidraulicidade e cimentício determinados para os vários casos 

de estudo. 

Quadro 55 – Teores (em % massa) dos principais óxidos e índices de hidraulicidade e cimentício 
determinados para algumas das amostras dos 4 casos de estudo 

Amostras Al2O3 Fe2O3 SiO2 CaO MgO IH IC 

SEV10 a) a) a) 9.34 a) a) a) 

INT 0.27 1.30 0.06 5.86 3.67 0.17 0.13 Sé Évora 
SEV11 

EXT 0.33 1.34 0.11 6.19 3.63 0.18 0.14 

SEL1 0.78 0.45 0.18 5.77 0.29 0.23 0.27 

SEL4 1.86 0.40 1.12 8.21 0.20 0.40 0.64 

SEL5-INT 0.97 0.92 0.52 2.97 2.44 0.45 0.50 
Sé Elvas 

SEL6 3.18 1.26 1.64 7.85 0.24 0.75 1.10 

MT5 0.22 0.23 0.04 13.30 0.75 0.03 0.04 

INT 0.37 1.05 0.44 10.37 4.20 0.13 0.15 Igreja Mértola 
MT6 

EXT 0.40 0.84 0.55 9.02 5.78 0.12 0.15 

AM3 0.22 0.38 a) 6.93 1.83 a) a) 
Conjunto 

Monumental de 
Amieira do Tejo AM7 0.97 0.67 1.65 6.87 3.96 0.30 0.50 

a) não foi possível determinar 

 
Segundo Boynton (1980) as cais das argamassas podem ser classificadas da seguinte forma: 

0.3 < IC < 0.5  - Fracamente hidráulica 

0.5 < IC < 0.7  - Moderadamente hidráulica 

0.7 < IC < 1.1  - Altamente hidráulica 
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As amostras da Sé de Évora e da Igreja Matriz de Mértola são as que apresentam valores mais baixos, 

inferiores aos considerados fracamente hidráulicos na classificação de Boynton. 

Os índices de hidraulicidade e cimentício mais elevados são os das amostras da antiga Sé de Elvas. As 

amostras SEL1, SEL4 e SEL5-INT são moderadamente hidráulicas, enquanto que a amostra SEL6 é 

considerada altamente hidráulica.  

O aumento dos índices de hidraulicidade das amostras da antiga Sé de Elvas, com excepção da amostra 

SEL1, comparativamente aos outros casos de estudo deve-se à incorporação sistemática de materiais com 

características pozolânicas, nomeadamente, fragmentos cerâmicos, que visavam a obtenção de 

argamassas de maior durabilidade e com propriedades hidráulicas. 

Para o caso de estudo do Conjunto Monumental de Amieira do Tejo só foi possível determinar os índices 

para uma das amostras, podendo-se verificar que se trata de uma argamassa moderadamente hidráulica. 
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4 – Apreciação geral dos resultados e Conclusões 

Neste trabalho analisaram-se argamassas de diferentes épocas, nomeadamente argamassas do Período 

Árabe e da baixa Idade Média (Séc. XI-XIII) da Igreja Matriz de Mértola e argamassas dos Séc. XIII-XVII 

onde se incluem a Sé Catedral de Évora, a antiga Sé de Elvas e o Conjunto Monumental de Amieira do 

Tejo. 

A caracterização das argamassas do Período Árabe mostrou uma certa diferenciação relativamente às 

argamassas do Período Romano. A principal conclusão é a quase inexistência de materiais cerâmicos nas 

argamassas do período árabe. Os resultados da caracterização da argamassa de revestimento MT3, da 

Igreja Matriz de Mértola, mostraram que se trata duma argamassa de cal calcítica com agregados de 

natureza aluvionar, composta por três camadas que se verificou serem aplicações de camadas sucessivas 

da mesma argamassa, provavelmente com a finalidade de aumentar a sua espessura. Este revestimento 

apresentava ainda quatro finas camadas de caiação de cal calcítica e uma outra camada de pintura de cal, 

mais externa, com pigmento de ocre vermelho. As argamassas de revestimento MT5, MT6-INT e  

MT6-EXT, também pertencentes ao embasamento do mihrab são semelhantes e em geral confirmam os 

resultados apresentados para a argamassa MT3.  

A argamassa MT4 extraída da camada de acabamento do revestimento do mihrab da Igreja Matriz revelou 

tratar-se de um estuque de gesso, com incorporação de pequenas quantidades de cal calcítica, pó de tijolo 

e fragmentos de xisto (rocha característica da região de Mértola). Este resultado contraria a ideia 

preestabelecida de que as argamassas seriam de cal calcítica, e que esteve na base da última intervenção 

de restauro do mihrab. Estes resultados confirmam a necessidade de se empreenderem estudos de 

caracterização físico-química de forma a se conhecer com rigor a composição dos materiais existentes 

antes das intervenções de conservação e restauro. 

Relativamente à caracterização das argamassas da Sé Catedral de Évora verificou-se que foram utilizados 

dois tipos de argamassas, de natureza calcítica (amostras SEV6 e SEV7) e de natureza dolomítica. Os 

agregados empregues em todas as argamassas são do mesmo tipo e apresentam uma composição 

mineralógica uniforme e correlacionável com a geologia local, designadamente com as rochas granitóides 

do maçico cristalino de Évora. É importante salientar ainda que as observações ao microscópio 

petrográfico permitiram identificar a presença do mineral olivina nos agregados das argamassas de Évora. 

Tendo em consideração que se trata de um mineral muito alterável, não suportando transporte, é possível 

relacionar a origem dos agregados com os granodioritos da pedreira do Alto de S. Bento na vizinhança de 

Évora. Constatou-se que as argamassas SEV6 e SEV7, ambas provenientes da Torre do Zimbório, são 
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argamassas de cal calcítica, o que é consistente com a informação acerca da época provável destas duas 

argamassas. Em relação às argamassas do interior da Sé de Évora, SEV2, SEV3, SEV8, SEV9, SEV10, 

SEV11 e SEV12 verificou-se serem argamassas de composição muito semelhante entre si, de cal 

dolomítica (cal parda), o que parece contradizer a informação disponível de início acerca da época desta 

argamassa, que variava entre os séculos XIII e XVI. Os resultados obtidos, parecem demonstrar que, na 

realidade, todas estas argamassas serão da mesma época, provavelmente do Séc. XVI, época da 

colocação do cadeiral no Coro Alto. As argamassas SEV1 e SEV4, ambas do exterior, apresentam ainda 

como ligante a cal parda, o que vem fortalecer a hipótese de também estas argamassas serem do  

Séc. XVI. 

Um aspecto a realçar dos resultados da caracterização das argamassas do interior da Sé de Évora foi a 

presença sistemática do mineral halite, que não foi detectada nas argamassas da zona do Zimbório e só 

numa do exterior (amostra SEV4), parece demonstrar que a halite terá sido adicionada durante a 

confecção das argamassas, técnica que era usada para acelerar o processo de carbonatação. 

As argamassas da antiga Sé de Elvas (Igreja de Nossa Senhora da Assunção) apresentam dois tipos de 

ligante, calcítico e dolomítico e agregados de rochas britadas ígneas e metamórficas que afloram na 

região. Os dados obtidos apontam para que no Séc. XVI nesta zona do território voltou a existir um 

conhecimento aprofundado sobre as propriedades dos materiais de construção, bem como a necessidade 

de uma criteriosa selecção dos materiais para os objectivos pretendidos. Verificou-se a sistemática 

incorporação de materiais com características pozolânicas, nomeadamente fragmentos cerâmicos, que 

visavam a obtenção de argamassas de maior durabilidade e com propriedades hidráulicas. 

Para o caso das argamassas do Conjunto Monumental de Amieira do Tejo, admite-se que foram utilizados 

como agregados fragmentos de um afloramento próximo do monumento – os conglomerados de Mação 

(depósitos fluviais terciários) e uma contribuição de rochas ácidas (granitos) e como ligante cal calcítica. 

 

Este trabalho demonstra a necessidade da utilização completa e sistemática duma metodologia de 

caracterização físico-química para a caracterização de argamassas antigas, pois dessa forma obtêm-se 

dados que permitem determinar com um grau de rigor adequado o traço da argamassa, os tipos de 

constituintes, o estado de conservação e dados que possibilitam a confirmação das épocas da sua 

utilização. Constatou-se também que a utilização do MEV-EDS é indispensável na caracterização de 

argamassas antigas, sem o que não poderiam ter sido detectados compostos resultantes de alteração 

química e biológica que na maioria dos casos só se encontram presentes em quantidades muito diminutas 

e, por conseguinte, muito difíceis de detectar com as outras técnicas. Igualmente mostrou-se a importância 
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do emprego de técnicas de petrologia, nomeadamente na obtenção de dados acerca da localização e 

tipologia dos materiais pétreos empregues. As técnicas de caracterização física utilizadas também 

evidenciaram a importância do estudo da estrutura porosa no comportamento mecânico das argamassas. 

Dadas as potencialidades deste tipo de técnicas será importante que em trabalhos futuros seja previsto a 

sua aplicação duma forma sistemática. 

Como também se evidenciou, o estudo de argamassas de diferentes épocas e períodos permite obter 

informação sobre a história dos monumentos e dos materiais utilizados na sua construção, a qual é de 

extrema importância para a salvaguarda do Património Histórico e Cultural do nosso País. Estas 

informações, que podem servir para a elaboração de mapeamentos do Território Nacional por tipos de 

ligantes e materiais empregues no Património, são úteis também em termos dum melhor conhecimento dos 

processos de alteração dos materiais de construção permitindo duma forma atempada introduzir medidas 

mitigadoras, nomeadamente com a formulação de “novos” tipos de ligantes e argamassas, que previnam a 

deterioração precoce das construções. 

No entanto, convém referir que embora as técnicas utilizadas permitam uma determinação da composição 

já relativamente rigorosa no que se refere aos constituintes minerais existentes no momento da análise, 

não é ainda possível determinar com rigor a existência de adjuvantes orgânicos (eram usados, por 

exemplo, leite, sangue de animais, gorduras animais ou vegetais, etc.), mais difíceis de detectar e também 

passíveis de sofrer maiores transformações ao longo do tempo. Apesar de, geralmente, serem usados em 

pequenas quantidades, estes adjuvantes tinham uma influência significativa no desempenho das 

argamassas antigas. As próprias adições minerais com propriedades pozolânicas são difíceis de identificar 

e quantificar completamente. Também a evolução, ao longo do tempo, da constituição das argamassas, 

não pode ser traçada pelas técnicas descritas e pode tornar as argamassas ensaiadas suficientemente 

diferentes das originais para que não seja seguro “copiá-las” tal qual. De facto, as argamassas sofrem 

processos dinâmicos, estão em constante evolução, e é de todo impossível reproduzir a sua história, os 

processos de cristalização, dissolução e recristalização ao longo do tempo e as complexas reacções, a 

longo prazo, entre ligantes e agregados, que tornam muito difícil determinar, com precisão, o teor de 

ligante original. 

Por outro lado, é ainda maior a dificuldade de identificar as tecnologias utilizadas na sua execução e 

aplicação, assim como as condições climáticas na altura da aplicação e nos dias que se lhe seguiram. Ora 

estes factores têm uma influência decisiva na microestrutura final da argamassa e no seu comportamento. 

Quer a experiência existente, quer os ensaios realizados, demonstram que duas argamassas com 

composição idêntica podem ter comportamento e, principalmente, durabilidade muito diferentes conforme 
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as condições no momento da aplicação, as tecnologias usadas, as características do suporte e a perícia do 

executante. 

Ou seja, ao tentar reproduzir a composição de uma argamassa antiga, sem outros dados para além dos 

resultados dos ensaios de identificação, corre-se o risco de se obter uma argamassa com um 

comportamento extremamente diferente e, porventura, incapaz de cumprir as funções que lhe cabem no 

edifício. 

Assim, o processo de selecção da composição de uma argamassa de reboco, ou de refechamento de 

juntas, deve, idealmente, ser um processo iterativo (método holístico, ou método de engenharia inversa, 

como é designado por alguns autores) [Veiga, 2003] com os seguintes passos: 

i) determinação da constituição aproximada e das características físicas e mecânicas da argamassa 

existente no edifício; 

ii) preparação de uma argamassa semelhante, em termos de constituição e aparência, com ligante 

baseado em cal aérea e com agregados semelhantes, preferencialmente locais; 

iii) realização de ensaios para verificação dos requisitos mínimos e, adicionalmente, da semelhança das 

principais características; 

iv) correcções à formulação experimentada, de forma a aproximar as características; 

v) repetição das etapas ii a iv até que se atinja uma semelhança razoável das características fundamentais 

e seja, portanto, previsível um comportamento adequado; 

vi) realização de painéis experimentais em obra; 

vii) de novo, se necessário, realização de correcções à formulação experimentada. 

A importância histórica e arquitectónica determina o grau de aproximação exigido, portanto também o 

número limite de iterações a realizar.  

Este tipo de trabalhos de caracterização deve pois ser entendido dentro duma abordagem multidisciplinar 

de preservação do património histórico construído, cujo sucesso dependerá da linguagem que se consiga 

estabelecer entre os técnicos dos diferentes ramos, nomeadamente entre os químicos e as outras 

especialidades. 
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Quadro A1 – Metodologias de caracterização de argamassas antigas propostas por alguns autores 
 

Estudos DRX FRX ATG
Ataque 
ácido

Observação à lupa 
binocular

Petrografia SEM/ EDS FT-IR
Análise química 
por via húmida

EAA RC
Abs. 
Água

Por. Hg

Alvarez et al. (2000) � � � � �

Anderson et al. (1999) � � � �

Baronio et al. (2003) � � � �

Bianchini et al. (2004) � � �

Biscontin et al. (2002) � � � � �

Bläuer Böhm (1999) � � � � �

Bruno et al. (2004) � � �

Bultrini et al. (2006) � � � �

Callebaut et al. (1999) � � � � � �

Chiari et al. (1996) � � � � �

Degryse et al. (2002) � �

Ellis (1999) �

Franzini M. et al. (2000) � � � � �

Gulec e Ersen (1998) � � � � � � � �

Ingo et al. (2004) � � � �

Maravelaki-Kalaitzaki P. et al. (2005) � � � � � �

Martinet et al (1999) � � � � � � �

Middendorf et al. (1999) � � � � � � � � � �

Montoya et al. (2003) � � �

Moropoulou et al. (2000a) � � � �

Moropoulou et al. (2000b) � � � � � �

Moropoulou et al. (2003) � � �
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Silva et al. (2005) � � � � �

Van Balen et al. (1999) � � �  
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Ataque com ácido clorídrico (1:3) 

Tomou-se cerca de 10 gramas de amostra desagregada para um copo de 250 cm3. Humedeceu-se com 

um esguicho de água quente e agitou-se simultaneamente para que não ocorresse a formação de 

grânulos. Adicionou-se muito lentamente 120 cm3 de ácido clorídrico (1:3), agitou-se vigorosamente 

durante 5 minutos, esmagando-se os grumos. Após o fim da libertação de CO2, aqueceu-se durante 15 

minutos a uma temperatura entre 150 e 200 °C e deixou-se sedimentar. Decantou-se o resíduo e filtrou-se 

sob vácuo para um cadinho já tarado. Lavou-se o resíduo com água quente até eliminação dos cloretos. 

Secou-se o cadinho com o resíduo a 105 °C e pesou-se, repetindo estas operações até obter-se massa 

constante. De seguida, o resíduo foi separado por peneiração mecânica e o resíduo obtido em cada 

peneiro foi pesado para se obter a curva granulométrica dos agregados. Os agregados obtidos em cada 

peneiro foram posteriormente observados à lupa binocular com a finalidade de observar a sua forma, cor, 

dimensão e natureza. 

