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Resumo 
Vários trabalhos de investigação têm evidenciado que a utilização de nano-materiais na 
consolidação de suportes com pintura mural é uma alternativa viável aos consolidantes 
tradicionais, os quais apresentam várias limitações como, por exemplo, baixa solubilidade, 
toxicidade, preço, escassez, dificuldade de aplicação e, em alguns casos, baixa compatibilidade. 
No âmbito do estudo que tem vindo a ser desenvolvido, relacionado com o desenvolvimento de 
nano-materiais inovadores destinados à conservação do Património Cultural, foram sintetizados 
materiais de consolidação à base de cal, com tamanho e morfologia controlados (Girginova, 
2016). O principal objetivo deste trabalho de investigação visa o desenvolvimento de produtos 
compatíveis, eficazes, de longa durabilidade após aplicação e ambientalmente sustentáveis para a 
consolidação de suportes com pintura mural (Borsoi, 2012; Valadas, 2013; Borsoi, 2013). Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados da análise da eficácia e da compatibilidade dos 
materiais sintetizados, baseada em ensaios realizados em condições laboratoriais. Serão 
apresentados e discutidos diversos métodos de síntese, a viabilidade de aplicação dos materiais 
preparados em amostras de argamassas com baixa coesão preparadas em laboratório, assim 
como os resultados dos primeiros ensaios mecânicos. No esquema seguinte apresenta-se, a título 
ilustrativo, a montagem experimental utilizada num dos procedimentos de síntese, imagens que 
ilustram a aplicação dos consolidantes em argamassa de cal e alguns dos ensaios que estão a ser 
efetuados. 
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