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O património cultural construído em pedra
tem vindo, ao longo das últimas décadas, a
apresentar fenómenos de degradação cada
vez mais acentuados. Estes fenómenos en-
contram-se relacionados não só com facto-
res intrínsecos, relativos às características
próprias de cada material pétreo, como tam-
bém com factores extrínsecos, relativos ao
ambiente onde os materiais pétreos se en-
contram aplicados. De entre os factores ex-
trínsecos destaca-se, pela sua nocividade, a
acção da água (água das formações de fun-
dação, água da chuva, água de condensação
e outros tipos de água, e. g. termais).
A água é o principal agente de agressão das
rochas e está associada praticamente a to-
dos os processos e tipos de alteração que
uma rocha sofre (processos físicos, quími-
cos e biológicos). É um agente polivalente
dado as mudanças de estado que pode ex-
perimentar. Actua também como veículo
de transporte de outras substâncias como
sais solúveis, contaminantes atmosféricos e
organismos vivos, o que aumenta signifi-
cativamente o seu papel nos processos de
degradação.
As consequências da acção da água mani-
festam-se através de reacções químicas com
o substrato pétreo por reacções de dissolu-
ção, hidratação, hidrólise, oxidação-redu-
ção, etc. E ainda através de fenómenos de 
carácter físico, como por exemplo rotura de-
vido às tensões criadas no material durante
os ciclos de cristalização-dissolução e hidra-
tação de sais, ciclos de gelo-degelo da água
nos poros e nas fissuras das rochas e por va-
riação do grau de saturação.
As águas termais podem, em determinadas

situações, conduzir a fenómenos de degra-
dação extremamente severos nos materiais
de construção. As características termo-hi-
grométricas destes espaços assim como a es-
pecificidade das águas que aí brotam/circu-
lam são os principais factores a ter em conta. 
Apesar do elevado número de estudos pu-
blicados relativos à temática de alteração
dos materiais decorrentes da presença de
sais, poucos são os que abordam o decai-
mento de materiais aplicados em ambien-
tes termais. 
O Laboratório de Mineralogia e Petrologia
do Instituto Superior Técnico tem vindo a
desenvolver, desde há anos, linhas de inves-
tigação sobre a temática da alteração e alte-
rabilidade de rochas na vertente ligada ao
decaimento das rochas aplicadas em edifí-
cios históricos. Assim, apresenta-se neste
trabalho o caso do Hospital Termal das Cal-
das da Rainha, um dos mais antigos hospi-
tais termais não só em Portugal como no
mundo, tendo a sua construção sido inicia-
da em 1485, sob o patrocínio da rainha D.
Leonor. Todavia trata-se de um edifício que,
ao longo dos séculos, sofreu sucessivas am-
pliações e ou modificações. 
O Hospital Termal das Caldas da Rainha
ilustra um caso emblemático de como um
ambiente natural, com determinadas condi-
ções microclimáticas, pode ser extremamen-
te agressivo para os materiais aí aplicados. 
A água mineral das Caldas da Rainha é clo-
retada sódica, com um conteúdo mineral
próximo de 3000 mg/l e de carácter sulfú-
reo (evidenciado pelo intenso odor a enxo-
fre). Destaca-se ainda nestas águas o 
conteúdo em sulfato, cálcio e magnésio.

Trata-se de uma água que, à saída das nas-
centes/furos de captação, apresenta tem-
peratura próxima de 35 ºC.

A DEGRADAÇÃO DOS MATERIAIS
NO HOSPITAL TERMAL 
DAS CALDAS DA RAINHA
Alguns dos espaços primitivos do hospital,
como duas salas conhecidas localmente co-
mo Banho da Rainha e Banho das Mulhe-

res, resistiram até aos nossos dias, apresen-
tando todavia severos fenómenos de
decaimento dos materiais aplicados (Foto
1). Tratam-se de espaços que tinham fun-
ções balneológicas.
Os fenómenos de degradação observáveis

nos banhos afectam não só os materiais pé-
treos (calcários, mais ou menos margosos,
de cor variável entre o creme e o acasta-
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Foto 1: Banho da

Rainha (parede W).