 

Ataque com ácido nítrico (1:50) 

Tomou-se cerca de 1 grama de amostra moída para um copo de 400 cm3. Adicionou-se 100 cm3 de água 

destilada fria e agitou-se durante 2 minutos em agitador mecânico. Adicionou-se 40 cm3 de ácido nítrico 

(1:10) e 60 cm3 de água destilada fria. Agitou-se durante 30 minutos e mediu-se o pH. Se o pH era >1 

adicionava-se mais ácido e agitava-se durante 15 minutos, repetindo-se estas operações até o pH no final 

da agitação ser ≤ 1. O resíduo obtido foi filtrado sob vácuo para um cadinho já tarado. Lavou-se o resíduo 

com água destilada fria. Recolheu-se a solução num balão volumétrico de 500 cm3 e aferiu-se com água 

destilada. O resíduo foi seco a 105 °C e pesado, repetindo-se estas operações até obtenção de massa 

constante. 
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Quadro A3 – Compilação de resultados de estudos de caso de património histórico em que foi utilizada a metodologia LNEC 

Tipo Teor (%) Tipo Teor (%)

Reboco Basáltica 70 Cal Calcítica 18 12 Cal hidratada 1 : 5 - -

Reboco Basáltica 55 Calcítico 35 10 Cal hidratada 1 : 2 -
Halite, aluminosilicatos de 

cálcio e magnésio, 
colonizações biológicas

Reboco Granitóide 72 Calcítico 22 6 Cal hidratada 1 : 4.5 - Colonizações biológicas

Pintura - a)
Cinábrio, carbonato de 

chumbo, gesso
a) a) a) - -

Reboco interior – 
Edifício 1

Minerais de argila – 
terra

94 - - 6 a) Material de origem vegetal, palhas -

Reboco interior – 
Edifício 2

Material terroso 71 calcitica 20 9 Cal: material terroso 1 : 7
Material de origem vegetal, caules 

e raízes
Colonizações biológicas

Reboco interior – 
Edifício 3

Siliciosa 75 Cimento e cal aérea 16 9 Cimento: areia 1 : 5 - Colonizações biológicas

Reboco interior – 
Edifício 5

Siliciosa 70 Calcítica 24 6 Cal: areia Nódulos de cal Gesso

Castelo Rodrigo Torre Almofala Paramento da parede Granítica 79 Calctica 8 13 1 : 13 -
Gesso, aluminato de cálcio 
hidratado, oxalato de cálcio 

hidratado

NT LNEC 55/2003 – 
DMC

Guarda Sé da Guarda Juntas Siliciosa 74 Calcítica 24 2 1 : 6 - -
NT LNEC 62/2001 - 

DMC

Figueira da Foz Paço de Maiorca Reboco Siliciosa 83 Calcítico 11 6 Cal hidratada 1 : 10
Nódulos de cal, pedaços de 

madeira, conchas
Halite, gesso, colonizações 

biológicas
NT LNEC 11/2006 - 

DM

CC-F Siliciosa 65 Calcítico 35 0 1 : 3 Nódulos de cal Colonizações biológicas

CC-I Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - Colonizações biológicas

E1 Siliciosa a) Dolomítico a) a) a) - -
E3 Siliciosa a) Dolomítico a) a) a) - -
E6 Siliciosa a) Dolomítico a) a) a) - -
E11 Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - -
E12 Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - -

Reboco Siliciosa 86 Calcítico 10 4 1 : 14 Nódulos de cal -

Reboco Siliciosa 84 Calcítico 12 4 1 : 12
Nódulos de cal, argila, hematite, 

conchas
-

Reboco Areia argilosa a) Calcítico a) a) a) Nódulos de cal, goetite, hematite
Colonizações biológicas, 

gesso

Barramento banco - a) Calcítico a) a) a) - Colonizações biológicas

Pintura - a) Calcítico a) a) a) Hematite -

Mafra
Palácio Nacional de 

Mafra
NT LNEC 85/98 - 

DMC

Tomar

Ericeira Forte da Ericeira

NT LNEC 16/2006 
–DM

NT LNEC 104/2001 - 
DMC

Convento de Cristo

NT LNEC 43/2002 – 
DMC

Freixo Espada à 
Cinta

Igreja de Freixo 
Espada à Cinta

NT LNEC 76/2004 - 
DM

Castelo Rodrigo Centro Histórico
NT LNEC 93/97 - 

DMC

Açores Forte de S. Brás
NT LNEC 84/2005 - 

DM

Natureza do ligante Teor de Fracção Solúvel 
(%)

Traço Ligante: 
Agregado

Presença de aditivosLocalização Identificação Tipo de Argamassa
Natureza das areias Compostos neoformados / 

alteração
Referência 
Bibliográfica
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Tipo Teor (%) Tipo Teor (%)

Reboco Siliciosa a) Calcítico a) a) a) -
Gesso, colonizações 

biológicas
Barramento branco Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - Gesso

Barramento cor tijolo Siliciosa a) Calcítico a) a) a) Hematite
Halite, colonizações 

biológicas

Barramento branco Pedra calcária a) Calcítico a) a) a) - Colonizações biológicas

Barramento cinzento - a) Calcítico e dolomítico a) a) a) - -

Pintura Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - -
Reboco Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - -

Barramento branco Calcário britado a) Calcítico a) a) a) -
Sulfatos alcalinos, 

colonizações biológicas

Barramento cor tijolo Siliciosa a) Calcítico a) a) a) Hematite
Gesso, colonizações 

biológicas

Reboco Siliciosas 67 Cal aérea calcítica 25 8 1 : 5 Nódulos de cal
Magnesite, aragonite, 

aluminosilicatos de cálcio 
hidratados

Enchimento Siliciosas 75 Cal aérea calcítica 10 15 1 : 13 Nódulos de cal
Aluminatos de cálcio 
hidratados (carbo e 
cloroaluminatos)

Enchimento Siliciosas 63 Calcítico 15 22 a) Nódulos de cal e pedaços de palha
Halite, Carboaluminatos de 

cálcio hidratado
Relatório LNEC 

196/04

Juntas de alvenaria Siliciosas 61 Calcítico 13 26 a) Nódulos de cal
Halite, silicatos de cálcio, 

gesso, etringite

Juntas de alvenaria Siliciosas 61 Calcítico 4 35 a) Nódulos de cal Halite, etringite
Revestimento Siliciosas 73 Calcítico 10 17 a) Nalódulos de c Halite, brucite, aragonite

Revestimento da 
muralha superior

Siliciosas 71 Calcítico 8 21 a) Nódulos de cal
Gesso, halite, etringite, 

silicato de cálcio hidratado

Revestimento da 
muralha inferior

Siliciosas 67 Calcítico 9 24 a) Nódulos de cal
Gesso, etringite, brucite, 

halite

Forte de S. Bruno Reboco
Maioritariamente 

siliciosa. A outra de 
natureza calcária

39 Calcítico 41 44 a) Nódulos de cal

Cloroaluminatos e 
sulfoaluminatos de cálcio 
hidratados. Vaterite e 

aragonite

Relatório LNEC 
196/04

Hospital Miguel 
Bombarda

Reboco
Quartzosa, basáltica e 
calcária + calcária

48 + 6 Cimento 31 0 1 : 2 Conchas
Etringite, carboaluminatos de 

cálcio hidratado
Relatório LNEC 62/06 - 

NMM

Edifício da Av. 
Álvares Cabral, 67

Acabamento Siliciosa 77 Cal aérea 19 4 Cal hidratada 1:5.5 Hematite
Gesso, colonizações 

biológicas
Relatório LNEC 42/ 
2007 – NRI/NMM

Baixa Pombalina Reboco Siliciosa 61 Calcítico 34 5 1 : 3
Fragmentos de tijolo, conchas, 

fósseis com greda
Aluminosilicatos de cálcio 

hidratado
Relatório LNEC 
310/95 - NQ

Estuque Siliciosa a) Calcite e gesso a) a) a) - -
Estuque Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - -

Argamassa Siliciosa 77 Calcítico 17 6 a) Nódulos de cal

Argamassa Siliciosa 50 Calcítico 35 3 a)
Nódulos se cal, conchas, 

fragmentos de tijolo, material 
lenhoso

-

Argamassa Siliciosa 75.5 Calcítico 18 3 a) Nódulos de cal, conchas, vidro -

Igreja de S. 
Lourenço - Mouraria

Lisboa

Forte de S.Julião da 
Barra

Relatório LNEC 
157/02 - NQ

Forte do Bugio

NT LNEC 80/99 - 
DMC

Relatório LNEC 
196/04

Compostos neoformados / 
alteração

Referência 
Bibliográfica

Sintra

“Vila Gomes”

“Rua Fresca nº 
20/30”

“Hotel Victor”

Natureza do ligante Teor de Fracção Solúvel 
(%)

Traço Ligante: 
Agregado

Presença de aditivosLocalização Identificação Tipo de Argamassa
Natureza das areias

NT LNEC 75/98 - 
DMC

NT LNEC 85/98 – 
DMC
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Tipo Teor (%) Tipo Teor (%)

Fundações Siliciosa e basáltica 57 Calcítico 30 13  1 : 3 Nódulos de cal Silicatos de cálcio hidratados

Fundações Siliciosa 78 Calcítico 8 14 1 : 17 Nódulos de cal

Silicatos de cálcio hidratados, 
carboaluminosilicatos de 

cálcio hidratados, 
cloroaluminatos de cálcio 

hidratados e sulfoaluminatos 
de cálcio hidratados

Igreja do Mosteiro 
dos Jerónimos

Enchimento Siliciosa 37 Calcítico 63 0 1 : 1 Nódulos de cal, conchas Colonizações biológicas
NT LNEC 103/2001 - 

DMC

Reboco rosa Siliciosa 67 Calcítico 27 6 1 : 4.4 Hematite Colonizações biológicas

Reboco branco Siliciosa a) Calcítico a) 8 a) - Colonizações biológicas

Barramento amarelo Siliciosa a) Calcítico a) a) a) -
Colonizações biológicas, 

presença de sais
Reboco amarelo Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - -
Reboco branco Siliciosa 66 Calcítico 26 8 1 : 4.5 Conchas -

Barramento branco Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - Gesso
Reboco rosa Siliciosa 65 Calcítico 27 8 1 : 4.3 - Gesso

Barramento branco Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - Gesso

Argamassa interior Siliciosa 41 Cimento portland 3 55 Cimento: areia 1:1 -
Silicatos e aluminosilicatos 

de cálcio hidratado
Argamassa 
revestimento

Siliciosa 38
Calcítico e cimento 
portland branco

44 18
1 cimento branco: 2 cal 

hidratada: 3 areia
-

Silicatos de cálcio hidratado, 
gesso

Fachada principal do 
LNEC

Marmorite Calcária 2.5 Calcítico 95 2.5 1 cal calcítica:1 areia Argila
Gesso, colonizações 
biológicas, cinzas

NT LNEC 09/2006 - 
DM

Pilar Siliciosa 45 Calcítico 27 29 a) -
Aluminosilicatos de cálcio e 

potássio

Pilar Siliciosa 48 Calcítico 34 18 a) - -

Pilar Siliciosa 34 Calcítico 40 26 a) -
Aluminoslicatos de cálcio 
hidratado e potássio

Pilar Siliciosa 34 Calcítico 36 30 a) -
Gesso, sulfoaluminatos de 

cálcio hidratados

Arco Siliciosa 35 Calcítico 25 41 a) -
Gesso, sulfoaluminatos de 

cálcio hidratados

Arco Siliciosa 29 Calcítico 32 39 a) -
Gesso, sulfoaluminatos de 

cálcio hidratados

Arco Siliciosa 38 Calcítico 28 34 a) -
Gesso, sulfoaluminatos de 

cálcio hidratados

Interior da base de um 
pilar

Siliciosa e basáltica 51
Calcítica em pequena 

proporção
8 41 a) Nódulos de cal

Cloroaluminatos de cálcio 
hidratado e aluminosilicatos 

de cálcio hidratado

Interior de um pilar Siliciosa e basáltica 50
Calcítica em pequena 

proporção
8 42 a) Nódulos de cal

Cloroaluminatos de cálcio 
hidratado e aluminosilicatos 

de cálcio hidratado

Interior de um pilar
Maioritariamente 

siliciosa. A outra parte 
basáltica

72 Calcítica 9 19 a) Nódulos de cal
Silicato de cálcio hidratado, 

cloroaluminatos
Relatório LNEC 

196/04

Natureza do ligante Teor de Fracção Solúvel 
(%)

Traço Ligante: 
Agregado

Presença de aditivos
Compostos neoformados / 

alteração
Referência 
Bibliográfica

NT LNEC 99/2002 - 
DMC

Localização Identificação Tipo de Argamassa
Natureza das areias

Mosteiro dos 
Jerónimos

Praça do Rossio – 
Loja dos Tecidos 

(amostra 1)

Loja dos Tecidos 
(amostra 2)

Praça do Rossio – 
Tendinha (amostra 

Pavilhão Carlos 
Lopes

Lisboa

Aqueduto das Águas 
Livres

Relatório 20/94 - NQ

Relatório LNEC 
292/95 - NQ

NT LNEC 64/2001 - 
DMC

NT LNEC 93/2001 – 
DMC
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Tipo Teor (%) Tipo Teor (%)

Reboco Siliciosas 70 Calcítico 26 4 Cal hidratada 1:4 Nódulos de cal Aluminosilicatos de cálcio

Reboco Siliciosas 76 Calcítico 19 5 Cal hidratada 1:5 Pedaços de palha Aluminosilicatos de cálcio

Reboco Siliciosas 80 Calcítico 17 3 Cal hidratada 1:6 Nódulos de cal e pedaços de palha Aluminosilicatos de cálcio

Reboco Siliciosa 70 Calcítico 25 5 1 : 4 - Colonizações biológicas

Enchimento Siliciosa 76 Calcítico 19 5 1 : 5 Nódulos de cal, palhas Alumino silicatos de cálcio

Reboco Siliciosa e basáltica 60 Calcítico 34 6 1 : 3 -
Geles de aluminosilicatos de 

cálcio hidratados

Barramento - a) Calcítico a) a) a) - -

Pintura - tal qual - a)
Base de cal + pigmento 

amorfo
a) a) a) - -

Pintura - pigmento - a) Vidro de cobalto a) a) a) - -

Moinho Reboco Siliciosa 79 Calcítico 17 4 Cal hidratada 1:6 - Aluminosilicaos de cálcio
NT LNEC 14/2006 - 

DM

Almada
Convento dos 
Capuchos

Revestimento Siliciosa 84 Calcítico 12 4 a) Nódulos de cal Silicatos de cálcio hidratados
NT LNEC 63/2001 - 

DMC

Revestimento Siliciosa 87 Cal aérea 10 3 Cal hid. 1:12 Nódulos de cal
Colonizações biológicas, 

silicatos de cálcio

Barramento - a) Cal calcítica a) a) a) - -

Revestimento Siliciosa e argilosas 83 Cal aérea 13 4 Cal hid. 1:8
Nódulos de cal, resíduos de 

conchas
Halite, colonizações 

biológicas

Revestimento Siliciosa 84 Cal aérea 14 2 Cal hid. 1:8 Nódulos de cal Colonizações biológicas

Barramento - a)
Caiação de cal calcítica + 

pigmento
a) a) a) Hematite Hematite

Revestimento Siliciosa a) Calcítico a) a) a) Fragmentos cerâmicos Colonizações biológicas

Revestimento Siliciosa a) Calcítico a) a) a)
Nódulos de cal e fragmentos 

cerâmicos
Colonizações biológicas

Revestimento Siliciosa a) Calcítico a) a) a)
Fragmentos cerâmicos moídos e 

partidos
Colonizações biológicas

Fundação Siliciosa + tijolo 61 Cal aérea calcítica 27 12
Cal hid: ( tijolo+ areia + 

dolomite) 1:3.5
Fragmentos cerâmicos

Halite, aragonite, geles de 
silicatos

Enchimento Siliciosa + calcária 6 Calcítica e dolomítica 57 + 75 9
Cal hid.: (brita calcária+ 
brita dolomítica + areia 
siliciosa) 1:6 (3.5+2+0.5)

-
Halite, aragonite, 

colonizações biológicas

Acabamento Siliciosa 77 Calcítico + dolomitico 22 + 28 1 Cal hidr 1:5 - Halite, aragonite

Tróia
Estação 

Arqueológica de 
Tróia

Natureza do ligante
Localização Identificação Tipo de Argamassa

Natureza das areias Teor de Fracção Solúvel 
(%)

Traço Ligante: 
Agregado

Presença de aditivos
Compostos neoformados / 

alteração

Forte de Sacavém

NT LNEC 21/2006

Relatório LNEC 
196/04

Lisboa

Queluz

Palácio de Queluz
Relatório LNEC 
232/98 - NQ

Centro Histórico – 
Edifício 2

Barramento - a)

