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resumo

A comunidade técnica começa a ficar sensibilizada para a necessidade de conservar o património em 
betão. Com efeito, todas as reparações devem ser realizadas com exigências de restauro. Uma das 
principais dificuldades consiste em atingir compatibilidade cromática e de textura e acabamento entre as 
argamassas aplicadas e as superfícies a restaurar. Os casos em que essas intervenções são bem sucedidas 
têm sido alcançados graças ao conhecimento empírico dos técnicos que as realizam. Assim, a definição 
e sistematização de métodos de restauro, recorrendo à tecnologia atualmente disponível, deve ser um 
objetivo, ao qual se deve dar especial atenção.
Este trabalho apresenta um método de restauro de superfícies em betão aparente que contempla as seguintes 
etapas principais: (i) caracterização cromática das superfícies, através de processamento de imagem; (ii) 
formulação de argamassas de restauro, adicionando pigmento a uma argamassa de referência, para atingir 
compatibilidade cromática; (iii) aplicação das argamassas de restauro, de forma a atingir a compatibilidade 
de textura e de acabamento. Este método foi inicialmente calibrado e validado em laboratório, estando 
atualmente a ser aplicado a construções existentes, consideradas como casos de estudo. A título de exemplo, 
são apresentados os resultados alcançados no caso da Piscina das Marés, em Leça da Palmeira, da autoria 
do arquitecto Álvaro Siza Vieira.
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1. INTRODUÇÃO

A conservação do património em betão é 
uma preocupação actual. Com efeito, todas 
as reparações devem ser realizadas com 
exigências de restauro. Uma das principais 
dificuldades consiste em atingir compatibili-
dade cromática e de textura e acabamento 
entre as argamassas aplicadas e as super-
fícies a restaurar. Os casos em que essas 
intervenções são bem sucedidas têm sido 
alcançados graças ao conhecimento empí-
rico dos técnicos que as realizam. Assim, a 
definição e sistematização de métodos de 
restauro, recorrendo à tecnologia atualmente 
disponível, deve ser um objetivo ao qual se 

deve dar especial atenção. Adicionalmente, 
importa também caracterizar o comporta-
mento do restauro ao longo do tempo. Nes-
te sentido, as intervenções de restauro de 
Património em Betão podem beneficiar do 
conhecimento consolidado das técnicas de 
restauro aplicadas noutras áreas, como na 
pintura de cavalete, escultura, pintura mu-
ral e pedra [1-4], as quais podem servir de 
ponto de partida para o desenvolvimento e 
definição de procedimentos a aplicar. Desde 
o início do século XXI têm surgido algumas 
metodologias e abordagens para intervenção 
em Património em Betão [5-7]. Mais recente-
mente, foi desenvolvido um novo conceito de 
Patch Restoration Method [8] e  duas abor-

dagens mais específicas, o Color Concrete 
Restoration (CCR) Method, para a caracteri-
zação cromática e aplicação de argamassas 
de restauro em superfícies de betão colorido 
[9], e o Gray Concrete Restoration (GCR) 
Method, para definir e aplicar argamassas de 
restauro em superfícies de betão  cinzento 
[10]. As duas abordagens referidas aplicam 
processamento de imagens para a caracteri-
zação cromática das superfícies. 

Neste artigo, o GCR-method, anteriormente 
calibrado e validado em laboratório, foi aplica-
do no restauro de uma superfície da Piscina 
das Marés, em Leça da Palmeira, Matosinhos. 
A Piscina das Marés, construída na década de 
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1960, e inaugurada em 1966, foi projectada 
pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira, tendo sido 
classificada em 2006 como Monumento Na-
cional. Os resultados obtidos evidenciaram a 
capacidade do método proposto para a defi-
nição cromática da argamassa de restauro, 
permitindo intervenções de elevada qualidade 
em superfícies de betão cinzento.

2. METODOLOGIA

O GCR-method, desenvolvido para o restauro 
de superfícies de betão aparente, está dividi-
do nas seguintes etapas principais [10].

1. Caracterização cromática da superfície 
a restaurar, por processamento de imagem
Esta etapa permite a caracterização cromática 
das superfícies, para que se possa relacionar 
os parâmetros de cor com a percentagem de 
pigmentos a adicionar à argamassa de refe-
rência para produzir a argamassa de restauro. 
A calibração desta etapa requer o cálculo da 
correlação entre esses parâmetros, como no 
exemplo apresentado na figura 1.

2. Formulação das argamassas de restauro
A argamassa de restauro é produzida adicio-
nando pigmentos a uma argamassa de repa-
ração cinzenta de referência. A argamassa de 
referência é especificada e apresenta todas 
as características mecânicas e de durabili-
dade de uma argamassa de reparação. Pode 

ainda ser personalizada consoante a classe 
de exposição ambiental em que está inserida. 