São visíveis os inten-

sos fenómenos de

degradação ao nível

dos materiais pétreos.

Foto 2: Desenvolvimento de eflorescências sali-

nas na borda NW da piscina do Banho da Rainha.
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nhado, bioclásticos e calciclásticos) mas
também outros materiais porosos como 
argamassas e tijolo. Formas de degradação
como eflorescências salinas (Foto 2), 
incrustações (Foto 3) e empolamentos (Fo-
to 4) apresentam distribuição generaliza-
da nestes espaços, conduzindo a impor-
tantes perdas de material.
Os produtos das patologias referidas apre-
sentam composição mineralógica diversi-
ficada. Dando como exemplo as eflorescên-
cias salinas, verificou-se que estas são
essencialmente constituídas por sulfatos 
hidratados, nomeadamente tamarugite
(NaAl(SO4)2.6H2O), epsomite (MgSO4.7
H2O) e carfosiderite (Fe3(SO4)2(OH)5.2
H2O). Estes minerais hidratados surgem
algumas vezes associados a outros sulfa-
tos, como sulfato de ferro (FeSO4) ou sulfa-
to de sódio (thenardite – Na2SO4) e gesso
(CaSO4.2H2O). A deterioração produzida
pelos sulfatos advém não só da sua solubi-
lidade na água mas também do facto de po-
derem existir em diferentes estados de hi-
dratação.
Com vista à explicação da origem destes sais
e consequentemente do avançado estado de
degradação apresentado pelos materiais foi
efectuada a caracterização termo-higromé-
trica destes espaços. Tendo por base a análi-

se dos dados termo-higrométricos coligidos
verificou-se que estes espaços apresentam
situação relativamente estável em termos de
temperatura do ar (valores compreendidos
entre 20 e 25 ºC, com o valor médio de 
23 ºC). No que diz respeito à humidade rela-
tiva do ar, as flutuações foram significativas:
este parâmetro varia, ao longo de períodos
semanais, entre 60 e 100 por cento (Figura 1).
Na Figura 1 encontram-se igualmente re-
presentados, na parte inferior dos gráficos, a
estimação dos períodos de tempo em que al-
guns dos sais identificados no Banho da Rai-
nha se encontram cristalizados (representa-
do pelo traço a negro) ou deliquescentes
(parte a branco). Para a construção destes
gráficos foram utilizados os pontos higros-
cópicos, de alguns sais solúveis, a 25ºC.
Atendendo aos valores de temperatura e hu-
midade relativa do ar reinantes no Banho da
Rainha é possível verificar que estes sais,
neste espaço específico do Hospital Termal,
apresentam mudanças cíclicas de estado, o
que favorece e intensifica a fadiga do mate-
rial e explica a severidade das formas de de-
gradação observadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A água é um importante factor de decai-
mento dos materiais porosos. No entanto, a

sua acção agressiva pode ser altamente au-
mentada quando se trata de águas com ca-
racterísticas geoquímicas e geotérmicas pe-
culiares. É um caso ilustrado neste estudo.
No caso do Hospital Termal das Caldas da
Rainha e especificamente no Banho da Rai-
nha verifica-se que a composição dos pro-
dutos de alteração aí formados (fundamen-
talmente sulfatos) resulta da interacção
materiais porosos/água, das características
das águas emergentes e das condições mi-
croclimáticas. Quanto às medidas de con-
trolo e remediação a tomar neste caso pecu-
liar, já que a composição das águas termais
não pode ser alterada, há que criar condi-
ções que minimizem os efeitos nefastos ob-
servados. Tais condições passam pela ven-
tilação adequada deste espaço, pelo
controlo dos parâmetros termo-higromé-
tricos e pela utilização de materiais que não
interactuem com a água.
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significativos nos 

materiais pétreos, 

na parede S do Banho

das Mulheres. 

Figura 1: Variação dos

valores médios horários

de temperatura e humi-

dade relativa do ar no

Banho da Rainha

(semana entre 9 e 16 de

Outubro de 2000).
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