Centro Histórico – 
Edifício 1

a) a) a) -Gesso e cal calcítica

Relatório LNEC 
276/2007 - NMM

Centro Histórico - 
Edifício 3

Palmela

Relatório LNEC 35/04 - 
NMM

-

NT LNEC 23/2002 - 
DMC

Referência 
Bibliográfica
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Tipo Teor (%) Tipo Teor (%)

Pavimento
Tijolo britado e em pó, 
areia siliciosa e pedra 

dolomítica
54 Calcítico 9 37 a) Pó de tijolo, agregados cerâmicos

Cloroaluminatos de cálcio, 
aragonite, vaterite

Siliciosa 6
Dolomítica 28
Calcária 42

Revestimento
Siliciosa + agregado 

cerâmico
67 Cal aérea hidratada 25 8 a)

Nódulos de cal, fragmentos 
cerâmicos, hematite

Colonizações biológicas

Revestimento
Siliciosa + agregado 

cerâmico
70 Cal aérea hidratada 23 7 a)

Fragmentos de cerâmica moída, 
nódulos de cal

Colonizações biológicas

Topo interior Siliciosa 68 Calcítica 20 12 1 : 6 -
Aluminosilicatos de magnésio 

hidratados

Junta do arco Siliciosa 70 Calcítica 20 10 1 : 6 Grãos de calcário
Aluminosilicatos de magnésio 

hidratados

Topo exterior Siliciosa 66 Calcítica 22 12 1 : 5,5 -
Aluminosilicatos de magnésio 

hidratados

Embasamento exterior Siliciosa 70 Calcítica 12 18 1 : 10 -
Aluminosilicatos de magnésio 

hidratados, halite

Reboco
Siliciosa, 

provavelmente 
granítica

74 Cal aérea magnesiana 20 6 1 : 7 Nódulos amarelos -

Reboco Siliciosa e calcária a) Cal aérea calcítica a) a) a) - Colonizações biológicas

Barramento Calcária a) Calcítico a) a) a) - -

Revestimento SEV1 Granodiorítica 52 Cal aérea dolomítica
Calcite + 

Magnesite '28 + 
6

1
Hidróxido cálcio : 

Hidróxido magnésio : 
agregado 2:1:4

Nódulos de cal, fragmentos 
cerâmicos

Colonizações biológicas, 
brucite

Revestimento SEV2 Granodiorítica 60 Cal aérea dolomítica 26 + 11 3 2 : 1 : 7.5
Nódulos de cal, fragmentos 

cerâmicos 
Halite, colonizações 
biológicas, aragonite

Revestimento SEV3-
INT

Granodiorítica 63 Cal aérea dolomítica 18 + 14 5 1.5 : 1 : 6 Fragmentos cerâmicos Halite, brucite

Revestimento SEV3-IM Granodiorítica 59 Cal aérea dolomítica 23 + 15 3 2 : 1 : 6 Fragmentos cerâmicos
Brucite, colonizações 

biológicas
Revestimento SEV3-

EXT
Granodiorítica 66 Cal aérea dolomítica 17 + 11 6 2 : 1 : 6

Nódulos de cal, fragmentos 
cerâmicos 

Brucite

Revestimento SEV4 Granodiorítica 63 Cal aérea dolomítica 13 + 10 5 1 : 1.5 : 9
Nódulos de cal, fragmentos 

cerâmicos 
Halite, gesso, colonizações 

biológicas

Enchimento SEV6 Granodiorítica 78 Calcítica Calcie 19 3 1 : 5.5
Nódulos de cal, fragmentos 

cerâmicos 
Colonizações biológicas

Enchimento SEV7 Granodiorítica 78 Calcítica Calcite 17 5 1 : 4.5 Nódulos de cal
Colonizações biológicas, 

brucite, aragonite
Revestimento SEV8-

INT
Granodiorítica 66 Cal aérea dolomítica 12 + 8 6 1  : 1 : 9.5

Nódulos de cal, fragmentos 
cerâmicos 

Halite, brucite, gesso, 
colonizações biológicas

Revestimento SEV8-
EXT

Granodiorítica 59 Cal aérea dolomítica 13 + 7 4 1 : 2 : 8 Fragmentos cerâmicos Halite, gesso

Localização

Estação 
Arqueológica de 

Tróia
Tróia

Relatório LNEC 
196/04

Presença de aditivos
Compostos neoformados / 

alteração
Referência 
Bibliográfica

Traço Ligante: 
Agregado

Teor de Fracção Solúvel 
(%)

Natureza do liganteNatureza das areias
Tipo de ArgamassaIdentificação

-

Revestimento interior Siliciosa 78 Calcítico

Aragonite

22 0 1 : 5 -

Calcítico 23

Evoramonte Castelo
NT LNEC 30/2000 - 

DMC

Évora

Fábrica dos Leões
Relatório LNEC 
170/02 - NQ

Sé Catedral de 
Évora

Relatório LNEC  59/06 
-  NMM

Revestimento exterior 0
1 areia siliciosa: 12 pedra 

calcária: 4 cal

Halite

Relatório LNEC 28/05 - 
NMM
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Tipo Teor (%) Tipo Teor (%)

Reboco Vestígios siliciosos a) Calcítico a) a) a) - Gesso

Barramento branco Calcária a) Calcítico a) a) a) - -
Pintura - a) Calcítico a) a) a) - -
Reboco Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - -

Barramento creme Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - Colonizações biológicas

Pintura ocre Siliciosa a) Calcítico a) a) a) - -

Revestimento Siliciosa 57
Calcítico com vestígios de 

magnesite
31 12 1 : 3 Nódulos de cal -

Revestimento Siliciosa 56
Calcítico com vestígios de 

magnesite
31 11 1 : 3 Nódulos de cal -

Revestimento Siliciosa 62
Calcítico com vestígios de 

magnesite
25 13 1 : 4 Nódulos de cal -

Revestimento
Siliciosa e agregado 

cerâmico
66 Cal aérea hidratada 26 8 a) Pó de tijolo e fragmentos cerâmicos

Vaterite, carboaluminatos de 
cálcio hidratado e 

colonizações biológicas

Enchimento Siliciosa 58 Cal aérea hidratada 36 6 a) Nódulos de cal Halite e gesso

Reboco
Siliciosa e agregado 

cerâmico
64 Cal aérea hidratada 30 6 a) Fragmentos cerâmicos Gesso

Revestimento Siliciosa 51 Cal aérea hidratada 43 6 a) Nódulos de cal
Carboaluminatos de cálcio 

hidratado

Revestimento
Siliciosa + agregado 

cerâmico
53 Cal aérea hidratada 39 8 a) Nódulos de cal e pó de tijolo

Carboaluminatos de cálcio 
hidratado

Enchimento Siliciosa 64 Cal aérea hidratada 32 4 a) Nódulos de cal Colonizações biológicas

Juntas Siliciosa 61 Cal calcítica 35 4 1 : 2
Fragmentos cerâmicos, nódulos de 

cal

Aluminosilicatos de cálcio 
hidratados, colonizações 

biológicas, recristalização de 
calcite

Juntas Siliciosa 75 Cal calcítica 20 5 1 : 5
Fragmentos cerâmicos, nódulos de 

cal
Colonizações biológicas, 
recristalização de calcite

Enchimento MT3-INT Siliciosa 85 Cal aérea calcítica 15 0 1  : 9 Fragmentos cerâmicos -

Enchimento MT3-IM Siliciosa 74 Cal aérea calcítica 23 3 1 : 4 - -

Enchimento MT3-EXT Siliciosa 71 Cal aérea calcítica 27 2 1 : 4 - -

Caiação - a) Cal calcítica a) a) a) - -

Pintura - a)
Cal calcítica + ocre 

vermelho
a) a) a) - -

Revestimento Siliciosa 13 Gesso e calcite 3 84
cal calcítica :gesso 

:agregado 0.2 : 6.5 : 1
Pó tijolo -

Relatório LNEC 
200/06 - NMM

Moura Castelo
NT LNEC 119/98 - 

DMC

Localização Identificação Tipo de Argamassa
Natureza das areias Natureza do ligante Teor de Fracção Solúvel 

(%)
Traço Ligante: 

Agregado
Presença de aditivos

Compostos neoformados / 
alteração

Referência 
Bibliográfica

S. Cucufate Ruínas romanas

NT LNEC 58/99 - 
DMC

Relatório LNEC 28/05 - 
NMM

Mértola

Criptopórtico
Relatório LNEC 28/05 - 

NMM

Torre do Rio

Igreja Matriz
Relatório LNEC 
200/06 - NMM
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Tipo Teor (%) Tipo Teor (%)

Reboco exterior Siliciosa a) Calcítico - Colonizações biológicas

Assentamento azulejos 
do interior da igreja

Granodiorítico 57 Calcítico 28 15 1 : 2,7 -
Colonizações biológicas, 
calcite recristalizada

Assentamento azulejos 
do interior da igreja

Siliciosa 73 Calcítico 22 5 1 : 4,5 - Colonizações biológicas

Enchimento Siliciosa 59 Calcítico 40 1 1 : 2
Fibras têxteis, carvão e fragmentos 

cerâmicos
Cloretos de sódio e de cálcio, 

colonizações biológicas

Barramento - Cal calcítica -

Pintura - Cal + Sulfato de Bário -

Juntas Granodiorítico - Colonizações biológicas

Enchimento Siliciosa 86 Calcítico 11 3 1 : 14 Nódulos de cal
Aluminatos de potássio 
hidratado, colonizações 

biológicas

Enchimento Siliciosa 79 Calcítico 17 4 1 : 8 Nódulos de cal

Aluminosilicatos de cálcio e 
magnésio 

hidratado,colonizações 
biológicas

Enchimento Siliciosa 79 Calcítico 21 0 1 : 6 Nódulos de cal
Compostos ricos em alumínio 

e silício, colonizações 
biológicas

Enchimento Siliciosa 77 Calcítico 20 3 1 : 7 Nódulos e cal
Compostos ricos em silício e 

alumínio, colonizações 
biológicas

Revestimento Siliciosa 73 Calcítico 24 3 1 : 5 -
Compostos ricos em silício e 

alumínio, colonizações 
biológicas

Revestimento Siliciosa 70 Cal aérea calcítica 16 14 Cal hid. 1:6 Nódulos de cal
Gesso, halite, colonizações 

biológicas

Acabamento - - Cal aérea dolomítica a) a) a) - Cloretos
Barramento - - Cal dolomítica a) a) a) - Gesso, halite
Pintura - - Cal aérea calcítica a) a) a) Ocre, goetite Gesso

Revestimento Siliciosa 54 Calcítico 41 5 1 : 2 Nódulos de cal Colonizações biológicas

Barramento - a) Calcítico a) a) a) - -
Revestimento Siliciosa 34 Calcítico 61 5 1 : 1 Nódulos de cal -

Revestimento Siliciosa 35 Calcítico 58 7 1 : 1 - Colonizações biológicas

Barramento - a) Calcítico a) a) a) - Colonizações biológicas

Assentamento Siliciosa 37 Calcítico 57 6 1 : 1
Nódulos de cal, fragmantos de 
palha, búzios, material argiloso

Colonizações biológicas

Assentamento Siliciosa 39 Calcítico 56 5 1 : 1
Nódulos de cal, búzios, conchas e 

material argiloso
Colonizações biológicas e 

silicatos de cálcio hidratados

Taipa Calcítica 2 Calcítico 4 1 a) - Colonizações biológicas

Taipa Calcítica 1 Calcítico 8 1 a) -
Halite, colonizações 

biológicas

Paderne

Natureza das areias

Viana do Alentejo
Conjunto 

Monumental do 
Castelo

Conservar Património 
1

Natureza do ligante Teor de Fracção Solúvel 
(%)

Traço Ligante: 
Agregado

Presença de aditivosLocalização Identificação Tipo de Argamassa

Aljezur Castelo
NT LNEC 39/2001 - 

DMC

Centro Histórico da 
Aldeia de Paderne

Relatório LNEC 
45/2008 -NMM

Compostos neoformados / 
alteração

Referência 
Bibliográfica

NT LNEC 41/2001 - 
DMC

Igreja do Castelo de 
Paderne

 



Anexo 3 

 A20 

 

Tipo Teor (%) Tipo Teor (%)

Parte elevada da 
muralha

Siliciosa 71 Calcítica 18 11 1 : 7 -
Halite, silicatos de cálcio 

hidratado

Base da muralha Siliciosa 74 Calcítica 18 8 a) -

Etringite, silicatos de cálcio, 
weddlite, 

monocarboaluminato de 
cálcio

Presença de aditivos
Compostos neoformados / 

alteração
Referência 
Bibliográfica

Muralha Islâmica

Natureza das areias Natureza do ligante Teor de Fracção Solúvel 
(%)

Traço Ligante: 
Agregado

Tavira

Localização Identificação Tipo de Argamassa

NT LNEC 74/2000 - 
DMC
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Referências Bibliográficas dos Relatórios e Notas Técnicas 

Relatório LNEC 292/95 – NQ – Braga Reis M.O., Santos Silva A., Caracterização de argamassas do 
Aqueduto das Águas Livres 2ª Fase. 

Relatório LNEC 310/95 – NQ – Braga Reis M.O., Santos Silva A., Caracterização das alvenarias de 
edifícios antigos 1.ª fase – Edifício da Baixa Pombalina. 

Relatório LNEC 232/98 – NQ – Santos Silva A., Braga Reis, M.O., Caracterização de um revestimento 
exterior do Palácio de Queluz. 

Relatório LNEC 157/02 – NQ – Santos Silva A., Caracterização de argamassas do Forte de S. Julião da 
Barra. 

Relatório LNEC 170/02 – NQ – Santos Silva A., Eusébio, M.I., Caracterização das argamassas de 
revestimento da antiga fábrica dos Leões em Évora. 

Relatório LNEC 35/04 – NMM – Santos Silva A., Caracterização mineralógica e microestrutural de 
argamassas da Estação Arqueológica de Tróia. 

Relatório LNEC 28/05 – NMM - Ricardo J., Santos Silva A., Caracterização de argamassas romanas. 

Relatório LNEC 62/06 – NMM – Santos Silva A., Caracterização da argamassa de reboco dos bancos do 
pátio central do pavilhão de segurança do Hospital Miguel Bombarda. 

Relatório LNEC 42/2007 – NRI/NMM – Veiga R., Santos Silva A., Tavares M.L., Magalhães A.C., 
Conservação e restauro das fachadas de um edifício na Av. Álvares Cabral, em Lisboa. 

Relatório LNEC 276/2007 – NMM – Santos Silva A., Determinação da composição dos revestimentos de 
edifícios do Centro Histórico de Palmela. 

Relatório LNEC 45/2008 – NMM – Santos Silva A., Caracterização química, mineralógica e microestrutural 
de um revestimento do Centro Histórico da Aldeia de Paderne. 

 

Notas Técnicas 

NT 20/94 – NQ – Braga Reis M.O., Santos Silva A., Caracterização de argamassas do Aqueduto das 
Águas Livres. 

NT 93/97 – DMC – Santos Silva A., Braga Reis M.O., Caracterização de argamassas de edifícios do Centro 
Histórico de Castelo Rodrigo. 

NT 75/98 – DMC – Braga Reis M.O., Santos Silva A., Caracterização de revestimentos da Igreja de S. 
Lourenço – Mouraria. 

NT 85/98 – DMC – Santos Silva A., Braga Reis M.O., Caracterização mineralógica e microestrutural de 
rebocos e pinturas de edifícios e pinturas de edifícios de Sintra e do Palácio Nacional de Mafra. 

NT 119/98 – DMC – Santos Silva A., Braga Reis M.O., Caracterização mineralógica e microestrutural de 
revestimentos do Castelo de Moura. 

NT 58/99 – DMC – Santos Silva A., Braga Reis M.O., Caracterização química e mineralógica de 
argamassas das ruínas de S. Cucufate. 

NT 80/99 – DMC – Santos Silva A., Braga Reis M.O., Santos Silva A., Caracterização de argamassas do 
Forte do Bugio. 
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NT 30/2000 – DMC – Braga Reis M.O., Santos Silva A., Caracterização de argamassas antigas do Castelo 
de Evoramonte. 

NT 74/2000 – DMC – Santos Silva A., Braga Reis M.O., Caracterização de argamassas antigas da muralha 
islâmica de Tavira. 