3. Aplicação de argamassas de restauro
A aplicação das argamassas implica a repro-
dução do acabamento da superfície adjacente 
ao restauro. Este pode ser atingido com recur-
so a várias técnicas, cuja aplicação deve ser 
avaliada caso a caso.

4. Avaliação cromática do restauro, por 
processamento de imagem
Esta etapa permite a caracterização cromáti-
ca do restauro efectuado e da superfície origi-
nal, comparando os parâmetros de cor entre 
as duas superfícies.

5. Reintegração cromática nas áreas de in-
tervenção
Esta última etapa aplica técnicas específicas 
para reintegração da superfície restaurada e 
da zona de transição entre a superfície original 
e a restaurada. As técnicas a aplicar devem ser 
selecionadas consoante o caso.

O GCR-method foi inicialmente calibrado e 
validado em laboratório em painéis de facha-
da que foram previamente danificados, for-
mando uma região assimétrica para restauro. 
Para exemplificar o método acima descrito, na 
figura 2 são apresentadas algumas das eta-
pas principais para o restauro dos referidos 
painéis.

1 | (a) Argamassas teste; (b) evolução do 
brilho (V) das argamassas teste.

2 | Validação GCR-method em laboratório: 
(a) painel danificado; (b) aplicação da 
argamassa de restauro definida; (c) resultado 
final após acabamento com reintegração 
cromática.

1a 1b

2a 2b 2c

3. PISCINA DAS MARÉS

3.1 Descrição da estrutura

A ‘Piscina das Marés’ situa-se na linha costei-
ra do Atlântico, em Leça da Palmeira, Matosi-
nhos. A memória descritiva do primeiro projeto 
data de 1960, fazendo parte do ‘Plano de Valo-
rização da Orla Marítima’, sendo o projecto da 
autoria do prémio Pritzker Álvaro Siza Vieira. 

Classificada como Monumento Nacional, a 
‘Piscina das Marés’ inclui duas piscinas de 
água salgada, vestiários e balneários e um 
bar, todos em estrutura de betão aparente (fi-
gura 3a), exibindo a sua superfície as tábuas 
de madeira da cofragem (figuras 3b-d). A es-
trutura integra-se harmoniosamente na pai-
sagem marcada pelas rochas nas quais se 
insere (figura  3b). As coberturas são consti-
tuídas por estruturas de madeira, revestidas 
com chapas de cobre, aplicadas sobre telas 
asfálticas.

CONREA’21



63P&C 70  | Janeiro > Junho 2021  |  

3.2 Superfície a intervencionar

A zona selecionada para restauro através do 
GCR-method está localizada no corredor de 
acesso aos vestiários (figura 4). Esta apre-
sentava destacamento do betão, provocada 
pela corrosão das armaduras, bem como 
armaduras expostas já fortemente corroídas 
(figura 4c). Apresentava ainda manchas de 
diversas origens, como sujidade, humidade 
e escorrências de corrosão. A variação cro-
mática da superfície do betão é condicionada 
pela presença dessas manchas (figura 4c). 
Sendo uma zona com elevada exposição aos 
cloretos provenientes do mar, a argamassa 
de restauro foi especificada e formulada para 
obter os adequados desempenhos mecâni-
cos e de durabilidade. 

3a

3b

3d3c

3 | Piscina das Marés: (a) vista geral; 
(b) e (c) estrutura em betão aparente; 
(d) acabamento com cofragem de madeira.

3.3 Aplicação do GCR-method

3.3.1 Caracterização da 

superfície a restaurar

A caracterização cromática das superfícies 
foi realizada através de processamento de 
imagem utilizando os espaços de cores HSV 
(Hue (Matiz), Saturation (Saturação), Light-
ness (Brilho)) e CIELAB de acordo com o 
procedimento descrito em [10]. No caso de 
betão cinzento, é considerado o parâmetro 
cromático V (brilho) para correlacionar com a 
percentagem de pigmento a adicionar (figura  
5a). A curva de tendência, que representa a 
evolução dos tons de cinza das argamassas 
teste de restauro, em função da percentagem 
de pigmento adicionada à argamassa de re-

paração de referência, permitiu estimar a 
percentagem de pigmento a utilizar na arga-
massa de restauro a aplicar na zona a inter-
vencionar. O valor de V medido indica a pro-
dução de uma argamassa de restauro com 
adição de 4% de pigmento preto (figura 5b). 
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3.3.2 Definição e produção 
da argamassa de restauro