NT 39/2001 – DMC – Santos Silva A., Caracterização de argamassas antiga do Castelo de Aljezur. 

NT 41/2001 – DMC – Santos Silva A., Caracterização de argamassas do Castelo de Paderne. 

NT 62/2001 – DMC – Santos Silva A., Caracterização das argamassas das juntas de alvenaria de pedra da 
Sé da Guarda. 

NT 63/2001 – DMC – Santos Silva A., Caracterização duma argamassa de reboco do Convento dos 
Capuchos. 

NT 64/2001 – DMC – Santos Silva A., Caracterização de argamassas das fundações do Mosteiro dos 
Jerónimos. 

NT 93/2001 – DMC – Santos Silva A., Caracterização de argamassas de reboco e guarnecimentos de 
edifícios da praça do Rossio. 

NT 103/2001 – DMC – Santos Silva A., Caracterização de materiais provenientes das abóbadas da Igreja 
dos Jerónimos em Lisboa. 

NT 104/2001 – DMC – Santos Silva A., Caracterização de argamassas do Convento de Cristo em Tomar. 

NT 23/2002 – DMC - Santos Silva A., Caracterização de argamassas dos revestimentos das “sepulturas 
romanas em opus signium“da estação arqueológica de Tróia (Necrópole Romana tardia) – estudo 
preliminar. 

NT 43/2002 – DMC – Santos Silva A., Caracterização das argamassas de reboco dos paramentos do forte 
da Ericeira. 

NT 99/2002 – DMC – Santos Silva A., Caracterização das argamassas das balaustradas do pavilhão 
Carlos Lopes. 

NT 55/2003 – DM – Santos Silva A., Caracterização de uma argamassa da Torre de Almofala – Figueira 
Castelo Rodrigo. 

NT 76/2004 – DM – Santos Silva A., Caracterização duma argamassa da Igreja de Freixo de Espada à 
Cinta. 

NT 84/2005 – DM – Santos Silva A., Caracterização de argamassas de reboco do Forte de São Brás – 
Açores. 

NT 09/2006 – DM – Santos Silva A., Caracterização da marmorite da Fachada do edifício principal do 
LNEC – Edifício Arantes e Oliveira. 

NT 11/2006 – DM – Santos Silva A., Caracterização de uma argamassa de reboco do Paço de Maiorca – 
Figueira da Foz. 

NT 14/2006 – DM – Santos Silva A., Caracterização de uma argamassa de reboco dum moinho – Queluz. 

NT 16/2006 – DM – Santos Silva A., Caracterização mineralógica e termogravimétrica de argamassas e 
rochas calcárias do Convento de Cristo em Tomar. 

NT 21/2006 – DM – Santos Silva A., Caracterização de argamassas de reboco do forte de Sacavém. 
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV1

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

Quadro 1 -  Descrição dos principais aspectos obser vados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal X
Colonização biológica
Outros

        Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Espessura da amostra
Cinzenta

Tipo de amostra

 30 mm

Dimensão da amostra

Consistência Resistente e compacta

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +
Feldspatos (F) +/++ vtg
Mica (M) + vtg
Caulinite (K) - -
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) vtg/+ -
Mineral Zeolítico (Z) vtg vtg
Calcite (C ) ++ +++
Magnesite(Mg) vtg -
Dolomite (D) ?/vtg ?/vtg

  Figura 4 - Difractograma da amostra Hidromagnesite(Hy) + +/++

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
21 - 200 1.46
201 - 340 1.98
341 - 470 3.75
471 - 580 3.26
581 - 900 12.34
900 - 1000 0.07

20 - 1000 22.93

   Figura 5 - Termograma  da amostra

   Figura 6 - Curva granulométrica da amostra Figura 7 - Aspecto geral da fracção de 0,630 mm 
da amostra
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

>5,000 5,000-
2,500

2,500-
1,250

1,250-
0,630

0,630-
0,315

0,315-
0,160

0,160-
0,075

<0,075

Fracções granulométricas

%

% material re tido

% material que pas sa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4 – Fichas de Resultados da Sé Catedral de Évora              Amostra SEV1 

 A27

 
 

Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl- SO3

15.5 0.09 0.05 8.34 0.48 0.12

Figura 10 - a) Aspecto microestrutural geral da pasta e espec tro EDS correspondente; b) Aspecto
microestrutural de um local onde se observaram cristais de b rucite; c) Pormenor dos cristais de brucite da
imagem b e espectro EDS correspondente

Figura 8 - Observação das superfícies polidas: a) Aspecto geral da amostra, evidenciando a presença de um
nódulo de cal (b) e de um fragmento de tijolo (c )

Figura 9 - Observação das lâminas delgadas: a) Aspecto geral do tijolo com clastos de quartzo e feldspato e
bastantes filossilicatos em nicóis cruzados; b) Matriz car bonatada-siliciosa com pequenos aglomerados de
calcossilicatos em luz paralela

a) b)

a) b) c)

a) b) c)
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Quadro 5 - Composição simplificada da amostra

Agregado Calcite Magnesite Dolomite Hidromagnesite Fracç ão solúvel

52 28 6 - 13 1

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

4 2 1

Figura 11 - Curva de distribuição do tamanho do por o das amostras da Sé de Évora

Porosidade Raio médio 
total (%) do poro (µm)

18.7 0.14

Quadro 8 - Resultados dos ensaios
de resistência à compressão

Secção Resistência à
compressão

(N/mm 2)
1097 1.7

Figura 12 - Curva de absorção capilar

Agregado

Quadro 7 - Porosidade total e raio médio de poro ob tidos a partir da porosimetria de Hg

(mm 2)

Ab s o rç ão  cap ilar

y = 0,777 x

R2  = 0 ,999
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV 2

  Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

     Figura 1- Planta de Localização   Figura 3 - Fo to da amostra em Laboratório

  Quadro 1 -  Descrição dos principais aspectos obs ervados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos X
Reboco Calcários

Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal X
Colonização biológica
Outros

Diversas

Consistência Resistente e compacta
Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara

Espessura da amostra

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

T ipo de amostra

 20 mm 

Dimensão da amostra
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +

Feldspatos (F) ++ vtg
Mica (M) + vtg/+
Halite (Ha) vtg +
Anfíbolas (Af) vtg vtg
Mineral Zeolítico (Z) vtg vtg/+
Calcite ( C ) +/++ +++
Magnesite (Mg) vtg vtg
Dolomite (D) vtg vtg
Hidromagnesite (Hy) vtg vtg
Aragonite (A) vtg/+ +/++

   Figura 4 - Difractograma da amostra Olivina (O) ?/vtg ?/vtg
Mulite (Um) - ?/vtg

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
21 - 200 1.78
201 - 340 1.94
341 - 470 3.50
471 - 650 4.13
650 - 900 11.27
900 - 1000 0.79
20 - 1000 23.40

  Figura 5 - Termograma  da amostra

   Figura 6 - Curva granulométrica da amostra    Fig ura 7 - Aspecto geral da fracção de 0,630 mm 
   da amostra
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Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl- SO3

15.78 3.08 2.36 5.45 0.85 0.12

   Figura 8 - Observação das superfícies polidas: A specto geral da amostra; 
   a) ampliação de 7,5x; b)  ampliação de 40x  

Quadro 5 - Composição simplificada da amostra

Agregado Calcite Magnesite Dolomite Hidromagnesite
Fracção 
solúvel

60 26 11 - - 3

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

7.5 2 1

Figura 9 - a) Aspecto da pasta e respectivo espectro EDS; b) Microestrutura de uma zona onde se
observaram cristais de aragonite e espectro EDS correspond ente; c) Microestrutura de um grão de pólen e
espectro EDS correspondente

Agregado

a) b)

a) b) c)
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Figura 10 - Curva de distribuição do tamanho do por o das amostras da Sé de Évora

Quadro 7 - Porosidade total e raio médio de poro ob tidos a partir da porosimetria de Hg

14.8 0.32

      Figura 11 - Curva de absorção capilar

Quadro 8 - Resultados dos ensaios de resistência à compressão
Resistência à
compressão

(N/mm 2)
1158 3.3

Secção (mm 2)
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Raio médio do 
poro (µm)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV3-INT

   Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

      Figura 1 - Planta de Localização    Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 -  Descrição dos principais aspectos observados à vist a desarmada
Revestimento Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento X Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal
Colonização biológica
Outros

Diversas

Tipo de amostra

 10 mm

Dimensão da amostra

Consistência Pouco resistente

Tipo

Forma

Cor

A
gr

eg
ad

o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Creme

Espessura da amostra
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX
Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina
Quartzo (Q) +++ +
Feldspatos (F) ++ vtg/+
Mica (M) +/++ vtg
Clorite (Cl) vtg/? ?
Anfíbolas (Af) vtg/+ ?
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) ++ +++
Magnesite (Mg) + ++

    Figura 4 - Difractograma da amostra

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
20- 240 1.55
240 - 340 0.67
340 - 550 7.50
550 - 900 7.79

900 - 1000 0.17
20 - 1000 17.68

   Figura 5 - Termograma  da amostra

       Figura 6 - Curva granulométrica da amostra    Figura 7 - Aspecto geral da fracção de 0,630 mm 
   da amostra
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Quadro 5 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl- SO3

10.41 1.87 0.68 6.94 0.18 0.10

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Magnesite Dolomite Hidromagnesite Fracção solúvel

63 18 14 - - 5

Quadro 7 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

6 1.5 1

Figura 9 - Curva de distribuição do tamanho do poro  das amostras da Sé de Évora

Quadro 8 - Porosidade total e raio médio de poro ob tidos a partir da porosimetria de mercúrio
Porosidade Raio médio 

total (%) do poro (µm)
21.7 0.35

Figura 8 - a) Aspecto microestrutural das três camadas da amostra SEV3: ( 1- camada interna, 2- camada
intermédia, 3- camada externa); b) Aspecto microestrutura l geral da pasta da camada interna e espectro EDS
correspondente
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV3-IM

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

Figura 1- Planta de Localização Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 -  Descrição dos principais aspectos obser vados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos X
Reboco X Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado
Rolado X

Nódulos de cal
Colonização biológica

Colorações 
rosa

Outros

Tipo de amostra

 10 mm

Dimensão da amostra

Cor da argamassa Castanha clara

Espessura da amostra

Consistência Resistente

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Diversas

Aspectos particulares
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX
Compostos identificados Fracção Global
Quartzo (Q) +++
Feldspatos (F) ++
Mica (M) +/++
Clorite (Cl) ?/vtg
Anfíbolas (Af) vtg/+
Caulinite (K) -
Calcite ( C ) ++
Magnesite (Mg) +

     Figura 4 - Difractograma da amostra

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
20- 240 1.46
240 - 340 0.96
340 - 550 7.70
550 - 900 10.15

900 - 1000 0.19
20 - 1000 20.46

   Figura 5 - Termograma  da amostra

      Figura 6 - Curva granulométrica da amostra    Figura 6 - Aspecto geral da fracção de 0,630 mm 
   da amostra

Amostra SEV 3 - camada intermédia
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Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl- SO3
11.51 1.79 0.88 6.98 0.23 0.10

Quadro 5- Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Magnesite Dolomite Hidromagnesite Fracção solúvel

59 23 15 - - 3

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

6 2 1

Quadro 7 - 
Porosidade total e raio médio
de poro obtidos a partir da
porosimetria de mercúrio
Porosidade Raio médio 
total (%) do poro (µm)

21.7 0.35

Figura 8 - Curva de distribuição do tamanho do poro  das amostras da Sé de Évora

Figura 7 - a) Aspecto microestrutural geral da pasta e espectro EDS correspondente; b) Pormenor de um agregado de
brucite e espectro EDS correspondente; c) Microestrutura d e uma zona onde se observa quartzo com mica e espectro
EDS correspondente

Agregado

0,00E+00

2,00E-02

4 ,00E-02

6 ,00E-02

8 ,00E-02

1 ,00E-01

1 ,20E-01

1 ,40E-01

0 ,001 0,01 0,1 1 10

Raio de poro (mic rómetros)

d
V

/d
lo

g
r 

(c
c/

g
)

S EV4-1.PRD

S EV1-1.PRD

S EV6-1.PRD

S EV7-1.PRD

S EV8-1.PRD

S EV2-1.PRD

S EV3-E.PRD

S EV3-I.P RD

S EV3-MED.PRD

S EV8-E.PRD

a) b) c)

 
 





Anexo 4 – Fichas de Resultados da Sé Catedral de Évora     Amostra SEV3-EXT 

 A41

 
 
FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV3-EXT

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

      Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 -  Descrição dos principais aspectos obser vados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal X
Colonização biológica
Outros

Cor da argamassa Castanha escura

Espessura da amostra
Diversas

Consistência Resistente e compacta

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Tipo de amostra

2 mm

Dimensão da amostra
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX
Compostos identificados Fracção Global
Quartzo (Q) +++
Feldspatos (F) ++
Mica (M) +/++
Clorite (Cl) ?/vtg
Anfíbolas (Af) vtg/+
Caulinite (K) -
Calcite ( C ) ++
Magnesite (Mg) +

      Figura 4 - Difractograma da amostra

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
20- 240 1.54
240 - 340 0.95
340 - 550 5.77
550 - 900 7.51

900 - 1000 0.13
20 - 1000 15.90

    Figura 5 - Termograma  da amostra

      Figura 6 - Curva granulométrica da amostra   F igura 7 - Aspecto geral da fracção de 0,630 mm 
  da amostra

Amostra SE V 3 - camada externa
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Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl-
SO3

10.30 0.97 0.59 6.18 0.16 0.10

Quadro 5 - Composição simplificada da amostra

Agregado Calcite Magnesite Dolomite Hidromagnesite Fracç ão solúvel
66 17 11 - - 6

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

8 2 1

Figura 9 - Curva de distribuição do tamanho do poro  das amostras da Sé de Évora

Quadro 7 - Porosidade total e raio médio de poro ob tidos a partir da porosimetria de mercúrio
Porosidade Raio médio 
total (%) do poro (µm)

17 0.33

Agregado

Figura 8 - a) Aspecto microestrutural geral da pasta e espect ro EDS correspondente; b) Microestrutura de uma zona
onde se observaram cristais de brucite no interior de um poro e espectro EDS correspondente; c) Microestrutura de um
feldspato evidenciando o seu estado de alteração e respectivo espectro EDS
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV 4

   Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

    Figura 1 - Planta de Localização    Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 -  Descrição dos principais aspectos observados à vist a desarmada
Revestimento X Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal X
Colonização biológica
Outros

Diversas

Tipo de amostra

 15 mm

Dimensão da amostra

Consistência Resistente e compacta

Tipo

Forma

Cor

A
gr

eg
ad

o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara

Espessura da amostra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4 – Fichas de Resultados da Sé Catedral de Évora             Amostra SEV4 

 

 A46 

 
 

Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +/++

Feldspatos (F) ++ +
Mica (M) +/++ +
Clorite (Cl) + ?
Anfíbolas (Af) vtg/+ vtg
Mineral zeolítico (Z) vtg vtg/+
Halite (Ha) ? vtg/+
Caulinite (K) ?/vtg ?/vtg
Calcite ( C ) ++ +++
Magnesite (Mg) + +/++
Dolomite (D) vtg vtg

     Figura 4 - Difractograma da amostra

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
20 - 200 1.98
200- 300 0.90
300 - 415 2.22
415- 550 5.12
550 - 900 7.24
900 - 1000 0.55
20 - 1000 17.89

    Figura 5 - Termograma  da amostra

     Figura 6 - Curva granulométrica da amostra    F igura 7 - Aspecto geral da fracção de 0,630 mm 
   da amostra

Amo stra SE V 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

>5 ,00 0 5 ,00 0-
2,5 00

2,5 00 -
1 ,25 0

1 ,25 0-
0,6 30

0,6 30 -
0 ,31 5

0 ,31 5-
0,1 60

0,1 60 -
0 ,07 5

<0,075

F ra cçõe s g ra nu lom é tric as

%

%  m aterial ret i do

%  m aterial q ue passa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4 – Fichas de Resultados da Sé Catedral de Évora             Amostra SEV4 

 A47

 
 

Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl- SO3

9.14 0.9 0.51 7.08 0.62 0.28

        Figura 8 - Observação das superfícies polid as: Aspecto geral da amostra;  
        a) ampliação de 7,5x; b)  ampliação de 30x 