A correlação obtida para a calibração do mé-
todo (figura  1b), tendo em consideração o 
brilho (V), foi a utilizada para ajuste da cor da 
argamassa de restauro. Dado que na adição 
de pigmento preto, entre as proporções de 
2.5% a 4%, existe uma variação reduzida do 
parâmetro V, optou-se por incorporar 3% de 
pigmento na argamassa de restauro. Assim, 
no caso da compatibilidade cromática não ser 
perfeita, a argamassa de restauro será mais 
clara do que a superfície a restaurar. Este 
procedimento permite realizar eventuais cor-
recções pontuais, dificilmente aplicáveis se a 
cor da argamassa ficar mais escura do que 
a superfície a restaurar. Adicionalmente, faci-
lita a aplicação de velaturas para replicar as 
manchas existentes na superfície envolvente. 
Neste caso,  foi aplicada posteriormente uma 
velatura com pigmento amarelo para que a cor 
ficasse uniforme com as manchas da superfí-
cie. O acabamento da amostra foi realizado a 
pincel, mas na aplicação final o mesmo será 
efectuado com cofragem de madeira de pinho 
não aparelhada para, reproduzir a textura da 
superfície. Devido à forte exposição à pene-

tração de cloretos, a argamassa foi formulada 
com a relação A/C de 0,5 e com adição de po-
zolana natural moída e de microfiller calcário, 
por substituição parcial de cimento, promo-
vendo a pozolana comprovados aumentos na 
resistência à penetração de cloretos [11].

3.3.3 Validação da argamassa de restauro

A validação da argamassa de restauro foi 
realizada através da comparação cromática 
realizada entre a superfície a intervencionar 
e a argamassa de restauro selecionada (figu-
ra  6). Os resultados obtidos estão resumidos 
na tabela 1. O brilho (V) apresenta valores 
de cerca de 57% em ambas as superfícies, 
com diferenças entre a superfície e a amostra 
de 0,56 %. A diferença de cor (ΔE00) entre a 
superfície e a argamassa produzida foi igual-
mente medida no espaço de cor CIELAB [10]. 
Neste âmbito, importa referir o valor JND (Just 
Noticeable Difference) de 2,3, que representa 
o limite para o qual as diferenças de cor não 
são perceptíveis ao olho humano.  [12-15].

A diferença de cor ΔE00 medida entre a su-
perfície e a argamassa de restauro foi de 
1,24, ou seja, não detectável para o olho 

4a 4b 4c

5a 5b

humano (tabela 1). De acordo com os re-
sultados da avaliação (V) no espaço de cor 
HSV, e a diferença de cor ΔE00 no espaço 
CIELAB, pode afirmar-se que não é precep-
tivel nenhuma variação de cor entre a super-
fíciede betão e a argamassa proposta para o 
seurestauro (figura  5). 

4 | Piscina das Marés: (a) localização da 
zona a intervencionar; (b e c) patologias da 
superfície a restaurar.

5 | Caracterização cromática: (a) zona a 
intervencionar; (b) correlação entre parâmetro 
cromático V e a percentagem de pigmento 
adicionada.
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6a 6b

6 | Comparação entre superfície a restaurar 
e argamassa de restauro: (a) vista global; 
(b) pormenor.

3.3.4 Preparação do subtrato 
e proteção e reforço das armaduras

Definiu-se uma zona rectangular para remo-
ção da camada de betão fendilhado, des-
tacado e manchado pela corrosão. Após a 
remoção do betão, a armadura do betão foi 
escovada com escova de aço e foi aplicada 
uma pintura de protecção contra a corrosão. 
Adicionalmente foram preparados varões de 
reforço longitudinais e transversais em aço 
A500 NR SD com banho de galvanização, os 
quais foram aplicados ao suporte através de 
furação e de fixação com resina epoxídica (fi-
gura 6). A formulação de uma argamassa de 
elevada resistência à penetração de cloretos, 
combinada com a protecção das armaduras 
existentes e adicionadas contra a corrosão, 
garantem elevada protecção e promovem o 
aumento da durabilidade.

4. CONCLUSÕES

O trabalho apresenta um método inovador 
de restauro de superfícies de betão aparen-
te, que consiste na caracterização cromática 
da superfície a ser restaurada, consequente 
definição, produção de uma argamassa de 

Tabela 1 | Avaliação cromática de comparação e classificação

restauro específica, conseguida através da 
adição de pigmentos a uma argamassa de 
restauro cinzenta de referência. O método 
garante que a argamassa é aplicada de for-
ma a ficar com compatibilidade cromática e 
com um acabamento idêntico à superfície 
envolvente, comprovada em amostras de 
validação. Neste caso, optou-se por execu-
tar a textura através de cofragem provisória, 
composta por tábuas de madeira serrada. 
As técnicas de reintegração cromática apli-
cadas na zona de transição permitem ate-
nuar a diferença cromática entre a argamas-
sa aplicada e a superfície de betão, aplican-
do técnicas de velaturas com pigmentos na 
argamassa de restauro. O método permite 
obter a desejada compatibilidade cromática 
e de textura de acabamento, de forma a que 
as intervenções não sejam perceptíveis ao 
olho humano. A caracterização cromática 
é realizada através do processamento de 
imagem, utilizando o sistema de cores HSV, 
que permite medir a cor em três componen-
tes: Matiz (H), Saturação (S) e Brilho (V). 
Esses parâmetros permitem, através de cor-
relações do método desenvolvido, estimar o 
acerto da cor na matriz de argamassa, adi-
cionando pigmentos. 