Figura 9 - Observação das lâminas delgadas: a) Calcossilica tos envolvendo as fracturas de litoclastos (12x) em
luz paralela; b) Clasto de aglomerado de cristais d e epídoto (30x) em nicóis cruzados

Figura 10 - a) Aspecto microestrutural geral da pasta e espectro EDS correspondente; b) Microestrutura de uma
mica (tipo moscovite) e respectivo espectro EDS; c) Partícu la carbonosa típica de emissões de combustão de
óleo e espectro EDS correspondente

a) b)

a) b)

a) b) c)
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Quadro 5 - Composição simplificada da amostra

Agregado Calcite Magnesite Dolomite Hidromagnesite Fracção solúvel

63 13 10 7 2 5

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

9 1 1.5

Figura 11 - Curva de distribuição do tamanho do por o das amostras da Sé de Évora

Quadro 7 - Porosidade total e raio médio de poro ob tidos a partir da porosimetria de Hg
Porosidade Raio médio 
total (%) do poro (µm)

19.2 0.45

Quadro 8 - Resultados dos ensaios de 
resistência à compressão

Secção Resistência à
compressão

(N/mm 2)
1300 3.5

     Figura 12 - Curva de absorção capilar
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV 6

  Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

Figura 1 - Planta de Localização   Figura 3 - Foto d a amostra em Laboratório

Quadro 1 -  Descrição dos principais aspectos obser vados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos X
Reboco X Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal X
Colonização biológica
Outros

Tipo de amostra

 15 mm

Dimensão da amostra

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Consistência Pouco resistente Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara

Espessura da amostra
Cinzentos
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina
Quartzo (Q) +++ +
Feldspatos (F) ++ vtg
Mica (M) +/++ +
Clorite (Cl) vtg vtg/+
Anfíbolas (Af) - -
Calcite ( C) ++ ++/'+++
Magnesite (Mg) - -
Aragonite (A) - vtg/+

    Figura 4 - Difractograma da amostra

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
210- 240 0.60
240 - 500 1.04
500 - 900 8.54
900 - 1000 0.05

20 - 1000 10.22

     Figura 5 - Termograma  da amostra

    Figura 6 - Curva granulométrica da amostra    Figura 7 - Aspecto geral da fracção de 0,630 mm 
   da amostra
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Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl-
SO3

8.86 0.07 0.34 1.39 0.06 0.18

          Figura 8 - Observação das superfícies pol idas: Aspecto geral da amostra; a) ampliação de 7,5 x;  
          b)  ampliação de 30x

        Figura 9 - a) Aspecto microestrutural geral  da pasta e espectro EDS correspondente; b) Aspecto  
        microestrutural de uma zona onde se observa ram colonizações biológicas; c) Aspecto microestrut ural  
        de uma zona onde se observou mica (tipo bio tite) e feldspato

Quadro 5 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite F. Solúvel

78 19 3

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

5.5 1 -

Quadro 7 - Porosidade total e raio médio de poro ob tidos a partir da porosimetria de Hg
Porosidade Raio médio 
total (%) do poro (µm)

22.4 0.69

Agregado

a) b)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV 7

   Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

     Figura 1 - Planta de Localização    Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 -  Descrição dos principais aspectos obser vados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos X
Reboco X Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal X
Colonização biológica

Acabamento
áspero

Consistência Pouco resistente

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Cor da argamassa Castanha clara

Espessura da amostra

Tipo de amostra

 15 mm

Dimensão da amostra

Aspectos particulares
Outros
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina
Quartzo (Q) +++ +
Feldspatos (F) +/'++ +
Mica (M) +/++ +
Clorite (Cl) + ?
Anfíbolas (Af) - -
Calcite ( C ) + ++
Magnesite (Mg) - -
Aragonite (A) - vtg/+

     Figura 4 - Difractograma da amostra

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
21 - 240 0.72
240 - 500 1.28
500 - 900 7.51
900 - 1000 0.06

20 - 1000 9.59

   Figura 5 - Termograma  da amostra

    Figura 6 - Curva granulométrica da amostra    Figura 7 - Aspecto geral da fracção de 0,630 mm 
   da amostra
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Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl- SO3

8.75 0.12 0.45 1.79 0.06 0.15

         Figura 8 - Observação das superfícies poli das: Aspecto geral da amostra; a) ampliação de 7,5x ;   
         b)  ampliação de 30x

         Figura 9 - a) Aspecto microestrutural gera l da pasta e espectro EDS correspondente; b) Pormen or de um 
         poro recoberto de cristais de brucite; c) Microestrutura de brucite (com outro aspecto) e res pectivo 
         espectro EDS

Quadro 5 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite F. Solúvel

78 17 5

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

4.5 1 -

     Quadro 7 - Porosidade total e raio médio de po ro obtidos a partir da porosimetria de Hg
Porosidade Raio médio 
total (%) do poro (µm)

21.1 0.75

Agregado

b)

a) b) c)

a)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV8-INT

   Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

   Figura 1 - Planta de Localização    Figura 3 - Fo to da amostra em Laboratório

Quadro 1 -  Descrição dos principais aspectos obser vados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos X
Reboco X Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal X
Colonização biológica
Outros

Espessura da amostra
Diversas

Tipo de amostra

15 mm

Dimensão da amostra

Consistência Pouco resistente

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha escura
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +

Feldspatos (F) ++ +
Mica (M) + +
Anfíbolas (Af) vtg/+ vtg/+
Halite (Ha) vtg +
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) +/++ +++
Magnesite (Mg) vtg +
Dolomite (D) vtg vtg
Hidromagnesite (Hy) vtg vtg/+
Gesso (G) vtg vtg

   Figura 4 - Difractograma da amostra Brucite (B) - -

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
20 - 200 1.23
200- 340 1.21
340 - 415 1.72
415- 550 4.06
550 - 650 1.63
650 - 900 5.46
900 -1 000 0.50
20 - 1000 15.81

   Figura 5 - Termograma  da amostra

     Figura 6 - Curva granulométrica da amostra  Figura 7 - Aspecto geral da fracção de 0,630 mm
 da amostra

Amostra SEV  8- camada interna
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Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl- SO3

8.46 0.46 0.37 5.69 0.53 0.23

        Figura 8 - Observação das secções polidas: Aspecto geral da amostra: a) ampliação de 7,5x; 
        b) ampliação de 30x evidenciando parte da a rgamassa da camada externa

      Figura 9 - a) Aspecto microestrutural geral d a pasta e espectro EDS correspondente; b) Microestr utura 
      de um cristal de halite e respectivo espectro  EDS; c) Microestrutura de um mica (do tipo biotite ) e 
      espectro EDS correspondente

Quadro 5 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Magnesite Dolomite Hidromagnesite F. Solúvel

66 12 8 7 1 6

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

9.5 1 1

     Quadro 7 - Porosidade total e raio médio de po ro obtidos a partir da porosimetria de Hg
Porosidade Raio médio 
total (%) do poro (µm)

27.7 0.48

         Quadro 8 - Resultados dos ensaios de resis tência à compressão 
Secção Resistência à
(mm2) compressão

(N/mm 2)
1600 2.3

Agregado

a) b)

a) b) c)

camada 
externa
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV8-EXT

    Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

     Figura 1 - Planta de Localização    Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 -  Descrição dos principais aspectos obser vados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal
Colonização biológica
Outros

Castanha escura

Espessura da amostra

Consistência Resistente e compacta
Aspectos particulares

Tipo de amostra

 1 mm

Dimensão da amostra

Cor da argamassa

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +

Feldspatos (F) ++ vtg/+
Mica (M) + vtg/+
Clorite (Cl) vtg -
Anfíbolas (Af) vtg/+ vtg
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) +/++ +++
Magnesite (Mg) vtg +
Dolomite (D) vtg vtg
Hidromagnesite (Hy) + +
Gesso (G) vtg vtg

    Figura 4 - Difractograma da amostra Brucite (B) vtg /?

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
20 - 200 1.76
200- 340 2.75
340 - 425 5.52
425- 550 3.75
550 - 650 1.20
650 - 900 5.74
900 -1 000 0.36
20 - 1000 21.08

   Figura 5 - Termograma  da amostra

    Figura 6 - Curva granulométrica da amostra    Figura 7 - Aspecto geral da fracção de 0,630 mm 
   da amostra

Amostra SEV 8- camada externa
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Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl- SO3

9.46 0.60 0.35 9.64 0.49 0.38

        Figura 8 - Observação das secções polidas : Aspecto geral da amostra : a) ampliação de 7,5x;  
        b) ampliação de 30x evidenciando parte da argamassa da camada externa

       Figura 9 - a) Aspecto microestrutural geral da pasta e espectro EDS correspondente; b) Microest rutura  
       do gesso e respectivo espectro EDS; c) Micro estrutura de um feldspato e espectro EDS correspond ente

Quadro 5 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Magnesite Dolomite HidromagnesiteFracção solúvel

59 13 7 5 12 4

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

8 1 2

    Quadro 7 - Porosidade total e raio médio de poro obtidos a par tir da porosimetria de Hg
Porosidade Raio médio 
total (%) do poro (µm)

11 0.34

   Quadro 8 - Resultados dos ensaios de resistência à compressão
Secção Rc
(mm 2) (N/mm 2)
1600 2.3

Agregado

a) b)

a) b) c)

camada 
externa
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV9

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra.

Figura 1 - Planta de Localização. Figura 3 - Foto da  amostra em Laboratório.

Quadro 1 - Dscrição dos principais aspectos observa dos à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal
Pouco resistente e Colonização biológica
pouco compacta fibras e

pedaços de
madeira

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Cor da argamassa Castanha clara

Outros

Espessura da amostra

Tipo de amostra

 25 mm

Dimensão da amostra

Aspectos particulares
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina
Quartzo (Q) ++/+++ +/++
Feldspatos (F) ++ vtg
Mica (M) +/++ +/++
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) vtg/+ ?/vtg
Mineral Zeolítico (Z) ?/vtg ?/vtg
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) - vtg
Calcite ( C ) ++ +++
Magnesite (Mg) +/++ ++
Dolomite (D) - -
Hidromagnesite (Hy) - vtg

Figura 4 - Difractograma da amostra (Fracção Global - azul ; Aragonite (A) - -
Fracção Fina  - vermelho ).

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C ) massa (%)
25 - 240 1.26
240 - 550 8.08

550 - 900 8.54

900 - 1000 0.19
25 - 1000 18.10

Figura 5 - Termograma  da amostra.

      Figura 6 - Observação das secçõs polidas : a) Aspecto geral da amostra a uma ampliação de 7.5x; 
      b) Pormenor da imagem (a) a uma ampliação de 15x.

Sample temperature/°C100 200 300 400 500 600 700 800
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-0.0

#Heat Flow/µV
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5

Figure:

01-06-2006 Mass (mg): 36,64

Crucible: PT 100 µl Atmosphere: ArExperiment: Amostra  EV2  SÈ de ÈVORA

Procedure: Teste T ipo 1 (Zone 2)92 - 1750

Exo

a) b)
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   Figura 8 - Aspectos que evidenciam a presença de  halite e respectivo EDS (c).

   Figura 9 -Aspectos da microestrutura da calcite e respectivo EDS.

Figura 7 - a) Aspecto geral da amostra; Aspectos microestrut urais reveladores da existência de colonizações
biológicas: b, c) Filamentos de natureza orgânica; d, e) Cianobactérias e respectivo EDS (f).

a) b) c)

d) e) f)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV10

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

      Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Fo to da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos X
Reboco X Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal
Resistente e pouco Colonização biológica
compacta Outros

Diversas

Tipo de amostra

 8 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara

Espessura da amostra
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Quadro 2 - Resultados da análise de DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) ++/+++ +/++
Feldspatos (F) ++/+++ vtg/+
Mica (M) ++ ++
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) vtg/+ vtg
Mineral Zeolítico (Z) vtg/+ vtg/+
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) ?/vtg ?
Calcite ( C ) ++ +++
Magnesite (Mg) +/++ ++
Dolomite (D) - -
Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Aragonite (A) vtg/+ +
Fracção Fina  - vermelho).

Quadro 3 - Resultados da análise de ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
25 - 240 1.01
240 - 550 7.28
550 - 900 8.67
900 - 1000 0.72
25 - 1000 17.69

Figura 5 - Termograma  da amostra

Quadro 4 - Composição química da fracção solúvel (e m % massa)
Cl- SO3

0.15 0.16

Figura 7 - Aspecto geral da fracção de 0.630 mm

Figura 6 - Curva graulométrica da amostra
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Quadro 5 - Composição química (em % mássica) da fracção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 Al 2O3 SiO 2

9.34 6.53 0.56 a) a) a) a)
a) não determinado

Figura 10 - Aspecto microestruturais reveladores da  existência de colonizações biológicas.

Figura 8 - Observação das secções polidas: a) Aspecto geral d a amostra a uma ampliação de 7.5x; b)
Pormenor da imagem (a)

Figura 9 - a) Microstrutura da pasta e respectivo espectro ED S; Microestrutura de agregados e respectivos
espectros EDS: b) Mica; c) Feldspato sódico.

a) b)

a) b) c)
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Figura 11 - Aspecto s microestruturais de formas ri cas em sódio e respectivo espectro EDS

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Magnesite Dolomite Hidromagnesite Fracç ão solúvel

64 20 14 - - 2

Quadro 7 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

6 1.5 1

Agregado

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV11-INT

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

     Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Fot o da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos X
Reboco X Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal
Pouco resistente e Colonização biológica
pouco compacta Outros

Espessura da amostra

Tipo de amostra

10 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha escura

Camada interna

Camada 
externa
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Quadro 2 - Resultados da análise de DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +/++
Feldspatos (F) ++/+++ vtg
Mica (M) ++ vtg/+
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) vtg -
Mineral Zeolítico (Z) vtg/+ +
Halite (Ha) - ?/vtg
Caulinite (K) ?/vtg -
Calcite ( C ) +/++ +++
Magnesite (Mg) vtg +
Dolomite (D) ? -
Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Aragonite (A) - -
Fracção Fina  - vermelho).

Quadro 3 - Resultados da análise de ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
25- 240 1.02
240 - 550 5.19
550 - 900 4.40
900 - 1000 0.18
25 - 1000 10.79

Figura 5 - Termograma  da amostra

Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 SiO2 Al 2O3

5.86 0.71 0.35 3.67 1.3 0.27 0.06

Figura 6 - Curva granulométrica da amostra
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Quadro 5 - Composição química da fracção solúvel (e m % massa)
Cl- SO3

0.09 0.08

Figura 7 - Aspecto da fracção de 0.630 mm

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Magnesite Dolomite Hidromagnesite Fracção solúvel

78 10 7 1 1 3

Quadro 7 - Traço característico da amostra

Agregado Hidróxido Hidróxido 

de cálcio de magnésio
13 1 1

Figura 8 - Observação das secções polidas: a)  Aspe cto geral da amostra a uma ampliação de 7.5x; b) Po rmenor da

Figura 9 - a) Microestrutura da hidromagnesite; b) Microest rutura da pasta carbonatada; c) Agregado de quartzo
envolvido pela pasta.

a) b)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV11-EXT

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

   Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal
Pouco resistente e Colonização biológica
pouco compacta Outros

Espessura da amostra

Tipo de amostra

10 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha

Camada interna

Camada 
externa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4 – Fichas de Resultados da Sé Catedral de Évora   Amostra SEV11-EXT 

 

 A78

 
 

Quadro 2 - Resultados da análise de DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +/++

Feldspatos (F) ++/+++ vtg/+
Mica (M) ++ vtg/+
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) vtg -
Mineral Zeolítico (Z) vtg/+ +
Halite (Ha) - ?/vtg
Caulinite (K) ?/vtg ?
Calcite ( C ) +/++ +++
Magnesite (Mg) + +/++
Dolomite (D) ? -
Hidromagnesite (Hy) ?/vtg vtg

Figura 4 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Aragonite (A) - -
Fracção Fina  - vermelho).

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
25- 240 1.21
240 - 550 4.91
550 - 900 4.54
900 - 1000 0.15
25 - 1000 10.81

Figura 5 - Termograma  da amostra

Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fra cção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 SiO2 Al 2O3

6.19 0.71 0.32 3.63 1.34 0.33 0.11

Figura 6 - Curva granulométrica da amostra
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Quadro 5 - Composição química da fracção solúvel (e m % massa)

Cl - SO3

0.09 0.08

Figura 7 - Aspecto da fracção de 0.630 mm

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Magnesite Dolomite Hidromagnesite Fracção solúvel

78 10 6 2 2 2

Quadro 7 - Traço característico da amostra

Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

13 1 1

Figura 8 - Observação das secções polidas: a) Aspecto geral d a amostra a uma ampliação de 7.5x; b) Pormenor da
imagem (a)

Figura 9 - a) Microestrutura da pasta carbonatada; b) Microe strutura de um feldspato potássico degradado; c)
Microestrutura de uma forma rica em sódio.

Agregado

a) b)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV12-C1

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

    Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto  da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal
Pouco resistente e Colonização biológica
pouco compacta Outros

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara

Espessura da amostra

Tipo de amostra

 5 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina
Quartzo (Q) +++ +/++
Feldspatos (F) ++ +
Mica (M) +/++ vtg/+
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) vtg ?/vtg
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) vtg +
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) ++ +++
Magnesite (Mg) vtg/+ +/++
Dolomite (D) +/++ ++
Hidromagnesite (Hy) - -
Hematite (H) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; 
Fracção Fina  - vermelho).

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
25- 240 1.15
240 - 500 8.10
500 - 630 1.94

630 - 900 7.42

900- 1000 0.25
25 - 1000 18.89

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 7 - a) Microestrutura da pasta carbonatada; b) Microe strutura de um agregado de quartzo envolvido pela
pasta; c) Microestrutura da halite observada.

Figura 6 - Observação das secções polidas: a) Aspecto geral d a amostra a uma ampliação de 7.5x; b) Pormenor
da imagem (a) a uma ampliação de 10x.
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Cru c i b le : P T 1 0 0  µ l A tm o sp he re : A rEx p e r i m e nt : EV 7  c a m 1  F . Gl o b a l 2 0 0 7 -0 7 -0 2

Pr oc e du re : Te s t e  T ip o  1  ( Zo n e  2 )9 2  -  1 7 5 0
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a) b)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV12-C1Bar

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

   Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal
Colonização biológica
Outros

Consistência Pouco resistente

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Branca

Espessura da amostra

Tipo de amostra

Dimensão da amostra
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Quadro 2 - Resultados da análise

Compostos identificados Fracção Global
Quartzo (Q) +/++
Feldspatos (F) vtg/+
Mica (M) vtg
Clorite (Cl) -
Anfíbolas (Af) -
Mineral Zeolítico (Z) -
Halite (Ha) vtg
Caulinite (K) -
Calcite( C ) +++
Magnesite (Mg) vtg/+
Dolomite (D) vtg
Hidromagnesite (Hy) -
Hematite (H) ?

Figura 4 - Difractograma da amostra

Quadro 3 - Resultados da análise
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
25- 240 1.53
240 - 500 5.95
500 - 630 1.81
630 - 900 27.35
900- 1000 0.60

25 - 1000 37.22

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - Secção polida da amostra EV7 C1 onde é possível observar os vestígios da camada de
pintura/barramento

Figura 7 - a) Microestrutura geral da camada de pintura; b e c) Microestrutura da camada de pintura em maior
ampliação e respectivos espectros EDS.

Samp le temp er atur e/°C100 200 300 400 500 600 700 800

#T G/ %

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

d#T G/ % /min

- 3.5

- 3.0

- 2.5

- 2.0

- 1.5

- 1.0

- 0.5

0.0

#Heat F lo w/µ V

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Fig u r e :

0 9 -0 6 - 2 00 6 Ma s s  ( mg ) : 3 9 , 8 5
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEV12-C8

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

    Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto  da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal
Colonização biológica
Outros

Consistência Compacta e resistente

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara

Espessura da amostra

Tipo de amostra

 15 mm

Dimensão da amostra
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina
Quartzo (Q) +++ +/++
Feldspatos (F) ++ +
Mica (M) +/++ vtg/+
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) vtg ?/vtg
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) vtg +
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) ++ +++
Magnesite (Mg) vtg/+ +/++
Dolomite (D) +/++ ++
Hidromagnesite (Hy) - -
Hematite (H) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; 
Fracção Fina  - vermelho)

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
25- 200 1.61

200 - 500 7.35

500 - 630 2.75
630 - 900 8.19
900- 1000 0.22
25 - 1000 20.12

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - Observação das secçõs polidas: a) Aspecto geral da amostra a uma ampliação de 7.5x; b) Pormenor da
imagem  (a) a uma ampliação de 20x.

Figura 7 - a) Microestrutura da pasta carbonatada; b) Microe strutura da halite observada na pasta e no interior de
poros; c) Grão de quartzo degradado.
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Pr o c e du r e : T e st e  T ip o  1  ( Z o n e 2 )9 2  - 1 7 5 0

E xo

a) b)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra EV7-C8Bar

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

    Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto  da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal

Colonização biológica
Outros

Consistência Pouco resistente

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Branca

Espessura da amostra

Tipo de amostra

Dimensão da amostra
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global
Quartzo (Q) +/++
Feldspatos (F) vtg/+
Mica (M) vtg
Clorite (Cl) -
Anfíbolas (Af) -
Mineral Zeolítico (Z) -
Halite (Ha) vtg
Caulinite (K) -
Calcite ( C ) +++
Magnesite (Mg) vtg/+
Dolomite (D) vtg
Hidromagnesite (Hy) -

Figura 4 - Difractograma da amostra Hematite (H) ?

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
25 - 240 8.11
240 - 500 1.82
500 - 900 21.78
900 - 1000 0.26
25 - 1000 31.97

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - Secção polida onde se pode observar a ca mada de barramento
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P ro c e du r e: T e s t e T i p o  1  ( Zo ne  2 )9 2  -  1 7 5 0
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Figura 7 - a) Aspecto geral da camada de argamassa e da camada d e barramento; b) Pormenor em maior
ampliação da imagem (a); c) Microestrutura da camad a de barramento e respectivo espectro EDS.

a) b)

c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ELVAS

Id. Amostra SEL1

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

    Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto  da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento X Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal
Pouco resistente e Colonização biológica X
pouco compacta Outros

Espessura da amostra

Tipo de amostra

 15 - 20 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ vtg/+
Feldspatos (F) +++ vtg/+
Mica (M) + vtg
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) vtg/+ -
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) vtg/+ -
Calcite ( C ) ++ +++/++++
Magnesite (Mg) - -
Dolomite (D) - -
Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra Aragonite (A) - -

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
26- 200 0.79
200 - 550 1.68
550 - 900 13.21
900 - 1000 0.15
25 - 1000 15.84

Figura 5 - Termograma  da amostra

         Figura 6 - Curva granulométrica da amostra

Quadro 4- Composição química (em % mássica) da frac ção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 SiO2 Al 2O3

5.77 0.11 0.05 0.29 0.45 0.78 0.18
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Quadro 5 - Composição química da fracção solúvel (e m % massa)
Cl - SO3

0.06 0.19

Figura 7 - Aspecto geral da amostra observada à lup a binocular

Figura 9 - Aspectos microestruturais reveladores da  existência de colonizações biológicas

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra

66 1 29 4

Quadro 7 - Traço característico da amostra

3 vtg 1

Fracção solúvel

Agregado 
silicioso

Agregado 
calcário

Hidróxido 
cálcio

Agregado 
silicioso

Agregado 
calcário

Calcite

Figura 8 - a) Microestrutura da pasta carbonatada; b) Microestrutura de uma mica; c) Microestrutura de  um agregado.

a) b) c)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ELVAS

Id. Amostra SEL2

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

    Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento X Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal
Pouco resistente e Colonização biológica X
pouco compacta Outros

Tipo de amostra

15 - 20 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara

Espessura da amostra
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) ++ +
Feldspatos (F) ++ +
Mica (M) + vtg
Clorite (Cl) vtg -
Anfíbolas (Af) vtg +
Mineral Zeolítico (Z) + +
Halite (Ha) vtg vtg
Caulinite (K) vtg -
Calcite ( C ) +++ +++
Magnesite (Mg) - -
Dolomite (D) ? vtg
Hidromagnesite (Hy) vtg +

Figura 4 - Difractograma da amostra Aragonite (A) vtg vtg
Hematite (H) vtg ?

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
20- 200 1.59
200 - 360 1.68
360 - 500 4.54
500-610 2.44
610-680 2.23

680-900 12.73

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - Aspecto geral da amostra observada à lup a binocular

Figura 7 - a) Produto cerâmico de dimensões microscópicas (1 ) com pequenos grãos de quartzo no interior. Nicóis
cruzados; b) Anfíbolas alteradas (1) e quartzo policristal ino (2). Nicóis cruzados; c) : Litoclasto com quartzo e
feldspatos (1) muito alterados com substância neoformada c astanha-avermelhada e amarelo-dourada a intruir
facturas do grão (2). Luz paralela

1

1

2
2

1

a) b) c)
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Quadro 4 - Composição simplificada da amostra

49 4 25 1 10 11 0

Quadro 5 - Traço característico da amostra

4.5 vtg 2 1

Agregado 
calcário

Calcite

Figura 8 - a) Quatyzo alterado (1) com produto de reacção na interface com o ligante (2) e EDS correspondente de
silicatos de magnésio com alumínio, potássio e cálcio; b) Cr istais de aragonite no ligante e EDS correspondente; c)
Recristalizações de magnesite em poro e no ligante e EDS correspondente.

Magnesite

Agregado 
silicioso

Agregado 
calcário

Hidróxido 
cálcio

Dolomite Hidromagnesite Fracção solúvel

Hidróxido 
magnésio

Agregado 
silicioso

12

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ÉVORA

Id. Amostra SEL3a

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

    Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto  da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal

Pouco resistente e Colonização biológica X
pouco compacta Outros pó tijolo

Castanha clara

Espessura da amostra

Tipo de amostra

 4 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5 – Fichas de Resultados da Antiga Sé de Elvas            Amostra SEL3a 

 

 A102 

Quadro 2 - Resultados da análise

Compostos identificados Fracção Global
Quartzo (Q) +
Feldspatos (F) +
Mica (M) vtg/+
Clorite (Cl) -
Anfíbolas (Af) vtg/+
Mineral Zeolítico (Z) -
Halite (Ha) -
Caulinite (K) vtg
Calcite ( C ) +/++
Magnesite (Mg) -
Dolomite (D) -
Hidromagnesite (Hy) -

Figura 4 - Difractograma da amostra Aragonite (A) -

Quadro 3 - Resultados da análise
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
25 - 200 1.00
200 - 370 1.23
370 - 550 2.72
550 - 900 12.94
900 - 1000 0.18

25 - 1000 18.03

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - Aspesto geral da amostra observada à lup a binocular

Figura 7 -  a) Aspecto geral da amostra; b) Aspecto  microestrutural da pasta; c) Aspecto microestrutra l do gesso.
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-0.0
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F i gu r e :

2 3 -0 2 - 2 0 0 7 Ma s s  (mg ) : 3 9 ,0 4

C ruc ib l e : PT  10 0  µ l At mos phe re : ArE x pe r im e n t: A rg a m a s s a S EL 3 a

P roc e du re : T e s te  T i p o  1  (Z o n e  2 )92  - 1 7 5 0

Exo

a) b) c)
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Camada de 
argamassa
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ELVAS

Id. Amostra SEL3b

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

    Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto  da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal
Pouco resistente e Colonização biológica
pouco compacta Outros pó tijolo

O barramento apresenta uma camada de pintura 

Branca

Espessura da amostra

Tipo de amostra

2 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa
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Quadro 2- Resultados da análise

Compostos identificados Fracção Global
Quartzo (Q) vtg/+
Feldspatos (F) -
Mica (M) vtg/+
Clorite (Cl) -
Anfíbolas (Af) -
Mineral Zeolítico (Z) -
Halite (Ha)
Caulinite (K) -
Calcite ( C ) +++/++++
Magnesite (Mg) -
Dolomite (D) -
Hidromagnesite (My) -

Figura 4 - Difractograma da amostra Gesso (G) vtg/+

Quadro 3 -  Resultados da análise
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
27 - 100 0.24
100 - 200 0.51
200 - 550 1.37
550 - 900 40.47
900 - 1000 0.16

27 - 1000 42.75

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - Aspeto geral da amostra observada à lupa  binocular
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Figura 7 -  a) Presença de colonizações biológicas na forma de filamentos; b) Aspecto microestrutural da pasta; c, d) 
Aspecto microestrutural de cristais de gesso observ ados na camada de barramento e espectro EDS ( e) 
correspondente à imagem (d).

a) b) c)

d)

e)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ELVAS

Id. Amostra SEL4

Figura 1 - Planta de Localização Figura 2 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal
Resistente e Colonização biológica X
pouco compacta Outros

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara

Espessura da amostra

Tipo de amostra

 24 mm

Dimensão da amostra

Apresenta uma camada de pintura rosa/castanha clara e um
barramento de
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) ++/+++ +
Feldspatos (F) ++/+++ +
Mica (M) vtg/+ vtg/+
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) vtg vtg
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) vtg vtg
Calcite ( C ) ++/+++ +++
Magnesite (Mg) - -
Dolomite (D) - -
Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 3 - Difractograma da amostra Aragonite (A) - -

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
26- 200 0.89
200 - 550 2.09
550 - 900 18.57
900 - 1000 0.09
26 - 1000 21.62

Figura 4 - Termograma  da amostra

Figura 5 - Curva granulométrica da amostra

Quadro 4- Composição química (em % mássica) da frac ção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 SiO2 Al 2O3

8.21 0.54 0.33 0.2 0.4 1.86 1.12

S ample t em perat ure/ °C100 200 300 400 500 600 700 800

#TG /%

-20.0

-17.5

-15.0

-12.5

-10.0

- 7.5

- 5.0

- 2.5

0.0

d #T G/%/min

-2.0

-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

-0.0

#Heat Flow/µV

-35

-30

-25

-20

-15

-10

- 5

0

Fi g u re :

19 - 0 9 -2 0 0 6 M a s s  (m g ): 3 5 , 01

Cr uc i b le : P T 1 0 0  µ l A tm osp he re : A rEx pe ri me n t : Ar g a m a s s a  S E L 4 - Sé  d e E lva s

Pr oc e du re : T e s t e  T ip o  1  ( Zo n e  2 )9 2  -  1 7 5 0

E xo

% de material que passa

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

0.010 0.100 1.000 10.000

Peneiros (mm)

%

0.075 0.160 0.315 0.630 1.250 2.500 5.000
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Quadro 5 - Composição química da fracção solúvel (e m % massa)
Cl- SO3

0.07 0.19

Figura 6 - Aspecto geral da amostra observada à lupa binocular

Figura 8 - Aspectos microestruturais de agregados o bservados no seio da pasta

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra

50 - 42 8

Quadro 7 - Traço característico da amostra

1.6 - 1

Agregado 
silicioso

Agregado 
calcário

Hidróxido 
cálcio

Figura 7 - a) Aspecto microestrutal da pasta; b) Aspecto da calcite cristalisada observada; c, d) Colonizações
biológicas observadas. 