Os resultados alcançados na obtenção da 
solução da superfície avaliada na Piscina 
das Marés demonstram que o GCR-method 
permite realizar a caracterização cromáti-
ca da superfície a intervencionar e definir a 
argamassa de restauro a aplicar. Adicional-
mente, importa referir que as argamassas 
produzidas apresentam todos os requisitos 
mecânicos e de durabilidade de uma arga-
massa de restauro, além de cumprirem com 
exigentes requisitos cromáticos e estéticos 
requeridos no caso da Piscina das Marés. 
O GCR-method demonstra assim ser uma 
ferramenta extremamente útil e eficaz para o 
restauro de património em betão.



66 |  P&C 70  | Janeiro > Junho 2021

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio dado pela 
FCT, através da bolsa de doutoramento ref. 
SFRH/BD/118428/2016 e do projecto CEE-
CIND/04463/2017 

REFERÊNCIAS

[1] Legorburu Escudero P. (1995). Criteria on the 
reintegration of gaps in works of art and significance 
of stucco in the final result, according to its compo-
sition and application’, PhD thesis, University of the 
Basque Country, Faculty of Fine Arts

[2] Appelbaum, B. (2007). Conservation Treatment 
Methodology, Elsevier, Oxford. 

[3] Álvarez, J. J. L., Álvarez, M. A. (2010). Ceramics 
applied in architecture: towards a normalization of 
intervention criteria, Ge-conservación 1 , 99-126. 
http://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/
view/15 (accessed 30 April 2017).

[4] Pereira, S.R. et al. (2014). Gap filling typologies 
in tile restoration, from De Viollet-Le-Duc to the Ve-
nice Charter: Restoration Theory and Practice in the 
Ibero-American Space, J. D. Rodrigues (ed.), Lis-
bon, pp. 401-408.

[5] Macdonald, S (2003). The Investigation and re-
pair of historic concrete. NSW-Heritage Office. Te-
chnical Report.

[6] Gaudette, P. (2000). Special considerations in 
repair of historic concrete-concrete repair Bulletin, 
January/February 12-13.

[7] Armbruster, R. (2011). Concrete heritage con-
servation-the Baha’i house of worship, Construção-
-Mag. 44, pp10-16.

[8] Valença, J. et al. (2015) Patch restoration me-
thod: A new concept for concrete heritage. Cons-
tr. Build. Mater, 101,  Part 1, 643-651. https://doi.
org/10.1016/j.conbuildmat.2015.10.055.

[9] Miranda, J., Valença, J., Júlio, E (2019) Colo-
red concrete restoration method: For chromatic 
design and application of restoration mortars on 
smooth surfaces of colored concrete. https://doi.
org/10.1002/suco.201900006.

[10] Miranda, J. et al. (2020) Chromatic design anda 
application of restoration mortars on smooth surfa-
ces of white and gray concrete. Structural Concrete. 
https://dx.doi.prg/10.1002/suco.202000054

[11] Soldado, E et al (2020). Optimization of ce-
mentitious matrixes with low cement and different 
additions to enhance the mechanical and durability 
properties.74th Rilem Annual Week e 40th cement 
and concrete science conference; 31 August-4 
September 2020-University of Scheffield, Sheffield, 
United Kingdom.

[12] Huang, M. et al. (2009).  Study on acceptable 
color difference using printed samples. Image and 
signal processing, CISP ‘09. 2nd International Con-
gress, pp.1- 4. 

[13] Robertson, A.R. (2007). Historical development 
of CIE recommended color difference equations. 
Color Res. Appl., 15(3) pp. 167–170.

[14] Deutsches Institut fur Normung. DIN 6174: 
Farbmetrische Bestimmung von Farbabstanden bei 
Korperfarben nach der CIELAB-Formel, Beuth Ver-
lag, Berlim und Koln, 1979.

[15] M. R. Luo, G. Cul, B.  Rigg. (2000). The deve-
lopment of the CIE 2000 colour difference formu-
la: CIEDE2000. Color Research & Application, 26, 
pp.340-350.

Versão resumida do artigo

CONREA’21