Agregado 
silicioso

Agregado 
calcário

Calcite
Fracção 
solúvel

a) b) c)

d)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ELVAS

Id. Amostra SEL5-INT

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

   Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos
Reboco Calcários
Enchimento X Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal
Resistente e Colonização biológica
pouco compacta Outros frag. Madeira

Apresenta uma camada de pintura rosa/castanha clara e um
barramento de

Espessura da amostra

Tipo de amostra

 20 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha escura

C. interna

C. intermédia
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) ++/+++ +

Feldspatos (F) +++ +
Mica (M) vtg/+ vtg
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) ++ +
Mineral Zeolítico (Z) vtg vtg
Halite (Ha) vtg vtg
Caulinite (K) vtg vtg
Calcite ( C ) ++ +
Magnesite (Mg) vtg vtg/+
Dolomite (D) vtg vtg
Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra Hematite (H) vtg vtg

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
25- 200 1.27
200 - 370 2.39
370 - 550 4.89
550 - 660 1.57
660 - 900 4.86

900 - 1000 0.37

25 - 1000 15.33

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - Curva granulométrica da amostra

Quadro 4- Composição química (em % mássica) da frac ção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 SiO2 Al 2O3

2.97 0.49 0.19 2.44 0.92 0.97 0.52

S amp le temp eratu re/°C100 200 300 400 500 600 700 800

#T G/%
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0.00
#Heat F lo w/µ V

-20.0
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-12.5

-10.0
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-5.0

-2.5

0.0

F ig u r e :

0 6 -1 0 - 2 00 6 Ma s s  ( mg) : 4 0 , 1 3

C ru c ib l e: P T  1 0 0  µ l A t mo s p he re : A rE x p er im en t : A rg a m as s a  SE L  5  IN T .- Sé  d e  E lva s

P ro c e du re : T e s te  T i p o  1  ( Zo n e  2 )9 2  - 1 7 50

Exo
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Quadro 5 - Composição química da fracção solúvel (e m % massa)

Cl- SO3

0.14 0.17

Figura 7 - Aspecto geral da amostra observada à lup a binocular

Figura 9 - Presença de colonizações biológicas

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra

66 4 7 1 7 12 3

Quadro 7 - Traço característico da amostra

8 vtg 1 1

Agregado 
silicioso

Agregado 
calcário

Hidróxido 
cálcio

Figura 8 - a) Aspecto microestrutural da pasta carbonatada; b) Miscroestrutura de um agregado de quartzo; c)
Presença de halite na pasta

Agregado 
silicioso

Agregado 
calcário

Calcite Magnesite Dolomite Hidromagnesite Fracção solúv el

Hidróxido 
magnésio

a) b) c)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ELVAS

Id. Amostra SEL5-IM

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

   Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos
Reboco X Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal X
Mais compacta que a Colonização biológica

EV5-INT Outros
Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara

Tipo de amostra

 15 mm

Dimensão da amostra

Espessura da amostra

C. interna

C. intermédia
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina
Quartzo (Q) +/++ +
Feldspatos (F) +/++ +
Mica (M) vtg/+ -
Clorite (Cl) ?/vtg ?
Anfíbolas (Af) +/++ +
Mineral Zeolítico (Z) vtg vtg
Halite (Ha) vtg vtg
Caulinite (K) vtg ?
Calcite ( C ) ++/+++ +++
Magnesite (Mg) vtg +
Dolomite (D) ? ?
Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra Hematite (H) vtg vtg

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
25- 200 2.02
200 - 370 2.34
370 - 550 4.26
550 - 660 1.45
660 - 900 7.12

900 - 1000 0.32

25 - 1000 17.51

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - a) Aspecto geral das camadas interna e intermédia; b e c) Aspectos microestruturais reveladores da
existência de colonizações biológicas na forma de c ianobactérias

Figura 7 - a) Aspecto microestrutural da pasta carbonatada; b) Aspecto de um agregado alterado (mica); c)
Presença de halite na pasta
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ELVAS

Id. Amostra SEL5-EXT

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

    Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto  da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos
Reboco X Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal X
Mais compacta que a Colonização biológica
EV5-INT Outros

Castanha clara

Espessura da amostra

Tipo de amostra

 15 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa

C. interna

C. intermédia
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina
Quartzo (Q) ++ +
Feldspatos (F) ++ +
Mica (M) vtg/+ vtg
Clorite (Cl) ? ?
Anfíbolas (Af) +/++ vtg/+
Mineral Zeolítico (Z) vtg vtg
Halite (Ha) vtg vtg
Caulinite (K) vtg vtg
Calcite ( C ) ++ ++/+++
Magnesite (Mg) - vtg
Dolomite (D) vtg vtg
Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra Hematite (H) vtg vtg

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C ) massa (%)
25- 200 1.87
200 - 370 3.16
370 - 550 4.15
550 - 660 1.77
660 - 900 6.35

900 - 1000 0.28

25 - 1000 17.59

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - Aspecto geral da amostra observada à lupa binocular

Figura 7 - a) Aspecto microestrutural da pasta; b) Cristais de hidromagnesite; c) aspecto microestrural de formas
ricas em sódio

Sample temperature/°C100 200 300 400 500 600 700 800
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Figure:

20-09-2006 Mass (mg): 39,51

Crucible: PT 100 µl Atmosphere: ArExperiment: Argamassa SEL5 EXT - Sé de Elvas

Procedure: Teste Tipo 1 (Zone 2)92 - 1750

Exo

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   SÉ ELVAS

Id. Amostra SEL6

Figura 2 - Foto do local de colheita da amostra

    Figura 1 - Planta de Localização Figura 3 - Foto  da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos X
Reboco Calcários
Enchimento X Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso X
Sub-rolado X
Rolado

Nódulos de cal
Resistente Colonização biológica

Outros

Tipo de amostra

 40 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa Castanha clara

Espessura da amostra
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina
Quartzo (Q) ++ +
Feldspatos (F) ++ +
Mica (M) +/++ vtg

Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) vtg/+ vtg
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite  (K) vtg/+ vtg
Calcite ( C ) +++ +++/++++
Magnesite (Mg) - -
Dolomite (D) - -
Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra Hematite (H) vtg vtg

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
25- 200 1.94
200 - 550 2.57
550 - 900 15.94
900 - 1000 0.10
25 - 1000 20.55

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - Curva granulométrica da amostra

Quadro 4- Composição química (em % mássica) da frac ção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 SiO2 Al 2O3

7.85 0.11 0.17 0.24 1.26 3.18 1.64

Quadro 5 - Composição química da fracção solúvel (e m % massa)
Cl - SO3

0.06 0.25
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C r uc i b le : P T 1 0 0  µ l A tmos ph e re : A rEx p e ri me nt: Ar g a m a s s a  S E L  6  -  S é  d e  El va s

Pro c e d ur e : T e s t e  T ip o  1 (Zo n e  2 )9 2  -  1 7 5 0
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Figura 7 - Aspecto geral da amostra observada à lupa binocular

Figura 8 - Aspecto microestrutural da pasta

Figura 9 -  Aspectos microestruturais reveladores da presença d e colonizações biológicas

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra

53 1 35 11

Quadro 7 - Traço característico da amostra

2 vtg 1

Fracção 
solúvel

Agregado 
silicioso

Agregado 
calcário

Hidróxido 
cálcio

Agregado 
silicioso

Agregado 
calcário

Calcite

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   Igreja Mértola

Id. Amostra MT3 - INT

Figura 2 - Foto da amostra em Laboratório

Figura 1 - Planta de Localização

 
Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada

Revestimento Siliciosos

Reboco X Calcários

Enchimento Fragmentos cerâmicos

Juntas Outros
Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal

Colonização biológica
Outros

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa

Resistência mediana e 
pouco compacta

Castanha clara

Espessura da amostra

Nota: A amostra MT3 é contituída por 3 camadas de argamassa, que se encontram designadas por MT3-INT, MT3-IM e
MT3-EXT, por uma camada de caiação e uma camada de pintura vermelha forte.

Diversas

Tipo de amostra

Dimensão da amostra

 
Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +/++
Feldspatos (F) +/++ +
Mica (M) +/++ +
Clorite (Cl) vtg/+ ?
Anfíbolas (Af) vtg/+ ?
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) + ++
Magnesite (Mg) - -

Dolomite (D) vtg/+ +
Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 3 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Carboaluminatos de cálcio hidratadovtg/? vtg/+
Fracção Fina  - vermelho).  
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Quadro 3 - Resultados da análise ATG

Gamas de Perdas de 
temperatura (°C) massa (%)

20 - 240 0.65
240 - 400 0.53

400 - 550 1.11

550 - 900 5.69
900 - 1000 0.03

20 - 1000 8.01

Figura 4 - Termograma  da amostra

Fracções (mm) % material retido
% material que 

passa

< 0,075 9,46 0,00

0,075 – 0,160 7,84 9,46

0,160 – 0,315 19,00 17,30

0,315 – 0,630 40,76 36,30

0,630 – 1,250 13,72 77,06

1,250 – 2,500 5,08 90,78

2,500 – 5,000 4,14 95,86

> 5,000 0,00 100

Figura 5 - Curva graulométrica da amostra

Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fracção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl - SO3

8.98 - 0.16 2.26 0.06 0.08

Amostra MT3-INT

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

<0,0 75 0,0 75 -
0 ,16 0

0 ,16 0-
0,3 15

0,3 15 -
0 ,63 0

0 ,63 0-
1,2 50

1,2 50 -
2 ,50 0

2 ,50 0-
5,0 00

>5 ,0 00

Fracções granulométricas (mm)

%
% material retido

% material que passa

 

  
  

Figura 6 -  Aspecto microestrutural da pasta carbon atada e respectivo espectro EDS

Quadro 5 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Dolomite Fracção solúvel

85 15 (a) - 0
(a) inclui dolomite

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

9 1 0.3

Agregado
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   Igreja Mértola

Id. Amostra MT3 - IM

Figura 2 - Foto da amostra em Laboratório

Figura 1 - Planta de Localização

 
Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada

Revestimento Siliciosos

Reboco X Calcários

Enchimento Fragmentos cerâmicos

Juntas Outros
Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal

Colonização biológica
Outros

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa

Nota: A amostra MT3 é contituída por 3 camadas de argamassa, que se encontram designadas por MT3-INT, MT3-IM e MT3-
EXT, por uma camada de caiação e uma camada de pintura vermelha forte.

Resistência mediana e 
pouco compacta

Castanha clara

Espessura da amostra
Diversas

Tipo de amostra

? 10 mm

Dimensão da amostra

 

Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +
Feldspatos (F) ++ vtg
Mica (M) +/++ vtg
Clorite (Cl) + -
Anfíbolas (Af) vtg/+ -
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) ++ +++/++++
Magnesite (Mg) - -

Dolomite (D) vtg/+ +
Gesso (G) - ?/vtg

Figura 3 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Carboaluminatos de cálcio hidratado- ?/vtg
Fracção Fina  - vermelho).  
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Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
20 - 240 0.38
240 - 550 1.04

550 - 900 10.32

900 - 1000 0.05
20 - 1000 11.79

Figura 4 - Termograma  da amostra

Fracções (mm) % material retido
% material que 

passa

< 0,075 0,90 0,00

0,075 – 0,160 2,39 0,9

0,160 – 0,315 12,06 3,29

0,315 – 0,630 72,66 15,34

0,630 – 1,250 11,41 88,01

1,250 – 2,500 0,58 99,42

2,500 – 5,000 0,00 100

> 5,000 0,00 100

Figura 5 - Curva graulométrica da amostra

Amostra MT3-IM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

<0 ,07 5 0 ,07 5-
0,1 60

0,1 60 -
0 ,31 5

0 ,31 5-
0,6 30

0,6 30 -
1 ,25 0

1 ,25 0-
2,5 00

2,5 00 -
5 ,00 0

>5, 00 0

Fracções granulométricas (mm)

%
% m aterial retido

% m aterial que passa

 
Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fracção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl - SO3

11.24 0.07 0.02 0.76 0.06 0.90
 

  
  

Figura 6 -  Aspecto microestrutural da pasta carbon atada e respectivo espectro EDS

Quadro 5 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Dolomite Fracção solúvel

74 23 - 3

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Agregado Hidróxido Hidróxido 

de cálcio de magnésio
4 1 -
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   Igreja Mértola

Id. Amostra MT3 - EXT

Figura 2 - Foto da amostra em Laboratório

Figura 1 - Planta de Localização

 
Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada

Revestimento Siliciosos

Reboco X Calcários

Enchimento Fragmentos cerâmicos

Juntas Outros
Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal

Colonização biológica
Outros

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa

Nota: A amostra MT3 é contituída por 3 camadas de argamassa, que se encontram designadas por MT3-INT, MT3-IM e
MT3-EXT, por uma camada de caiação e uma camada de pintura vermelha forte.

Resistente e compacta

Castanha escura

Espessura da amostra
Diversas

Tipo de amostra

 15 mm

Dimensão da amostra

  
 

Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +
Feldspatos (F) ++ vtg
Mica (M) +/++ ?
Clorite (Cl) - +
Anfíbolas (Af) - vtg/+
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) ++ +++/++++
Magnesite (Mg) - -

Dolomite (D) - -
Gesso (G) - -

Figura 3 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Carboaluminatos de cálcio hidratado- -
Fracção Fina  - vermelho).  
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Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
20 - 240 0.24
240 - 550 0.86

550 - 900 11.84

900 - 1000 0.05
20 - 1000 12.99

Figura 4 - Termograma  da amostra

Fracções (mm) % material retido
% material que 

passa

< 0,075 1,13 0,00

0,075 – 0,160 3,10 1,13

0,160 – 0,315 18,48 4,23

0,315 – 0,630 67,28 22,71

0,630 – 1,250 9,73 89,99

1,250 – 2,500 0,28 99,72

2,500 – 5,000 0,00 100

> 5,000 0,00 100

Figura 5 - Curva graulométrica da amostra

Amostra MT3-EXT

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

< 0,0 75 0 ,0 75-

0, 160

0,1 60 -

0 ,31 5

0,3 15-

0, 630

0,630 -

1 ,25 0

1,2 50-

2,500

2,500 -

5 ,00 0

>5 ,00 0

Fracções granulométricas (mm)

%
% material re tido

% material que passa

 
Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fracção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl - SO3

13.35 0.09 0.02 2.26 0.07 0.19  

  
  

Figura 6 -  Aspecto microestrutural da pasta carbon atada e respectivo espectro EDS

Quadro 5 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Dolomite Fracção solúvel

71 27 - 2

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Agregado Hidróxido Hidróxido 

de cálcio de magnésio
4 1 -
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   Igreja Mértola

Id. Amostra MT4

Figura 2 - Foto da amostra em Laboratório

Figura 1 - Planta de Localização

  
Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada

Revestimento Siliciosos

Reboco X Calcários

Enchimento Fragmentos cerâmicos X

Juntas Outros
Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal

Colonização biológica

Outros
Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa

Pouco resistente

clara

Espessura da amostra
Diversas

Tipo de amostra

 15 mm

Dimensão da amostra

 
 

Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) + +
Feldspatos (F) vtg ?
Mica (M) vtg vtg
Clorite (Cl) vtg -
Anfíbolas (Af) - -
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) vtg +
Magnesite (Mg) - -

Dolomite (D) - -
Gesso (G) +++/++++ +++/++++

Figura 3 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Carboaluminatos de cálcio hidratado- -
Fracção Fina  - vermelho).  
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Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
20 - 100 0.12
100 - 250 17.89

250 - 580 0.66
580 - 900 1.29
900 - 1000 0.04

20 - 1000 19.99

Figura 4 - Termograma  da amostra

Fracções (mm) % material retido
% material que 

passa
< 0,075 2.81 97.19

0,075 – 0,160 5.06 92.13

0,160 – 0,315 1.83 90.3

0,315 – 0,630 12.66 77.64

0,630 – 1,250 12,69 57.95

1,250 – 2,500 17.72 40.23

2,500 – 5,000 17.44 22.79

> 5,000 22.78 0

Figura 5 - Curva graulométrica da amostra

Amostra MT4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

<0,0 75 0,0 75 -
0 ,16 0

0 ,16 0-
0,3 15

0,3 15 -
0 ,63 0

0 ,63 0-
1,2 50

1,2 50 -
2 ,50 0

2 ,50 0-
5,0 00

>5,0 00

Fracções granulométricas (mm)

%
% material retido

% material que passa

 
Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fracção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Cl- SO3

32.46 0.06 0.04 0.58 0.06 49.09  

  
  

Figura 6 - a) Microestrutura de uma zona de cristais de gesso; b) Micr oestrutura do gesso e respectivo
espectro EDS 

a) b)
c)
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Quadro 5 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Dolomite Fracção solúvel

13 3 - 84

Quadro 6 - Traço característico da amostra
Hidróxido 

de cálcio
1 0.2 6.5

Figura 7 - a) Microestrutura de uma zona onde se encontra um fragmento de tijolo; b) Microestrutura de outro fragmento de tijolo
e respectivo espectro EDS.

Agregado Gesso

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   Igreja Mértola

Id. Amostra MT5

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal X
Colonização biológica
Outros

Resistência mediana e 
pouco compacta

Castanha clara

Nota: A amostra apresentava um pouco de sujidade. Os agregados apresentavam dimensões bastante reduzidas, não
sendo possível observar as suas cores e formas. Junto à superfície externa da argamassa observou-se uma camada de
coloração branca.

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Diversas

Figura 1 - Planta de Localização

Tipo de amostra

 9 mm

Dimensão da amostra 11 x 16 cm

Espessura da amostra

Cor da argamassa
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +
Feldspatos (F) ++ +
Mica (M) ++/+++ +
Clorite (Cl) vtg/+ ?
Anfíbolas (Af) +/++ ?/vtg
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) ++ ++/+++
Magnesite (Mg) - -

Dolomite (D) - -

Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Aragonite (A) +/++ +/++

Fracção Fina  - vermelho).

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
24 - 200 0.99
200 - 550 2.29

550 - 900 10.04

900 - 1000 0.09
24 - 1000 13.40

Figura 5 - Termograma  da amostra

           Figura 6 - Curva graulométrica da amostr a

Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fracção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 Al 2O3 SiO 2

13.30 0.45 1.03 0.75 0.23 0.22 0.04

Quadro 5 - Composição química da fracção solúvel (e m % massa)
Cl - SO3

0.08 0.16

S am ple temp eratu re/°C100 200 300 400 500 600 700 800

#T G /%

-20

-15

-10

-5

0

d #T G/% / min

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

#Heat F lo w/ µV

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Fi gure:

13-11-2007 Mass (mg): 41

Crucible: PT  100 µl Atmospher e: A rE xperiment: MER 3-F.Global  2007-11-13

P rocedure: Geral (Zone 2)92 - 1750

Exo

% de material que passa

0 .0

10 .0

20 .0

30 .0

40 .0

50 .0

60 .0

70 .0

80 .0

90 .0

1 00 .0

0.010 0.100 1.000 10.000

Peneiros  (mm)

%

0 .075 0.160 0.315 0 .630 1.250 2 .500 5.000
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Figura 10 - Aspecto microestrutural de uma forma ge latinosa rica em cálcio e fósforo.

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Fracção solúvel

71 23 6

Quadro 7 - Traço característico da amostra

Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

4 1 vtg

Figura 7 - Observação das secções polidas: a) Aspecto geral d a amostra a uma ampliação de 7.5x; b)
Pormenor da  imagem (a) a uma ampliação de 15x.

Figura 8 - Aspecto microestruturais observados ao MEV: a) As pecto geral da amostra; b) Aspecto
microestrutural da pasta carbonatada e espectro EDS  correspondente ( c )

Figura 9 - a) Aspecto microestrutural de um agregado envolvi do na pasta; b) EDS correspondente ao grão
de agregado; c) EDS correspondente à pasta.

Agregado

a) b) c)

b)a) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   Igreja Mértola

Id. Amostra MT6-INT

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal X
Colonização biológica
Outros

A amostra MT6 é composta por duas camadas de argamassa. Na superfície observou-se uma camada de pintura
de coloração branca. O fragmento maior apresentava uma dimensão de cerca de 8x20 cm e o fragmento mais
pequeno apresentava cerca de 8x10 cm.

Figura 1 - Planta de Localização

Resistência mediana e 
pouco compacta

Castanha clara

Espessura da amostra
Diversas

Tipo de amostra

? 9 mm

Dimensão da amostra 11 x 16 cm

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa
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Igreja Mértola Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +/++
Feldspatos (F) ++ +
Mica (M) + vtg
Clorite (Cl) vtg ?
Anfíbolas (Af) + vtg/+
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) ++ ++/+++

Magnesite (Mg) - -

Dolomite (D) - -

Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra (Fracção Global - azu l; Aragonite (A) vtg/+ +

Fracção Fina  - vermelho).

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
24 - 200 1.56
200 - 550 2.49

550 - 900 8.76

900 - 1000 0.06
24 - 1000 12.85

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - Curva graulométrica da amostra

Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fracção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 Al 2O3 SiO2

10.37 0.20 0.39 4.20 1.05 0.37 0.44

Quadro 5 - Composição química da fracção solúvel (em % massa )
Cl - SO3

0.06 0.19

Sample temperatur e/ °C100 200 300 400 500 600 700 800

#T G/%

-20

-15

-10

-5

0

d#T G/% /min

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

#Heat F lo w/µV

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Figure:

14-11-2007 Mass (mg): 40,26

Crucible: PT  100 µl Atmosphere: ArExperiment: ME R 4-Int .F.Global 2007-11-14

Pr ocedure: Geral  (Zone 2)92 - 1750

Exo

% de material que passa

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.010 0.100 1.000 10.000

Pene ir os (mm)

%

0.075 0.160 0.315 0.630 1.25

0

2.500 5.000
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 Figura 7 - Aspecto geral da amostra MT6 onde se po dem observar as duas camadas de argamassa

  

  
  

  

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Hidromagnesite Fracção solúvel

72 20 1 7

Quadro 7 - Traço característico da amostra

Hidróxido Hidróxido 

de cálcio de magnésio

5 1 vtg

Agregado

Figura 8 - a, b) Aspectos microestruturais da pasta carbonat ada; c) Cristais observados na pasta e no interior
de poros e respectivo espectro EDS (f)

Figura 9 - a) Aspecto microestrutural de formas ricas em silicio e aluminio e respectivo espectro EDS (b); c)
Interface agregado/ligante

C.INT

C.EXT

a) b) c)

d) e) f)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   Igreja Mértola

Id. Amostra MT6-EXT

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento X Siliciosos
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos X
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal X
Colonização biológica
Outros

11 x 16 cm

Figura 1 - Planta de Localização

Resistente e compacta

A amostraMT6 é compostapor duascamadasde argamassa.Na superfícieobservou-seumacamadade pinturade
coloração branca. O fragmento maior apresentava uma dimensão de cerca de 8x20 cm e o fragmento mais pequeno
apresentava cerca de 8x10 cm.

Castanha clara

Espessura da amostra
Diversas

Tipo de amostra

 9 - 13 mm

Dimensão da amostra

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +/++
Feldspatos (F) ++ +
Mica (M) + vtg
Clorite (Cl) ?/vtg ?/vtg
Anfíbolas (Af) + ?
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) - -
Calcite ( C ) ++ ++/+++

Magnesite (Mg) - -

Dolomite (D) - -

Hidromagnesite (Hy) - -

Figura 4 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Fracção Fina  - vermelho).Aragonite (A) + +/++

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
24 - 200 1.37
200 - 330 0.99

330 - 500 2.90

500 - 900 8.56
900 - 1000 0.08

24 - 1000 13.9

Figura 5 - Termograma  da amostra

Figura 6 - Curva graulométrica da amostra

Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fracção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 Al 2O3 SiO 2

9.02 0.28 0.52 5.78 0.85 0.40 0.55

Quadro 5 - Composição química da fracção solúvel (e m % massa)
Cl - SO3

0.07 0.18

S amp le temp eratu re/°C100 200 300 400 500 600 700 800

#T G /%

-20

-15

-10

-5

0

d #T G/% /min

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

#H eat Fl o w/µV

-14

-12

-10

-8

-6
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 Figura 7 - Aspecto geral da amostra MT6 onde se po dem observar as duas camadas de argamassa

  

Figura 8 - a) Aspecto geral da amostra; b, c) Inter face agregado/ ligante.

  
  

Figura 9 - Aspectos microestruturais de quartzo com  aspecto degradado.

  

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra

Agregado Calcite Hidromagnesite Fracção solúvel
70 19 8 3

Quadro 7 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

5 1 vtg

Agregado

Figura 10 - a) Aspecto microestrutural da pasta carbonatada e espectro EDS correspondente (d); b) Formas
ricas em magnésio e silicio e espectro EDS correspondente (e ); c) Presença de colonizações biológicas na
pasta; f) Mica 

C.INT

C.EXT

c)a) b)

a) b) c)

d) e) f)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   Amieira

Id. Amostra AM1

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestim ento Siliciosos
Reboco X Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal
Colonização biológica
Outros

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa

Figura 1 - Planta de Localização

Pouco resistente

Castanha clara

Espessura da amostra
Diversas

Tipo de amostra

Dimensão da amostra
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina   
Quartzo (Q) +++ ++   
Feldspatos (F) + vtg
Mica (M) + +
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) - -
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) vtg +
Calcite ( C ) ++ +++
Magnesite (Mg) vtg +

Dolomite (D) - -

Hidromagnesite (Hy) - -   
Figura 4 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Carboaluminato de cálcio hidratadovtg +   
Fracção Fina  - vermelho).

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
24 - 240 2.35
240 - 440 2.58

440 - 600 4.41

600 - 900 12.10   
  

Figura 5 - Termograma  da amostra

  

Quadro 4 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Magnesite Fracção solúvel

52 28 8 12

Quadro 5 - Traço característico da amostra

Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

9 4 1

Figura 6 - Secção polida: aspecto geral da amostra a uma ampliação de 7.5x  imagem (a) a uma ampliação  de 15x.

Agregado
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   Amieira

Id. Amostra AM2

Figura 2 - Fotos do local de colheita da amostra

Figura 3 - Foto da amostra em Laboratório

Quadro 1 - Descrição dos principais aspectos observ ados à vista desarmada
Revestimento Siliciosos
Reboco X Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal
Colonização biológica
Outros

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa

Figura 1 - Planta de Localização

Pouco resistente

Castanha clara

Espessura da amostra
Diversas

Tipo de amostra

Dimensão da amostra
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Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina   
Quartzo (Q) ++ ++   
Feldspatos (F) vtg vtg
Mica (M) vtg +
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) - -
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) vtg +
Calcite ( C ) ++ ++
Magnesite (Mg) - vtg

Dolomite (D) - -

Hidromagnesite (Hy) - vtg   
Figura 4 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Carboaluminato de cálcio hidratado- -   
Fracção Fina  - vermelho).

Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
20 - 240 1.15
240 - 440 1.48

440 - 600 3.96

600 - 900 13.23   
  

Figura 5 - Termograma  da amostra

  

Figura 6 - Secção polida: aspecto geral da amostra a uma ampliação de 7.5x

Quadro 4 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Magnesite Fracção solúvel

55 30 8 7

Quadro 5 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

10 4 1

Agregado
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   Amieira

Id. Amostra AM3

Figura 2 - Foto da amostra em Laboratório

Figura 1 - Planta de Localização  
 
Quadro 1 - Dscrição dos principais aspectos observa dos à vista desarmada

Revestimento X Siliciosos
Reboco Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal
Colonização biológica
Outros

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa

Resistente

Castanha clara

Espessura da amostra

Nota: A amostra apresentava um pouco de sujidade. Os agregados apresentavam dimensões bastante reduzidas, não
sendo possível observar as suas cores e formas. Junto à superfície externa da argamassa observou-se uma camada de
coloração branca.

Diversas

Tipo de amostra

?  6 - 20 mm

Dimensão da amostra 6 x 3 cm

 
 

Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +/++
Feldspatos (F) ++/+++ +
Mica (M) +++ ++/+++
Clorite (Cl) - -
Anfíbolas (Af) - -
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) vtg/+ vtg/+

Calcite ( C ) ++ ++/+++
Magnesite (Mg) - -

Dolomite (D) - -

Hidromagnesite (Hy) vtg/+ +

Figura 3 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Carboaluminato de cálcio hidratado? vtg/+

Fracção Fina  - vermelho).  
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Quadro 3 - Resultados da análise ATG
Gamas de Perdas de 

temperatura (°C) massa (%)
24 - 200 0.63

200 - 330 0.67

330 - 500 2.26

500 - 900 6.66
900 - 1000 0.05

24 - 1000 10.26

Figura 4 - Termograma  da amostra

Figura 5 -  Curva granulométrica da amostra

Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fracção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 Al 2O3 SiO2

6.93 0.15 0.47 1.83 0.38 0.22 -

Quadro 5 - Composição química da fracção solúvel (e m % massa)
Cl - SO3

0.06 0.14

Sampl e temperatu re/°C100 200 300 400 500 600 700 800

#TG/%

-20

-15

-10

-5

0

d #T G/% /mi n

-1. 25

-1. 00

-0. 75

-0. 50

-0. 25

0.00

0.25

#Heat F lo w/ µV

-14
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-2

0

Fi gure:

08-01-2008 Mass (mg): 40,96

Crucible: PT  100 µl Atmospher e: ArExperiment: AM3 - Fracção Global  2008-01-08

Pr ocedure: Geral  (Zone 2)92 - 1750

Exo

%  d e mate rial que  pas sa
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Figura 6 - Observação da amostra à lupa binocular .

  

  
  

Figura 7 - Aspecto microestrutural da pasta carbona tada

  
  
  
  

  
  

  

Figura 9 - a) Aspecto microestrutural da hidromagne site; b) Pormenor da imagem (a) e respectivo espect ro EDS

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Hidromagnesite Fracção solúvel

81 15 4 0

Quadro 7 - Traço característico da amostra

7 1 vtg

Figura 8 - Aspectos microestruturais de alguns agregados observados: a)Feldspato; b) Mica e respectivo
espectro EDS

Agregado
Hidróxido  
de cálcio

Hidróxido  de 
magnésio

a) b) c)

a) b) c)
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FOLHA DE RESULTADOS - Análise de Argamassas Antigas Caso Estudo   Amieira

Id. Amostra AM7

Figura 2 - Foto da amostra em Laboratório

Figura 1 - Planta de Localização  
 
Quadro 1 - Dscrição dos principais aspectos observa dos à vista desarmada

Revestimento Siliciosos
Reboco X Calcários
Enchimento Fragmentos cerâmicos
Juntas Outros

Anguloso
Sub-rolado
Rolado

Nódulos de cal X
Colonização biológica
Outros

Nota: Na superfície externa observam-se sucessivas camadas de brancas de caiação e observam-se algumas manchas
de coloração cinzenta.

Resistente e compacta

Castanha mais clara que a AM3

Espessura da amostra
Diversas

Tipo de amostra

 20 mm

Dimensão da amostra 6 x 8 cm

Consistência

Tipo

Forma

Cor

A
gr

e
ga

d
o

Aspectos particulares

Cor da argamassa

 
 

Quadro 2 - Resultados da análise DRX

Compostos identificados Fracção Global Fracção Fina

Quartzo (Q) +++ +/++
Feldspatos (F) ++ +
Mica (M) ++/+++ +
Clorite (Cl) vtg ?
Anfíbolas (Af) - -
Mineral Zeolítico (Z) - -
Halite (Ha) - -
Caulinite (K) vtg vtg

Calcite ( C ) ++ ++/+++
Magnesite (Mg) - -

Dolomite (D) - -

Hidromagnesite (Hy) vtg +

Figura 3 - Difractograma da amostra (Fracção Global  - azul; Carboaluminato de cálcio hidratadovtg/+ +

Fracção Fina  - vermelho).  
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Quadro 3 - Resultados da análise ATG

Gamas de Perdas de 
temperatura (°C) massa (%)

25 - 200 1.29

200 - 380 1.23

380 - 450 1.13

450 - 550 1.27
550 - 900 6.43

900 - 1000 0.05

25 - 1000 11.4

Figura 4 - Termograma  da amostra

Figura 5 -  Curva granulométrica da amostra

Quadro 4 - Composição química (em % mássica) da fracção solúvel

CaO Na2O K2O MgO Fe2O3 Al 2O3 SiO 2

6.87 0.18 0.44 3.96 0.67 1.65 0.97

Quadro 5 - Composição química da fracção solúvel (e m % massa)
Cl - SO3

0.06 0.16

S amp le temperatu re/°C100 200 300 400 500 600 700 800
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2

Figure:

09-01-2008 Mass (mg): 38,76

Crucible: PT  100 µl Atmosphere: ArE xperiment: A M7 - Fracção Global 2008-01-09

P rocedure: Geral (Zone 2)92 - 1750

Exo
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Figura 6 - Observação da amostra à lupa binocular.  
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Figura 7 - Aspecto microestrutural da pasta carbona tada e respectivo espectro EDS.

  
  
  
  

  
  

  

  

Quadro 6 - Composição simplificada da amostra
Agregado Calcite Hidromagnesite Fracção solúvel

75 15 6 4

Quadro 7 - Traço característico da amostra
Hidróxido Hidróxido 
de cálcio de magnésio

7 1 vtg

Figura 8 - Aspectos microestruturais de alguns agregados ob servados e respectivos espectros EDS: a)
Feldspato; b) Quartzo; c) Mica.

Figura 9 - a) Aspecto microestrutural da hidromagne site; b) Pormenor da imagem (a) e respectivo espect ro EDS

Agregado

a) b) c)

e)d) f)

a) b) c)
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